
                                                                                                      
 

Pracovní skupina „Občanská vybavenost“ 

Zápis z jednání, které proběhlo dne 19. 3. 2013 od 9:00 v kulturním domě v Dolním Žandově 

(přítomní viz. prezenční listina) 

 

Program setkání: 

  9:00 –   9:15 Úvod, zahájení 

  9:15 –   9:30 Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

  9:30 – 10:30 Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Občanská 

vybavenost“ 

10:30 – 10:45 Závěr jednání pracovní skupiny 

 

Očekávání účastníků: 

– Vyřešení potřeb území v oblasti občanské vybavenosti 

– Něco společně vymyslíme 

– Společný cíl 

– Inspirace pro rozvoj obce 

 

 

Tvorba integrované rozvojové strategie MAS 21 

Popis a plán tvorby integrované rozvojové strategie MAS 21 prezentoval na jednání pracovní 

skupiny Tomáš Svoboda (CpKP). Prezentaci k tomuto bodu je možné stáhnout na 

internetových stránkách MAS 21 (www.mas21.cz) v rubrice Strategie 2014 – 2020. 

 

Diskuse k aktivitám a opatřením MAS v tématické oblasti „Občanská vybavenost“ 

Hlavním úkolem pracovní skupiny bylo odpovědět na otázku: 

Jaké aktivity by měla MAS 21 podporovat či realizovat v tématické oblasti Občanská 

vybavenost v období 2014 – 2020? 

 

Následující aktivity jsou výstupem diskuse k výše uvedené otázce: 

– Pošty 

 možnost vybavit objekt, popř. ho rekonstruovat 

 zajištění provozu pošty pomocí partnera (když pošta zruší pobočku) 

– Obnova obecních úřadů 

 rekonstrukce budov 

 pořízení vybavení 

 nové služby v objektech OU (IC, knihovny) 

– Obnova kulturních stánků 

 kluboven, místností pro setkávání – výstavba rekonstrukce i vybavení 

– Školy a školky 

 vybavení 

 rekonstrukce – rozvody, objekty, kuchyně a jídelny 

 víceúčelová hřiště (nejen u škol) 

 nové náplně objektů škol / školek 

– Příprava na stárnutí populace  

 výstavba a přestavba malometrážních bytů (pro seniory – bezbariérový přístup, 

hygienické zázemí) 

 výstavba a rekonstrukce domů pro seniory 

– Zjištění potřeb seniorů  

http://www.mas21.cz/


                                                                                                      
 

 koncepční přístup – zjištění potřebných kapacit pobytových služeb / bytů 

– Podpora spolků a sdružení seniorů 

 zázemí pro setkávání (sály s dostatečnou kapacitou) – výstavba a rekonstrukce 

objektů a jejich vybavení 

 fitnes stezky pro seniory, hřiště 

– Dostupnost lékařských služeb 

 udržení lékařů v menších obcích, kde již nyní působí (podpora vybavení 

ordinací) 

– Využití stávajících kulturních domů 

 stavební obnova a vybavení 

– Podpora sportovních sdružení 

 šatny (rekonstrukce, vybavení, výstavba) 

 přístřešky – i pro konání kulturních akcí 

– Mateřská centra a domy dětí 

 podpora vybavení 

– Nová náplň pro nevyužívané či naddimenzované objekty (kulturní domy, fary, školy, 

apod.) 

– Využití nevyužívaných vojenských, policejních,.. objektů v krajině + objekty 

v intravilánech obcí 

 veřejná prezentace objektů, které je možné využít (využití stávajících registrů – 

Czechinvest) 

 demolice chátrajících objektů 

– Obnova kulturního dědictví 

 kostely, drobné sakrální stavby 

 kapličky, zvonice, hřbitovy, márnice 

 související infrastruktura (parkování) 

 kulturní památky 

 technické památky – pivovary – včetně obnovy tradičních živností 

 obnova pramenů – úprava jejich okolí (koše, posezení,…) – navázat na projekt 

Kraj živých vod 

– Podpora stávajících neregionálních kulturních akcí  

– Podpora obnovy tradičních kulturních akcí v jednotlivých obcích (oživení místní 

komunity) 

– Veřejná prostranství – průřezové téma (bude řešeno v pracovní skupině Infrastruktura) 

– Obnova koryt potoků v obcích (bude řešeno v pracovní skupině Infrastruktura) 

– Služby pro občany (obchod, kadeřník, stravování,..) 

 podpora vybavení provozoven 

 podpora obnovy tradičních živností 

– Zázemí pro zimní a letní turistiku, včetně strojního parku pro údržbu lyžařských stop 

 vytvoření a údržba tras 

 převlékárny, občerstvovací stanice („postavit karavan s občerstvením tam, kde 

chodí lidi“) 

 single trek – vyznačené trasy pro cyklisty – značené dle stupně obtížnosti 

 downhill – sjíždění kopců na kolech – s lanovkou, která funguje pro cyklisty i 

lyžaře 

– Obnova požárních zbrojnic vč. vybavení 

 



                                                                                                      
 

 

Závěr pracovní skupiny 

Další jednání pracovní skupiny proběhne na konferenci MAS 21. Termín konference bude 

upřesněn managamentem MAS 21. 

 

Zapsal: 

Jan Martínek (CpKP) 

Tomáš Svoboda (CpKP) 


