
 

 

 
VÝSTUPY Z JEDNÁNÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ – 22.1. 2014, Nový Hrádek 

 
SKUPINA Č. 1 
 
Silné stránky: 

- Členitost území (týká se celého území MAS) 
- Životní prostředí (příroda) 
- Propojení do Polska 

 
Slabé stránky: 

- Velká katastrální území 
- Nedostatek pracovních příležitostí 
- Dopravní infrastruktura 
- Vylidňování území  
- Malá podpora školství 
- Nedostupnost zdravotní péče (dojezdy ZZS) 
- Obvodní lékaři (nezájem lékařů o provozování ordinací) 

 
 

Záměry: 
- Území MAS pokrýt prostředky první pomoci (IZS) 
- Rozvoj cestovního ruchu (dopravní infrastruktura, pracovní místa, sportoviště, agroturistika) 
- Podpora drobného průmyslu (nákup zařízení vybavení, podpora drobného podnikání) 
- Občanská vybavenost (bydlení pro seniory, služba pro seniory = společná vývařovna, praní, úklid, nákupy – 

sociální služby) 
- Podpora zemědělství 
- Chodníky, silnice, vodovody a kanalizace, veřejné osvětlení, obecní rozhlas 
- Kulturní památky 
- Podpora komunitního života 
- Podpora spolupráce subjektů (školství, obec x zemědělec, zimní údržba a údržba zeleně) 
- Podpora prvků místní bezpečnosti (JPO, spolupráce při krizových situacích) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SKUPINA Č. 2 
 
Silné stránky: 

- Příroda 
- Sportovní vyžití (turistika, lyže) 
- Čisté ovzduší 
- Příhraniční oblast 
- Rozmanitost území 

 
Slabé stránky: 

- Dostupnost 
- Infrastruktura 
- Málo pracovních příležitostí 
- Malá kupní síla obyvatel 
- Špatná dostupnost zdravotní péče 

 
 

Záměry: 
- Místní komunikace 
- Zlepšení zdravotní péče 
- Zvýšit pracovní příležitosti 
- Zlepšit dopravní obslužnost 
- Podpořit drobné podnikání 
- Zlepšit soběstačnost obcí 
- Podpořit spolkovou činnost a volnočasové aktivity 
- Podpora místních tradic, zvyků a výrobků 
- Podpora vesnických škol 
- Podpora mimoškolní činnosti dětí a mládeže 
- Bydlení pro mladé a seniory 
- Podpora místních sociálních služeb 
- Podpora zemědělství vč. diverzifikace 
- Podpora prodeje ze dvora 
- Podpora turistiky 
- Zlepšit nakládání s odpady 
- Zachování rozmanité krajiny 
- Využití opuštěných a zanedbaných budov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SKUPINA Č. 3 
 
Silné stránky: 

- Životní prostředí 
- Zájem obyvatel 
- Činnost spolků 
- Spolupráce (obce, spolky, podnikatelé) 

 
Slabé stránky: 

- Dopravní komunikace 
- Pracovní příležitosti 
- Dostupnost služeb (maloobchod, sociální atd.) 

 
 

Záměry: 
- Alternativní způsoby vytápění 
- Podpora obnovy stávající výstavby (chátrající domy) 
- Podpora činnosti spolků, práce s dětmi, sport 
- Omezení byrokracie 
- Zvýšení atraktivity pro turisty 
- Péče o památky, kulturní dědictví 
- Přeshraniční spolupráce 
- Volnočasové aktivity 
- Udržení místního školství (ZŠ i MŠ) 
- Podpora drobných podnikatelů 
- Údržba a oprava komunikací 
- Péče o seniory, sociální služby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

CELKOVÝ SOUHRN 
 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

Životní prostředí (příroda) 4x 
Členitost území 2x 
Příhraniční spolupráce 2x 
Turistika 1x  
Zájem obyvatel 1x 
Činnost spolků a spolupráce 1x 

Nedostatek pracovních příležitostí 3x 
Dopravní infrastruktura 3x 
Nedostupnost zdravotní péče 3x 
Dostupnost 2x 
Velká katastrální území 1x 
Vylidňování území 1x 
Malá podpora školství 1x 
Malá kupní síla obyvatel 1x 

ZÁMĚRY 

Podpora drobného podnikání a zemědělství 7x 
Sociální služby a občanská vybavenost 6x 
Podpora komunitního života 6x 
Infrastruktura (chodníky, silnice, VaK, veřejné osvětlení, rozhlas atd.) 4x 
Rozvoj cestovního ruchu 3x 
Zlepšit nakládání s odpady, důraz na ŽP 2x 
Podpora vesnických škol 2x 
Zdravotnictví, zdravotní péče 2x 
Kulturní památky 2x 
Podpora spolupráce místních subjektů a příhraniční spolupráce 2x 
Podpora prvků místní bezpečnosti 1x 
Větší soběstačnost obcí 1x 
Zachování rozmanité krajiny 1x 
Omezení byrokracie 1x 

 
 


