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Zápis z Veřejného projednání koncepční části Strategie MAS 
Frýdlantsko-Beskydy na období 2021-2027 (SCLLD) 

 

 
  

Datum a místo konání: 1. června 2021, od 08:00, Kancelář MAS, Čeladná 

712 

Přítomni: Irena Babicová, Mgr. David Pavliska, Pavol Lukša, Ing. Radomír 

Kulhánek, Jitka Kaifášová, Markéta Pastorková, Ing. Zuzana Pavlisková, Ing. 

Radana Maloušková, Ing. Martina Havelková 

Program:  

1. Zahájení jednání 

2. Představení návrhu koncepční části Strategie MAS Frýdlantsko-Beskydy na 

období 2021-2027 

3. Diskuse  

4. Závěr 



 

 

 

 

2 

 

1. Zahájení jednání 

Jednání zahájila Ing. Zuzana Pavlisková, která přivítala přítomné zástupce veřejnosti 
a stručně popsala účel veřejného projednání a aktivity MAS při tvorbě nové strategie.  

2. Představení návrhu koncepční části Strategie MAS Frýdlantsko-Beskydy na 
období 2021-2027 

Ing. Zuzana Pavlisková představila návrh koncepční části Strategie MAS 
Frýdlantsko-Beskydy na programové období 2021-2027 všem přítomným a 
seznámila je s jejím obsahem.  

Přítomní zástupci veřejnosti byli seznámeni zejména s návrhem rozvojových potřeb 
území, strategickými a specifickými cíli a jednotlivými opatřeními. 

3. Diskuze 

Následně byla zahájena diskuze k jednotlivým strategickým a specifickým cílům a 
opatřením: 

Strategický cíl: 1 Zvýšení kvality života a spokojenosti občanů na území MAS 
Frýdlantsko – Beskydy 

Specifický cíl: 1. 1 Zkvalitnění a zlepšení dostupnosti zdravotních, sociálních a 
obdobných služeb 

Opatření: 

• 1. 1. 1 Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče, sociálních a obdobných 

služeb  

V rámci projednání byla zmíněna potřeba zajištění sociálních služeb v území, jelikož 
v budoucnu bude po těchto službách stále větší poptávka a měly by se tak nadále 
podporovat. 
 
Specifický cíl: 1. 3 Rozvoj venkova 

Opatření: 

• 1. 3. 1 Podpora sportovních, kulturních, spolkových a volnočasových zařízení 

a jejich aktivit 

Byla zmíněna také podpora spolků, a především investice do jejich infrastruktury, 
jelikož většina z nich se potýká se zastaralým vybavením a zařízením.  

Specifický cíl: 1. 4 Zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury 

Opatření: 

• 1. 4. 1 Zvýšení bezpečnosti dopravy a podpora cyklistické dopravy 
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• 1. 4. 3 Snížení spotřeby energie, podpora komunitní energetiky a inovací 

v energetice 

Na území MAS se nacházejí komunikace bez řádné údržby z důvodu nevyřešených 
vlastnických vtahů, což může mít za následek omezení veřejné dopravy.  
Měla by se podporovat komunitní energetika. 

Specifický cíl: 1. 5 Zvýšení bezpečnosti v obcích 

Opatření: 

• 1. 5. 2 Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů a dalších složek IZS 

Bylo by dobré podporovat jednotky sborů dobrovolných hasičů, jelikož v současném 
období byla podporována pouze spolková činnost.  

Strategický cíl: 2 Zvýšení konkurenceschopnosti regionu založeného na rozvoji 
podnikatelského prostředí, lidských zdrojů, inovací a na rozvoji území MAS 

Specifický cíl: 2. 2 Zvyšování uplatitelnosti na trhu práce 

Opatření: 

• 2. 2. 2 Podpora spolupráce škol a potenciálních zaměstnavatelů 

Jednotlivé školy a podnikatelé by měli více vzájemně spolupracovat. Hoteliéři by 
například uvítali větší spolupráci se středními školami či učilišti.  

Specifický cíl: 2. 3 Rozvoj cestovního ruchu 

Opatření: 

• 2. 3. 1 Podpora veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu 

• 2. 3. 2 Revitalizace památek a muzeí 

Nemělo by se zapomenout na podporu památek, které jsou ve vlastnictví církví.  
Na území je nedostatek parkovacích míst u turistických cílů a turisté pak často parkují 
na místech ne k tomu určených nebo parkují na místech, které jsou určeny pro 
obyvatele dané obce. 

 

4. Závěr  

Ing. Zuzana Pavlisková poděkovala za konstruktivní jednání a ukončila veřejné 

projednávání. 

 

 

 

Zapsala: Martina Havelková                  V Čeladné 1. 6. 2021 


