Zápis z komunitního jednání
ze dne 1. 10. 2013 v Havlíčkově Borové
téma
„Směry budoucího rozvoje území Havlíčkova kraje“
Přítomni: Dle prezenční listiny
1. Paní Olga Kodysová přivítala přítomné na jednání uskutečněné v rámci projektu „Začínáme
s MA21 v Havlíčkově kraji“, podpořeného Krajem Vysočina. Představila paní Martu Vencovskou,
která bude jednání vést, a téma jednání. Tématem jednání je stanovení priorit (nejdůležitějších
oblastí) pro budoucí rozvoj území Havlíčkova kraje a podklady pro SOWT analýzu. Výsledky
jednání budou využity pro zpracování plánu budoucího rozvoje území Havlíčkova kraje.
2. Paní Marta Vencovská představila MA21 – její vznik, principy a promítnutí do toto jednání.
3. Paní Olga Kodysová představila historii, dosavadní a plánovanou práci Havlíčkova kraje, o.p.s.,
a její výsledky na území Havlíčkova kraje.
4. Paní M. Vencovská seznámila přítomné s výsledky předchozích čtyř kulatých stolů, které byly
konány dne 17. 9. 2013 ve Ždírci nad Doubravou, 19. 9. 2013 ve Svratce, 24. 9. 2013 v Přibyslavi
a 26. 9. 2013 v Novém Veselá. Výsledkem těchto čtyř kulatých stolů je aktuální návrh priorit
budoucího rozvoje území Havlíčkova kraje, návrh cíle a vize. Všechny tyto výsledky kulatých stolů
byly účastníkům jednání prezentovány formou nástěnek.
V současnosti platný návrh priorit:
1. Zaměstnanost a podnikání
2. Obec a lidé
3. Krajina kolem nás
Priority obsahují toto zaměření:
1. Zaměstnanost a podnikání:
- Podnikání a inovace
Bližší zaměření
- Podpora podnikatelů
- Rozvoj cestovního ruchu
- Inovativnost v podnikání/Inovace - výzkum
- Zaměstnanost
Bližší zaměření
- Podpora zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst
- Profesní vzdělávání
- Rozvoj lidských zdrojů
Bližší zaměření
- Podpora ZŠ a MŠ
- Vzdělávání III. věku, veřejné kurzy a semináře
2. Obec a lidé
- Obnova a rozvoj obce
Bližší zaměření
- Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
- Obnovy a vylepšení veřejných budov
- Investice do veřejných prostranství
- Péče o nemovité památky
- Péče o movité památky
- Problematika chátrajících objektů
- Veřejné sítě
- Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu (turistické trasy,
cyklotrasy, odpočívadla)
- Rodina
Bližší zaměření
- Dostupnost kvalitního bydlení

- Podpora potřeb specifických skupin obyvatelstva (senioři,
zdravotně postižení, rodiče pečující o malé dítě)
- Dostupnost kvalitní zdravotnické a sociální péče
- Podpora mezigeneračních vztahů a komunikace
- Společnost
Bližší zaměření

- Podpora aktivit občanů (spolkový a společenský život)
- Řešení negativních společenských jevů (kriminalita,

