
 
 

JEDNÁNÍ FOCUSNÍ SKUPINY 

KONCEPČNÍ ČÁST STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE 21+ 

10.6.2021 od 15:00 hodin  – KULTURNÍ DŮM BESEDA – MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 

 

Focusní skupina byla zaměřena na projednání dvou stěžejních témat  

souvisejících s přípravou Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na programové 

období 2021-2027: 

1) Identifikace a komunitní projednání témat, návrhů, identifikace palčivých témat, 

která se v území MAS Rokytná objevují, a kterým je potřeba věnovat pozornost 

2) Projednání struktury a návrhu koncepční části SCLLD 21+  

a. Setkání se uskutečnilo dne 10.6.2021 a účastníky setkání byli zástupci obcí, 

zástupci mikroregionů, zástupci z podnikatelské sféry a zemědělství, zástupci 

NNO a zástupce za MAP (tedy za oblast vzdělávání) 

b. Řízení jednání Focusní skupiny vedla Martina Kršňáková – projektový manažer  

SCLLD, přítomen jednání byl Robert Kubala – vedoucí pracovník SCLLD 

c. Zápis z jednání zpracují zástupci MAS (Kršňáková/Kubala) 

d. Účastníci se dohodli, že pro potřeby koncepční části bude vyhotoven písemný 

zápis a jednání nebude nahráváno. 

e. V rámci řízené diskuze formou brainstormingu byli přítomní vedeni 

k identifikaci nejdůležitějších oblastí, které dle jejich názoru budou mít vliv na 

rozvoj území MAS. Tyto podměty byly zaznamenány na flip-chart a následně 

zpracovány do výstupů identifikace nejdůležitějších témat: 

 

 

 

 

 

 

 



 
Identifikace a komunitní projednání témat, návrhů, identifikace palčivých témat, která se 

v území MAS Rokytná objevují, a kterým je potřeba věnovat pozornost 

 

 Investice nejen do nové výstavby, ale zásadně i do oprav místních komunikací 

a chodníků v obcích a to chodníků vedoucích podél místních komunikací.  

 Nutná investice do místních komunikací III a IV. třídy, nezapomínat na 

cyklodopravu 

 Investice do zlepšování vzhledu obcí (náves, často již dezolátní požární nádrže, 

zeleň v obcích, zlepšování stavu autobusových zastávek včetně čekáren, zóny 

pro setkávání občanů, posezení ve stínu a herní zóny pro děti a matky s dětmi, 

věnovat se místním památkám, hřbitovům a podobným zónám, veřejné 

osvětlení – zejména úsporné apod.) 

 Obecně se přítomní shodli na tom, že z pohledu malých obcí je nejvíce 

potřeba hledat zdroje na rekonstrukce kapliček, křížů a oprav místních 

hřbitovů, kulturních domů, sokoloven, zázemí SDH apod. Na tyto věci nelze 

běžně vyčlenit zdroje z rozpočtů obce, které se musí použít na zajištění 

základních potřeb provozu obce a její infrastruktury pro zajištění služeb 

občanům.  

 Dále obce trápí obecně nedostatek pozemků vhodných nebo vůbec 

dostupných pro novou bytovou výstavbu nebo pro podnikatelské zóny. 

 Dále se narazilo na nedostatečnou dopravní obslužnost (IDOS nic moc) a to 

s sebou nese nárůst pohybu osobních aut, často se z okolních obcí musí 

sjíždět auty do nějaké obce, odkud se dostanou ráno autobusem lidi do práce 

na TR nebo ZN nebo JI a v této obci pak auto odstaví a tím jsou obce často 

plné odstavených aut a jsou vystaveny silnějšímu pohybu vozidel to má vliv i 

na bezpečnost, hlučnost a prašnost. 

 Obecně padaly názory, že se těžko hledají zdroje na podporu spolkové 

činnosti v obcích, společenský život a spolkový život je často postaven na tzv. 

„tahounovi“, tedy nadšenci, který ve svém volném čase ještě dokáže vést 

nějaký oddíl nebo kroužek či klub nebo sdružení a dokáže nadchnout mládež 

či dospělé a seniory k zapojení se do činnosti a vést aktivní život – co chybí, 

zázemí, možnost nového vybavení, možnost pořídit pro členy například dresy, 

odměny, vybavení, kostýmy, tréninkové dráhy apod. 

