
 

 

 

ZÁPIS Z 1. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 

14.11.2013 

Zasedací místnost starostky města, Dvůr Králové nad Labem, 

15:00 hodin 

 
Organizátoři setkání: Mgr. Jolana Šopovová 

                                   Ing. arch. Jan Holan 

                                   Lenka Křížová Dis. 

 

Účastníci setkání: viz prezenční listina 

 

Na tomto setkání byly projednány následující body: 

 

1. Zahájení, uvítání, seznámení s programem - představení záměru - rozčlenění do 

pracovních skupin. 

2. Prezentační video z 1. veřejného jednání MAS Královédvorsko. 

3. Představení jednotlivých účastníků – jméno, odkud pochází, proč chce v pracovní 

skupině působit, jaká je jeho role. 

4. Stanovení cílů dnešního setkání – „vize a témata“, účastníci byli vyzváni, aby si znovu 

připomněli náměty a podněty z 1. veřejného setkání, které byly vyvěšeny na zdech 

zasedací místnosti. 

5. Společně byla vybrána tato témata: 

- zaměstnanost, pracovní příležitosti, podnikání 

- rozvoj cestovního ruchu, ZOO 

- volnočasové aktivity, sport 

- technická infrastruktura, komunikace 

- bezbariérovost 

- kvalita ŽP 

- zachování a rozvoj školství a předškolní docházky 

- bezpečný region 

- marketing regionu 

- rozvoj občanské společnosti 

- rozvoj služeb a zachování stávajících (vesnice) 

-  partnerství mezi sektory 

- sociální služby 

- dostupná a kvalitní péče, lékárenská služba 

- dopravní obslužnost 

- regionální produkt 

 

6. Po následné debatě zúčastněných byla některá témata sloučena dle podobného či jinak 

společného obsahu, a tím bylo vytvořeno 12 hlavních témat: 

- technická infrastruktura, komunikace, bezbariérovost 

- zachování a rozvoj služeb 

- volný čas, kultura, sport 

- kvalita životního prostředí 

- dopravní obslužnost 

- bezpečný region, rozvoj občanské společnosti 

- sociální služby 

- školství a výzkum 



 

 

 

- zdravotnictví 

- zaměstnanost, podnikání, regionální produkty, partnerství 

- dopravní obslužnost 

- rozvoj cestovního ruchu, ZOO, marketingové aktivity 

 

Účastníci se rozdělili do pracovních skupin a vytvářeli vize pro svoji danou skupinu pro rok 

2020. Následně proběhla krátká prezentace každé skupiny. 

 

7. Závěrem seznámil přítomné Ing. Holan s výsledky anonymních dotazníků z celého 

regionu MAS Královédvorsko.  

 

8. Dále následovalo pozvání na 2. veřejné setkání - 26.11.2013 v salonku hotelu Safari. 

 

9. Na závěr bylo nastíněno další pokračování pracovních skupin. Byly zodpovězeny 

dotazy, proběhla diskuze a následné rozloučení. 

 

 

Ve Dvoře Králové n.L., dne 14.11.2013 

 

Zapsala: Savovová Jana 

 


