FOKUSNÍ SKUPINA MAS Kraj živých vod
3. září 2020
Fokusní skupina 21+ je neformální uskupení členů z různých zájmových skupin, kteří se podíleli na
zpracování mid-term evaluace MAS Kraj živých vod. Tato skupina, rozšířena o další členy, se aktivně
podílela na přípravě SCLLD MAS Kraj živých vod pro nové programovací období 21+.
Složení fokusní skupiny:
Ing. Jiří Šindelář, cestovní ruch
Olga Haláková, rozvoj regionu
Ing. Václav Kotlaba, živnostník-řemeslník
Zahrada Teplá, ing. Petr Šindelář, zemědělství a lesnictví
Svazek obcí Slavkovský les, Marie Šašková, rozvoj regionu
Farma Otročín, Richard Tintěra, zemědělství a lesnictví
Úterský spolek BART, RNDr. Tomáš Kaiser, kulturní dědictví a památky
Mgr. Martina Turková, koordinátor IROP MAS KŽV
RNDr. Marek Belza, koordinátor PRV MAS KŽV
Kamila Prchalová, manažer SCLLD MAS KŽV

Členové obdrželi s předstihem materiály ze stávající SCLLD 2014-2020, jednalo se o SWOT analýzu,
Analýzu problémů a potřeb a kapitolu Strategický rámec.
Proběhla diskuze o aktuálnosti jednotlivých částí, případných realizacích a posunech ve strategii.
Členové vcelku kladně hodnotili přínos MAS pro rovnoměrný rozvoj regionu, opět byla diskutována
nevhodnost některých dotačních titulů, které se nepotkávají s potřebami venkovského prostoru.
Během odpoledne došlo k aktualizaci SWOT analýzy, která sice nemá být povinnou přílohou při
zpracování SCLLD 21+, nicméně je nutná jako východisko pro kvalitní zaměření a zacílení nové
strategie. Členové se po vzájemné diskuzi shodli na zachování všech tří původních strategických cílů,
které by se měly promítnout také v SCLLD 21+:
1. Podpořit atraktivitu venkovského prostředí a stabilizovat obyvatelstvo na venkově za
maximálního přispění místních aktérů
2. Zlepšit místní ekonomiku – podpořit rozvoj podnikání, které nenarušuje životní prostředí a ráz
krajiny
3. Zachovat neporušený krajinný ráz, podpořit obnovu památek a maximálně využít specifik
regionu za spolupráce všech aktérů venkova
V některých oblastech již došlo k významnému pokroku, nejviditelnější pokrok je v technickém stavu
budov regionálního školství. Ten je na celém území, i po intervencích ze strany MAS, na daleko vyšší
úrovni, než před 5 lety. I tak zůstává potřeba podpořit obnovu prostor, které nebyly způsobilé ve
stávajícím programovém období (např. kmenové učebny). Stejně tak došlo k významnému posunu
v oblasti spolkové a komunitní činnosti, ať už se jedná o využití podpor z IROP, či PRV čl.20. Nadále
zůstává problematickou oblastí zaměstnanost, konkurenceschopnost místních podniků a živnostníků,
jejich technické a technologické vybavení a stejně tak nabídka pracovních míst na trhu práce.

