Integrovaná strategie rozvoje území Otevřené zahrady Jičínska 2014-2020
Vize MAS
1. pracovní skupina
 Dostatek pracovních příležitostí – nulová nezaměstnanost
 Vybudovaná infrastruktura (vodovod, kanalizace, komunikace)
 Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
 Dostatek míst v MŠ
 Dostatek kulturního a sportovního vyžití (dětská hřiště)
 Dostupné bydlení pro mladé
 Zajištění péče pro seniory
 Podpora místních obchodníků (prodejna potravin v každé obci)
 Podpora zemědělské výroby (udržet stávající, rozvíjet)
 Opravit a oživit akcemi památky
 Lepší péče státu o silnice a příkopy
 Rozvoj cestovního ruchu (více turistů)
 Údržba, oprava obecních budov (OÚ, kulturní domy)
 Zabydlet vesnice mladými lidmi
 Zapojení mladých lidí do života/rozvoje obce – formou soutěže –
finanční odměna
 Podpora spolků
 Motivovat vlastníky soukromých nemovitostí k jejich lepšímu
vzhledu (upravené obce)
 Revitalizace vodních toků a rybníků, odvodňovací zařízení (drenáže
na polích)
 Protipovodňová opatření
 Podpora rodin s dětmi v malých obcích (práce, služby, MŠ, bydlení…)
 Podpora třídění odpadu
 Čisté životní prostředí
 Údržba zeleně – více zeleně

2. pracovní skupina
 Oživlé obce (služby, školy, obchody,
hospody, společenský život, zapojení
obyvatel, komunitní plánování, diskuse)
 Dostatek pracovních příležitostí – drobné
podnikání, řemesla, malé podniky, místní
produkce, potraviny, farmářské trhy, prodej
ze dvora
 Směnné systémy (LET’S)
 Funkční kvalitní infrastruktura
 Kvalitní veřejná doprava – obslužnost,
cyklostezky (bezpečnost, propojení), méně
osobních aut
 Obec jako hospodář – vyšší soběstačnost
 Sportovní/umělecké (vzdělávací) aktivity +
tradice v obcích – viz oživlé obce
 Zachovaná výměra zemědělských/lesních
ploch
 Třídění odpadu
 Životní prostředí – atraktivní, čisté
 Krajina – rozmanitost, ochrana proti erozi /
povodním, pitná voda, studny
 Zemědělství – produkce potravin –
ekologické procesy, permakultury, paliva
 Cestovní ruch – území je známé, s kvalitními
službami

3. pracovní skupina
 Školy – technická
infrastruktura
 Provozní soběstačnost
regionu (vyrobit – nabídnout
– prodat)
 Lepší ochrana životního
prostředí
 Snížení počtu obyvatel
závislých na sociální podpoře

Návrh vize vytvořený na základě výstupů jednotlivých skupin:
Region, na kterém MAS působí, bude prosperující a maximálně soběstačný. V regionu bude dostatek
pracovních příležitostí, míra nezaměstnanosti se bude nacházet pod celorepublikovým průměrem,
v ideálním případě se bude blížit nule. V regionu bude působit množství místních živnostníků, o
jejichž výrobky a služby bude jak mezi obyvateli, tak mezi turisty, zájem.
Region bude atraktivním místem pro život rodin i lidí všech věkových kategorií. Obyvatelé se budou
aktivně zapojovat do správy věcí veřejných jak na komunální, tak na regionální úrovni. V obcích bude
kvést bohatý a rozmanitý spolkový život. Výstupy práce jednotlivých spolků budou viditelné na životě
jednotlivých obcí. Řada z akcí bude mít nadregionální charakter a bude tak, přitahovat zájem
návštěvníků i z jiných míst ČR, případně i zahraničí. V obcích budou působit také poskytovatelé
sociálních služeb, kteří budou zajišťovat potřebnou kvalitu služeb o sociálně potřebné spoluobčany.
V regionu bude vybudována potřebná infrastruktura. Obecní budovy budou udržované, energetická
náročnost jejich provozu bude dosahovat minimálních hodnot. Obce budou zelené, bezpečné a
udržované, budou mít vlastní vodovody, kanalizace a ČOV. Obce se také budou vyznačovat dobrou
dopravní obslužností. Velká pozornost bude věnována odpadovému hospodářství, které bude
vykazovat vysoký podíl recyklace. Místní komunikace budou kvalitně udržované a tudíž bezpečné.
Region bude protkán bezpečnými cyklostezkami a cestami pro pěší. Obce budou poskytovat dostatek
příležitostí k aktivnímu trávení volného času a to jak sportovních, tak společenských a kulturních.
V regionu bude v kvalitně vybavených školách všech stupňů dostatek míst. Ve školních sborech
budou působit vzdělaní a motivovaní učitelé. Vzdělávací programy jednotlivých škol budou
akcentovat budování vztahu žáků k regionu a k jeho významným rodákům. Žáci budou chodit do škol
rádi, jejich studijní výsledky budou minimálně na celorepublikovém průměru.
Region si udrží zemědělský charakter. I nadále se bude vyznačovat čistým životním prostředím, které
bude charakterizovat rozmanitost. Podíl lesních a zemědělských ploch na celkové ploše regionu
zůstane zachován. K případné výstavbě budou využívány především tzv. „brownfields“ tedy plochy,
na nichž se nachází nevyužívané, a proto chátrající budovy. Vodní toky i rybníky budou revitalizovány,
do krajiny budou citlivě zakomponována funkční protipovodňová opatření.
Kulturní dědictví na území regionu bude zodpovědně spravováno, bude veřejnosti přístupné, zároveň
však chráněné proti krádežím a vandalismu. Dojde k opravě kulturních, světských i církevních,
památek, které se nacházejí v havarijním nebo nevyhovujícím stavu.
Výše uvedené skutečnosti učiní z regionu dobré místo k životu jak pro místní, tak pro návštěvníky.
Turisté a návštěvníci si budou z pobytu v regionu odvážek příjemné zážitky a budou nacházet
dostatek důvodu k dalším návratům.