 Většina obcí je zatížena nějakým brownfieldem ať již průmyslové nebo 

zemědělské povahy někdy bohužel i památkové povahy. Rekonstrukce či 

revitalizace brownfields je zejména pro menší obce dosti palčivý problém – 

drahé, co s tím, kdo bude zajišťovat provoz tak, aby byl efektivní a ne 

ztrátový…. 



 
 Školky a základní školy se často potýkají s nutností modernizace a to jak 

prostorové, tak vybavení. Většina ze škole a škol by potřebovala i lepší zázemí 

po venkovní aktivity – učebny pod širým nebem, školní zahrady, lepší hřiště, 

environmentální venkovní učebny, zatraktivnit menší školy a školy, aby se 

odlišovaly tím, že budou zajímavé, atraktivní, vtipné a přitom dobře vybavené 

a poskytující vzdělávání na vysoké úrovni 

 Obecně se přítomní dotkli problematiky VPP – dobře hodnotili výzvy MAS ze 

zaměstnanosti, které pomohli vytvořit pro místní osoby pracovní příležitosti 

s ohledem na jejich individuální potřeby a otevřela se možnost personálně 

podpořit nejen obce, ale i NNO a školská zařízení 

 Negativum – stálý problém nezaměstnanosti v místně, občané jsou nuceni 

většinou dojíždět do Jihlavy, Znojma, Třebíče 

 Z pohledu podnikatelů naopak další problém sehnat kvalifikovanou pracovní 

sílu, která má zájem pracovat a dále se kvalifikovat, velmi chybí zájem 

mladých studovat učební obory – technické, řemeslné – za nedlouho bude 

řemeslo na úbytě (slaboproud, obrábění kovů, kováři, tesaři, pokrývači, 

instalatéři, truhláři, švadleny, kuchaři, lesníci, pracovníci v zemědělství, 

apod…) – k tomu se váže jak děti motivovat, ve školách vymyslet takové 

programy, které dětem přiblíží zajímavost řemesla, jeho budoucnost, to, že 

jsou řemeslníci ve vážnosti (nejen počítači, právníky, advokáty, ekonomy 

apod. je svět živ) – ukázat na tradici  

 Obecně jako jeden ze stěžejních problémů byla identifikována prevence proti 

záplavám a dále nepříjemnému splavování půdy (bahna) do obcí z okolních 

polí. Dále jde o čistotu vodních toků, která je ovlivňována zemědělskou 

činností – eroze půdy, splavy, zanášení koryt toků, obce které nemají ČOV 

nebo ekologické čističky (rákosové apod.) 

 Docela pozitivně bylo hodnoceno nakládání s odpady – dostatečný systém 

sběrných nádob a kontejnerů pro třídění odpadu, nicméně stálý problém 

nezodpovědnost občanů časté černé skládky a nepořádek ve škarpách 

 Negativně je vnímáno hospodaření v lesích ve smyslu vytěžení dřeva a jeho 

vývoz do zahraniční zejména do Rakouska, vliv na cenu palivového dřeva i 

řeziva – někde nedostatečná obnova vykácených ploch, ale co se týče úrovně 

čistoty a správy lesů je hodnocena docela uspokojivě 

 Podnikatelé dále sdělili obavy o budoucnost podnikání v cestovním ruchu. 

Spousta z nich byla negativně ovlivněna uzavřením z důvodu COVID 19 a kdo 

nebyl certifikovaným zařízení (kategorie hotel, apartmánový hotel, motel, 

botel, hotel garni, penzion, turistická ubytovna, hostel, nebo nestátní lázeňská 

zařízení) neměl ani možnost získat kompenzace za uzavření ….. vyjádřili 



 
nutnost podporovat CR v rámci jeho rozvoje a stabilizace a to jak veřejnou 

infrastrukturu tak soukromou infrastrukturu 

 Jak zástupci zemědělství tak zástupci podnikatelů velmi kladně hodnotili 

podporu z MAS v rámci PRV – jednoznačně nadále pokračovat 

 Obecně se přítomní shodli na nutnosti investovat do infrastruktury pro 

sociální služby, ale neorientovat se pouze na aktivity dle zákona  o sociální 

službě, ale dát prostor organizacím poskytujícím terénní služby i mimo zákon 

o sociální službě a podpořit nějakým způsobem dobrovolníky 

 