Velkým tématem byla letní turistická sezóna v regionu a velmi nízká kapacita nabízených služeb.
S ohledem na jarní pandemickou situaci se několikanásobně zvýšil podíl návštěvníků nejen ve
městech, ale i v krajině. Objevila se velká potřeba zajistit dostatečně kapacitní parkovací prostory,
odpočinková a informační místa. Opět byla kladně hodnocena aktivita MAS v oblasti venkovského
cestovního ruchu. Na území celého regionu je vyznačena hustá síť cyklistických, turistických i
naučných stezek, mnohé udržované a značené právě MAS KŽV. Do budoucna je třeba, ve spolupráci
s obcemi, využít dostupné finanční prostředky na vybudování záchytných míst k usměrňování
návštěvnického provozu v regionu. Diskutovanou otázkou také bylo vytvoření společné databáze
turistických cílů v regionu a jejich zázemí (s ohledem na potřeby a možnosti).
Co se týká zapojení obyvatel do různých typů projektů je třeba zvýšit podíl komunitních aktivit, více
zapojovat veřejnost do dění v jednotlivých obcích, rozvíjet sousedskou výpomoc a zlepšit nabídku a
zvýšit podporu sociálních služeb v obcích. Příkladem je realizace příměstských táborů na území MAS,
které proběhly letos již čtvrtým rokem s velkým ohlasem a prostřednictvím dětí dochází k postupné,
nenásilné stabilizaci obyvatelstva. Je třeba pokračovat a aktivně vyhledávat finanční zdroje pro tento
druh aktivit.
V souvislosti s rozvojem domácího cestovního ruchu, který byl v letošní sezóně opravdu
nadprůměrný, znovu vyvstává potřeba dokončení cyklostezky Teplá, která přivede návštěvníky
z Karlových Varů do regionu. Vyhledávací studie a mapování bylo provedeno MAS již v letech 20132018 a v současné době se předpokládá větší zapojení Karlovarského kraje, Magistrátu města K. Vary
a posunutí projektu do realizační fáze. Členové fokusní skupiny vyjádřili velkou podporu tomuto
projektu a jedním z výstupů nové SCLLD 21+ by měla být realizace cyklostezky v úseku Karlovy Vary –
Bečov nad Teplou.
Závěry z jednání fokusní skupiny 2021+ budou doplněny o poznatky získané během plánovacích
setkání s veřejností a následně zpracovány v kapitole Analýza rozvojových potřeb.
Téma: Partnerství, spolupráce a komunita




Zapojení všech skupin obyvatel do komunitních aktivit
Podpora dobrovolnických aktivit při rozvoji regionu
Posilování vztahu obyvatel k regionu

Téma: Ochrana hodnot krajiny a sídel, kulturní a přírodní dědictví












Ochrana a obnova stávajících hodnot krajiny (aleje, krajinné dominanty, památky)
Zajistit zachování zdánlivě bezvýznamných drobných technických památek (opěrné zdi, terasy,
cesty, mlýnské náhony)
Zamezení narušení krajinného rázu (promyšlená lokalizace případných nových dominant a
dalších staveb ovlivňujících ráz krajiny - větrných elektráren, slunečních elektráren, vysílačů,
průmyslových hal, komínů, zástavby RD)
Ochrana vodních zdrojů v krajině – potoky, tůně, prameny, studánky, rybníky
Nepodporovat urbanizaci jako jediný způsob rozvoje regionu. Dodržování zastavitelných a
nezastavitelných území (ÚPD obcí, Správa CHKO). Zachování krajinných pohledů, průhledů,
dominant
Ochrana a rozvoj krajinné a sídelní zeleně (výsadba liniové a izolační zeleně, rybníky, tůně…)
Obnova přírodního dědictví (NS KŽV, obnova minerálních pramenů, ochrana pramenných
oblastí)
Zachovat sídelní strukturu malých sídel (důkaz historického využívání regionu)
Využití známých památek (Bečov, relikviář, klášter Teplá) a bohatého přírodního dědictví
(minerální prameny, vodní prvky, geologické prvky, kaolínový důl)




Obnova objektů kulturního dědictví (kostely, kapličky, drobné památky v krajině)
Podpora využití památek pro vzdělávací a kulturní akce (klášter Teplá, Úterý, Bečov, Teplá,
Ovesné Kladruby, Krásné Údolí, Krsy, Všeruby…)

Téma: Občanská vybavenost a služby








Občanská společnost - čilý spolkový život (kultura, sport, hasiči, myslivci…)
Zlepšení technického stavu veřejných budov – úřady, hasičárny, zdravotní střediska…
SMART řešení pro venkov – elektronické úřední desky, dobíjecí stanice pro kola, chytré
autobusové čekárny, vysokorychlostní internet…
Podpora drobných komunitních projektů prostřednictvím grantového programu
Zlepšení stavu základní infrastruktury v obcích – voda, ČOV, VO
Zlepšení technického stavu cestní sítě; komunikací a bezpečnost dopravy, cyklostezky
Podpora vybudování (obnovení, úpravy) spolkových domů, kde by jednotlivé spolky a
organizace měly své zázemí, včetně např. společenského sálu, nebo přednáškové místnosti

