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I. Úvodní slovo 
 
Ing. Filip Uhlíř přítomné seznámil s programem a cíli místní akční skupiny a 
navázal popisem smyslu komunitního plánování, kdy tato metoda umožňuje 
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni 
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie.  
 
MAS dle jeho slov klade důraz na zapojení všech aktérů, a to jak veřejného tak 
soukromého (potažmo neziskového) sektoru, kterých by se tato problematika 
mohla týkat.  
 

II. Seznámení s principy komunitního plánování a metody LEADER 
 
Ing. Filip Uhlíř seznámil přítomné s tím, co je to komunitní plánování a jak 
funguje princip kulatých stolů. Komunitní plánování je metoda, která umožňuje 
zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni 
obce i kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. 
Charakteristickým znakem metody je důraz kladený na zapojování všech, kterých 
se zpracovávaná oblast týká, na dialog a vyjednávání a na dosažení výsledku, 
který je přijat a podporován většinou účastníků. 
 

III. Prezentace současného stavu sdružení, území MAS a tvorby 
strategie 

 
Ing. Filip Uhlíř seznámil účastníky s náležitostmi fungování MAS i jejich 
jednotlivých orgánů. Představil celé území, na kterém MAS funguje, aby mohli 
účastníci o území uvažovat v širších souvislostech. Dále vysvětlil nutnost a 
důležitost kvalitního zpracování strategie území. Vysvětlil, že Koncepční 
dokument pro období 2014+ nese název Integrovaná strategie území (ISÚ). 
Začátkem roku 2014 byly započaty práce na zahájení tvorby této strategie. 
Strategie bere v úvahu jednak statistické ukazatele z území MAS, ale především 
bere v úvahu reálné potřeby komunity žijící na území MAS. Právě proto jsou při 
tvorbě strategie komunitní plánování a kulaté stoly s občany klíčovou součástí.  
 
 

IV. Diskuze/dialog 
Po seznámení s problematikou panem Uhlířem proběhla diskuze mezi všemi 
zúčastněnými nad stanovením cílů obce a způsobem jejich dosažení. Postupovalo 
se dle tematických oblastí předpřipravených místní akční skupinou s tím, že 
členové komunity měli plnou volnost vyjádřit své názory k dané problematice i 
mimo ni.  
 

a. Infrastruktura a doprava 
 

 
Makotřasy jsou podle účastníků přetíženy silnou dopravou na silnici první třídy.  
 
Proto by si přáli zlepšit prostředí a bezpečnost v obci pomocí retarderů.  
 



 

Pohybu a bezpečnosti v obci by také pomohly chodníky, které v současnosti chybí 
naprosto.  
 
 
 

b. Vybavenost a rozvoj obce 
 
Účastníci neměli žádné zvláštní připomínky k vybavenosti obce a okolí.  
 

c. Zaměstnanost 
 
Lidem chybí zejména lepší autobusové spojení na Kladno a Prahu. Ty jsou pro 
místní hlavní spádovou oblastí pro dojezd do zaměstnání.  
 
 

d. Podnikání a výroba 
 
Lidé požadují podporu zemědělství, protože je jedním z nejvýznamnějších odvětví 
v okolí.  
 
Dokázali by si představit i podporu drobného podnikání jako například místního 
nábytkářství, autoservisu a gumáren.   
 

e. Vzdělání a školství 
 
 
Účastníci by ocenili rozvoj předškolního vzdělávání, podporu kroužků a lepší 
vybavenost mateřských škol či školních skupin. Většina vyššího vzdělávání je 
soustředěna v nedalekém Buštěhradě.  
 
 

f. Bezpečnost v obcích  
 
Lidé si stěžovali na drobné krádeže, krádeže kovů a občasné vykradení rodinných 
domků. Bezpečnost smluvně zajišťuje městská policie, ale lidé by uvítali 
kamerový systém.  
 
 

g. Turistický ruch 
 
Lidé zmínili velmi archeologicky hodnotné keltské naleziště tzv. Makotřaský 
čtverec. To byla keltská hvězdárna. Většinu cenného naleziště bohužel poničila 
výstavba rychlostní silnice. Lidé by si přesto přáli naučnou stezku, která by na 
takto významnou památku upozornila.  
 
 
 

h. Kulturní i sportovní vybavenost a aktivity 
 
Jedním z nejaktivnějších sdružení v okolí je tzv. Makosdružení, které by 
potřebovalo podporu na svoji činnost.  
 
V obci je taktéž kulturní dům s tělocvičnou, která by potřebovala novou 
palubovku.  
 
Opravu by potřebovaly i místní kurty.  
 



 

Lidé ještě projevili zájem o multifunkční sportoviště.Obec má na výstavbu 
takového zařízení dokonce vyčleněný pozemek.    
 

i. Sociální a zdravotní služby 
 
Veškeré sociální a zdravotní služby se odehrávají v Buštěhradě, který je spádovou 
oblastí. S kvalitou služeb jsou místní relativně spokojeni.  
 

j. Bydlení 
 
Účastníci neměli žádné zvláštní připomínky k bydlení v obci a okolí. 
 
 

k. Životní prostředí 
 
Lidé by ocenili výstavbu kanalizace.  
 
Lidé také hodně zajímali o možnosti dotací na solární panely a tepelná čerpadla.  
 
Potřeba je rekultivace místních vodních toků, jako je například Lidický potok.  
 
Lidé by hodně ocenily výsadbu zeleně, které je v obci a okolí málo.  
 
 

V. Závěrečná diskuze 
 
Lidé vyjádřili podporu místní akční skupině a kvitovali, že se někdo aktivně zajímá 
o potřeby lidí v obci i okolí.  
 
Výsledky byly přijaty většinou účastníků a budou zohledněny ve Strategii MAS. 
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