Pracovníci MAS seznámili přítomné s výsledkem obecného šetření v rámci 

dotazníkového šetření, kde široká veřejnost vyjádřila své názory, do jakých oblastí cítí 

potřebu podpory. Na základě proběhlé diskuse na místě, se ukázalo, že i výsledky 

diskuse, členů Focusní skupiny, potvrdily názory široké veřejnosti z území: 

 

 



 
Projednání struktury a návrhu koncepční části SCLLD 21+ 

 

 Přítomným členům Focusní skupiny byla promítnuta podrobná prezentace, kdy 

k jednotlivým kapitolám byl proveden podrobný výklad a zachyceny názory z fóra. 

  Jedná se zejména o:  

o Koncepční část SCLLD 21+  

 Koncepční část má zakomponované části popisu dotčeného území, 

zahrnutí komunity do tvorby strategie, socioekonomické části 

o Analýza rozvojových potřeb:  

 Strategické a specifické cíle koncepční části SCLLD 21+   

 analýzy rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu – hlavní 

předmět projednání Focusní skupinou,  

 strategické části zahrnující nastavení strategických rámců,  

cílů, specifických cílů, vazby na Strategii regionálního  

rozvoje ČR 21+,  

 popis integrovaných  rysů a implementační části.  

a) Důležitým tématem jednání byla Analýza rozvojových potřeb a rozvojového 

potenciálu území působnosti MAS.  

b) V koncepční části je uvedeno 12 oblastí uvádějící zaměření na konkrétní rozvojové 

potřeby s jejich odůvodněním.  

a. Oblast doprava, Oblast občanská vybavenost, Oblast cestovní ruchu a kulturní 

památky, Oblast sociální a zdravotní, Oblast veřejná infrastruktura, Oblast 

vzdělávání, Oblast bezpečnost území, Oblast zemědělství a potravinářství, 

Oblast lesnictví a vodní hospodářství, Oblast podnikání na venkově, Oblast 

energetika, Oblast životní prostředí 

b. U každé oblasti jsou vydefinovány cílové skupiny, na které má daná potřeba 

dopad. Byly projety jednotlivé oblasti a řešena jejich aktuálnost. Koncepční 

část strategie také obsahuje kapitoly zaměřené na téma integrovaných  rysů 

strategie, jednotlivé pro vazby mezi opatřeními. 

c.  MAS v území je hlavním propagátorem komunitního plánování a tedy práce s 

cílovou skupinou a občany.  

d. V rámci fokusní skupiny vyvstal zejména apel na možnosti dotací pro obce, na 

obecní úřady a veřejná prostranství, dále také zaměření strategie na podporu 

spolků, cyklostezek a rozvoj komunitního života v obci (viz zachycený 

brainstorming výše).  

e. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje je třeba pro nové období 

nastavit široce, aby pojmula co nejvíce oblastí ke zlepšení nejen infrastruktury 

v regionu.  



 
f. Bližší specifikace budou následné zachyceny a zpracovány do podoby 

programových rámců, které jsou již nástrojem pro budoucí financování, jež se 

bude vázat již na jednotlivé konkrétní operační programy.  

g. V rámci projednávání byla provedena revize z výše zachyceného 

brainstormingu, zda náměty, které byly vzneseny v rámci Focusní skupiny 

budou identifikovány v rámci koncepční části strategie – v oblastech 

zaměřených na konkrétní rozvojové potřeby.  

 

 

Záznam z jednání bude uveřejněn na webových stránkách MAS Rokytná 

Martina Kršňáková a Robert Kubala 

martina@masrokytna.cz a kubala@masrokytna.cz  

MAS Rokytná, o.p.s. 

Tel. 725 736 230 a 608 75 00 76 

www.masrokytna.cz 

 

 

Příloha zápisu: 

Prezenční listina účastníků jednání Focusní skupiny 

mailto:martina@masrokytna.cz
mailto:kubala@masrokytna.cz
http://www.masrokytna.cz/


 
 

 



 
 

 

 


