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Zápis z 1. plánovacího workshopu MAS Sokolovsko 

 

Místo konání: Jindřichovice, obecní úřad 

Datum a čas konání: 30. října 2012, od 15:00 hodin – 18:30 hod. 

Počet zúčastněných osob: 31 přítomných včetně facilitátorů 

Facilitace: Ing. Miroslav Makovička, Ing. Ivana Jágriková, Ing. Kristína Trollerová  

 

V pořadí 1. plánovací workshop pracovní skupiny MAS Sokolovsko v roce 2012 zahájila 

přivítáním všech přítomných starostka obce Jindřichovic Anna Polívková. 

 

Prezentaci zahájil Ing. Miroslav Makovička, pracovník MAS. Vysvětlil a objasnil 

potřebu zpracovat novou strategii MAS pro další programové období 2013-2020, která 

bude cílem série plánovacích workshopů na přelomu roků 2012/2013. 

 

Následovala teoretická část v podání Ing. Ivany Jágrikové, ředitelky MAS. Seznámila 

přítomné s iniciativou Leader a jejím uplatnění v České republice, především v rámci 

programů Leader ČR a Program rozvoje venkova ČR – IV. osa Leader. Současně 

informovala přítomné o existenci místních akčních skupin v ČR a o dosavadních 

výsledcích MAS Sokolovsko (počet podpořených projektů a výše získaných dotačních 

prostředků). Úvodem do praktické části bylo připomenutí struktury místní strategie. 

 

Praktickou část workshopu vedla Ing. Kristína Trollerová. Představila principy a pravidla 

metodiky Open Space Technology (metoda otevřeného prostoru) pro skupinovou práci 

na SWOT analýze území. Tato metoda je velmi vhodná pro plánování a velká témata 

jako je např. tvorba místní strategie. Metoda spočívá v tom, že společně se určí témata, 

která chceme na workshopu zpracovávat, a poté se pracuje ve skupinách, přičemž každý 

účastník se může volně mezi skupinami (kroužky) pohybovat a vybrat si tu pravou, kde 

může nejlépe přispět. Po ukončení práce se výsledky jednotlivých kroužků prezentují 

před všemi přítomnými, přičemž je dovoleno připomínkovat. Tímto způsobem se tedy 

ladí další detaily.  
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Před samotnou skupinovou prací bylo opět vysvětleno, co je to SWOT analýza a bylo 

dáno, že se bude zpracovávat tabulkovou formou, kde Silné a Slabé stránky představují 

vnitřní (námi ovlivnitelné) prostředí a Příležitosti a Ohrožení jsou vnějším (námi 

neovlivnitelným) prostředím. Výchozím bodem pro tvorbu témat byly oblasti SWOT 

analýzy ze strategie MAS platné z roku 2007, přičemž byly společně doplněny o další 

klíčové pojmy, které skupina považovala za důležité (dopsáno modře).  

 

Témata pracovních kroužků: 

1. Geografie – geopark, CHKO a přírodní památky, doly, vodstvo (vodní toky, 

nádrže, rybníky), devastace krajiny, poloha v lázeňském trojúhelníku, záplavová 

pásma, cyklostezky, lyžařské terény, plánování a pozemkové úpravy, krajina. 

2. Historie – pamětihodnosti (církevní, přírodní, lidové), muzea a skanzeny, 

hřbitovy, historie kraje a obcí – první osídlení, před a po 2. sv. v., zaniklé obce, 

historie hornictví. 

3. ŽP – fauna a flóra, revitalizace území, odpadové hospodářství, černé skládky, 

kvalita vod, způsoby vytápění, největší znečišťovatelé prostředí, invazivní 

rostliny, výchova obyvatel k ŽP, rybářství, projekt Resource. 

4. Demografie – struktura obyvatel dle vzdělání, pohlaví, věku (stárnutí obyvatel), 

natalita, mortalita, etnika v regionu (Romové, Vietnamci), struktura školství, 

vzdělávání (předškolní, mimoškolní, ZŠ, SŠ, soulad s trhem práce), bydlení, nízká 

motivace pro mladé lidi zůstat, bezpečnost a prevence kriminality. 

5. Kultura  – kulturní centra, tradiční akce (církevní, sportovní), jarmarky, spolková 

činnost, divadla, kina, knihovny, financování kultury, kulturní úroveň obyvatel, 

sport. 

6. Ekonomická situace – nezaměstnanost (dle věku, vzdělání), nejvýznamnější 

podniky, nevyužité průmyslové prostory, zemědělství, infrastruktura, rozvojový 

potenciál turistického ruchu, neziskové organizace, zdrav. a soc. péče, podnikání 

a inovace. 

 

Dále jsme diskutovali o využití výzkumu a činnosti NNO ve všech zmíněných tématech. 
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Také se otevřel prostor o zpracování samostatného tématu č. 7 Zdravotní a sociální 

služby, který ovšem nakonec nebyl využit. 

Po stanovení kroužků č. 1-6 začala samotná práce skupin na tvorbě SWOT analýzy 

v jednotlivých oblastech. Výstupem bylo 6 SWOT analýz, přičemž skupiny pracovaly 

různě (což bylo povoleno v rámci pravidel). Některé řešily už i prioritní pořadí položek, 

některé jenom změny oproti původní SWOT analýze, jiné zase vytvořily úplně novou 

SWOT bez využití té dožívající. 

Následujícím krokem byla prezentace jednotlivých SWOT včetně připomínek celé 

pracovní skupiny. Většina SWOT neřešila prioritní pořadí položek, tudíž tento úkol bude 

dořešen na některém z dalších workshopů pracovní skupiny MAS. 

 

Na závěr bylo dohodnuto místo konání 2. workshopu – MÚ Nové Sedlo.  

 

 

 

Zapsáno dne 3.11. 2012. 