Téma: Podnikání









Zajištění dostupných konkurenceschopných základních služeb
Podpora podniků navazující na primární produkci (moštárny, jatka, sušárny)
Služby pro volnočasové aktivity (včetně turistiky a cestovního ruchu)
Vybudování provázaných místních ekonomických aktivit a zvýšení počtu služeb
Rozvoj služby spojených s cestovním ruchem a turistikou, popř. agroturistikou.
Rozvoj činností na zemědělské půdě – bioprodukty, místní produkty, obnovitelné zdroje
Řemeslnická činnost využívající místní zdroje, podpora konkurenceschopnosti místních
řemeslníků
Certifikace místních produktů

Téma: Lidské zdroje









Zachování sítě škol, kvalitní učitelé, speciální přístup k ZŠ v problémových oblastech
Program pro žáky ZŠ „Vlastivěda“ a „Krajina kolem nás“, přednášky a informace o tradicích,
historii, přírodě, památkách a zajímavých osobnostech regionu, rozšíření stávajících programů
Podpora rozvoje sociálních služeb, včetně terénních služeb v soc. vyloučených lokalitách
Sociálně vyloučené lokality a omezená nabídka sociálních služeb v těchto místech (Teplá,
Toužim, Žlutice, Bochov)
Školství zaměřené na trvale udržitelný rozvoj (využití Bečovské botanické zahrady,
Environmentálního centra Krsy, Centrum Caolinum v Nevřeni a Hroznatovy akademie v Teplé)
Společné vzdělávací programy pro žáky ZŠ na území MAS Kraj živých vod, z. s. a v příhraničních
oblastech Německa, rozvoj jazykových schopností
Podpora myšlenky komunitních škol – celoživotní vzdělávání, VU3V, jazykové kurzy pro
dospělé, využití přeshraničních projektů a stávajících partnerů škol.
Pěstování místních tradic (oživování zaniklých tradic – společenské akce, regionální speciality
a zakládání nových)

Téma: Cestovní ruch




Nabídka „venkovského cestovního ruchu“, budování turistické infrastruktury, propagace
(podpora aktivit a užší spolupráce s Destinační agenturou Živý kraj)
Rozšíření nabídky a návštěvnického komfortu pro individuální šetrnou turistiku (parkoviště,
bezobslužná informační místa…)
Unikátnost v počtu přírodních minerálních pramenů (podpora aktivit a užší spolupráce s
Balneologickým institutem v.v.i.)










Nabídka konkrétních místních venkovských produktů CR, systém turistických tras všeho druhu
(Skokovská stezka, Krajem živých vod, Cesty za pověstí, Bečovská panoramatická stezka;
Nevřeňské podzemí a Centrum Caolinum)
Využití velkého množství minerálních pramenů pro budování image regionu
Větší využití významných kulturních památek a jejich zpřístupnění - budování expozic a
lokálních muzeí
Zázemí pro krátkodobé rekreace pro velké aglomerace (Plzeň, Karlovy Vary)
Drobná, tematicky zaměřená obecní muzea, galerie, infocentra. Zřízení venkovských
informačních center, infokiosků a informačních stojanů s přístupem na internet.
Vybudování cyklostezky Teplá (v úseku Karlovy Vary – Bečov nad Teplou)
Využití geologické minulosti regionu při budování nových atraktivit. (Centrum Caolinum
Nevřeň, Kaolínový důl)

Téma: Životní prostředí





Využívání alternativních zdrojů energií s výjimkou takových, které narušují životní prostředí;
postupná náhrada tradičních pevných paliv za ekologičtější
Údržba krajiny s cílem zachování, resp. rozvoj biodiverzity
Kvalitní územní plány. Podpora komplexních pozemkových úprav.
V odůvodnitelných případech regulační plány (obce, Správa CHKO)

Zapsal: Jiřina Vladařová, 3.9.2020

