Krsy – Den živých vod – 28.10. 2019 – Komunitní plánování s veřejností 21+
Počet účastníků: 87 (obce okr. Plzeň-sever, Karlovy Vary, Cheb)

Odpolední setkání bylo součástí Dne živých vod, dopoledne exkurze a program v obci Krsy,
v nově vybudovaném environmentálním centru a prezentace realizovaných projektů (PRV,
OPŽP, Plzeňský kraj).
14.00 hodin prezentace činnosti MAS Kraj živých vod, aktivity v oblasti životního prostředí
a obnovy kulturního a přírodního dědictví. V rámci přípravy nové strategie komunitně
vedeného místního rozvoje proběhl krátký workshop, kdy účastníci byli rozděleni do 8 skupin
a cílem bylo najít nové náměty pro zlepšení života místních i lepšího zviditelnění regionu pro
potřeby cestovního ruchu. Setkání se zúčastnil relativně velký počet lidí, kteří projevili zájem
o společné plánování a diskuzi.
Velkým tématem se ukázala propagace oblasti, která má velký počet přírodních rezervací a
památek a také městských a venkovských památkových zón. V souvislosti s cestovním
ruchem přišel také návrh na zlepšení dostupnosti služeb, jako je ubytování a stravování,

které jsou v této chvíli nedostatečné, stejně tak jako parkovací a odpočinková místa pro
návštěvníky. K výstupům patřila také podpora podniků navazující na primární produkci
(moštárny, jatka, sušárny) i větší využití místních obnovitelných zdrojů. Mezi dalšími náměty
se účastníci diskuze zaměřovali na služby na venkově, rozvoj drobného podnikání a řemesel a
kvalitu školství. Pro udržení mladých lidí či přímo jejich stěhování do regionu se toto téma
ukázalo nezbytným. Zásadním nedostatkem se ukázal, opět jako i v jiných obcích, nedostatek
pracovních míst a s tím spojená i menší šance udržet zde mladé lidi. Pozornost by si
zasloužila také veřejná sportoviště ve většině obcí, která by mohla využívat nejen děti, ale
také dospělí a v rámci sportovního vyžití přišla také potřeba zajistit přírodní koupání s kvalitní
vodou.
Ve většině venkovského prostředí MAS Kraj živých vod několikrát padlo téma hromadné
dopravy, především v souvislosti s krajskou hranicí.
K tématu života na venkově byly nejvíce diskutovány tyto aktivity: Vybavení objektů
mateřských a základních škol a zachování jejich sítě. K tématu vzdělávání se často zmiňovalo,
ovlivněno místem konání, školství zaměřené na trvale udržitelný rozvoj s využitím
environmentálních center v regionu a jejich program. (Environmentální centrum Krsy,
Centrum Caolinum Nevřeň a Bečovská botanická zahrada).
Účastníci setkání pracovali v osmi skupinách, kde se věnovali tématům: Ochrana a obnova
kulturního a přírodního dědictví a rozvoj cestovního ruchu; Podnikání; Zlepšování kvality života
v obci.
Závěry z tohoto jednání se promítly v dokumentu Analýza rozvojových potřeb na území MAS
KŽV.