návykové látky,...)
- Budování a zlepšení zázemí pro volný čas
- Management NNO a neformálních skupin
3. Krajina kolem nás
- Zemědělství a lesnictví
Bližší zaměření
- Podpora zemědělství a místní produkce
- Podpora lesnictví
- Životní prostředí
Bližší zaměření
- Podpora péče o krajinu
- Ochrana vod (protipovodňová opatření, ČOV, kanalizace,
vodovody)
- Podpora zdravého životního prostředí
Dosavadní návrhy znění vize: Havlíčkův kraj - region příležitostí pro spokojený život
Havlíčkův kraj - region kde stojí za to žít a pracovat
Havlíčkův kraj – region, kde stojí za to žít a mít kde pracovat
Havlíčků kraj – místo, kde chceme žít, mít rodinu a pracovat.
Dosavadní návrhy znění cíle budoucího rozvojového plánu:
Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby.
Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi, kteří chtějí vlastními silami rozvíjet místo, kde žijí.
Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby
a rozvíjet místo, kde žijí.
Účastníci jednání se seznámili s jednotlivými prioritami. K jejich rozdělení, obsahu
a podrobnějšímu členění neměli žádné připomínky.
Účastníci jednání přidělili body jednotlivým tématům dle vlastního pořadí důležitosti. Z priority
„Zaměstnanost a podnikání“ mělo největší důležitost na tomto pracovním stole téma „Podpora ZŠ
a MŠ“, z priority „Obec a lidé“ téma „Investice do veřejných prostranství“, z priority „Krajina
kolem nás“ téma“ Podpora péče o krajinu“.
Účastníci diskutovali o návrhu vize a návrhu cíle budoucího plánu rozvoje. Podali nové návrhy na
znění vize a cíle.
Návrhy na znění vize: Havlíčků kraj – místo, kde chceme žít, mít rodinu a mít kde pracovat.
Návrhy na znění cíle: Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi, kteří chtějí rozvíjet místo, kde žijí.
Konečné znění vize a cíle bude vybráno až na závěrečném kulatém stole dne 5. 11. 2013
v Havlíčkově Borové.
5. Další část jednání byla zaměřena na určení slabých a silných stránek vznikající strategie,
případně i na hrozby a příležitosti. Přítomní byly seznámeni s návrhem slabých a silných stránek
a hrozeb z kulatého stolu v Novém Veselí.
Pojmenované silné stránky v Novém Veselí:
 Čisté životní prostředí
 Dobrá aktivita občanů
 Stabilní osídlenost
 Příjemná (udržovaná) krajina
 Vysoká zalesněnost

 Vysoká zaměstnanost
 Udržovaný bytový fond
 Udržování a obnova tradic
 Malá rozvodovost
 Zachování tradičního modelu rodiny
 Dobré zázemí pro volnočasové aktivity
Pojmenované slabé stránky v Novém Veselí:
 Nízká aktivita občanů
 Nedůstojné prostředí zemědělských podniků
 Nedostačující zázemí pro volnočasové aktivity
 Podprůměrná průměrná mzda
 Nízká dopravní obslužnost
 Vyšší ceny potravin
 Vyšší náklady na dopravu
 Vysoké náklady na zajištění školství
 Nedostatečné prostředky na mimoškolní aktivity dětí
Pojmenované hrozby v Novém Veselí:
 Nedostatek financí
 Vysoká administrativní zátěž (dotačního řízení, v podnikání, v místní samosprávě)
 Nízká podpora státu malých obcí
 Malá přizpůsobivost dotačních titulů skutečným potřebám malých obcí (např. vysoká
hranice minimální výše dotace, nevhodné zaměření dotačních titulů)
 Zbytečná roztříštěnost financování obcí
 Maximum financí nejde přímo na obce
Nově navrhli doplnit účastníci jednání do silných stránek „CHKO/památková zóna (zajímavost
území/objektu daná tímto statusem)“, „Velký počet malotřídek“, do slabých stránek
„CHKO/památková zóna (omezení daná tímto statusem)“, „Nízká dostupnost, nezájem
a nevědomost o sociální a zdravotní služby v obcích“, do hrozeb „Stárnutí populace“.
Silné stránky celkem obsahují:
 Čisté životní prostředí
 Dobrá aktivita občanů
 Stabilní osídlenost
 Příjemná (udržovaná) krajina
 Vysoká zalesněnost
 Vysoká zaměstnanost
 Udržovaný bytový fond
 Udržování a obnova tradic
 Malá rozvodovost
 Zachování tradičního modelu rodiny
 Dobré zázemí pro volnočasové aktivity
 CHKO/památková zóna (zajímavost území/objektu daná tímto statusem)
 Velký počet malotřídek
Slabé stránky celkem obsahují:
 Nízká aktivita občanů
 Nedůstojné prostředí zemědělských podniků
 Nedostačující zázemí pro volnočasové aktivity
 Podprůměrná průměrná mzda
 Nízká dopravní obslužnost
 Vyšší ceny potravin
 Vyšší náklady na dopravu

 Vysoké náklady na zajištění školství
 Nedostatečné prostředky na mimoškolní aktivity dětí
 Nízká dostupnost, nezájem a nevědomost o sociální a zdravotní služby v obcích
Hrozby celkem obsahují:
 Nedostatek financí
 Vysoká administrativní zátěž (dotačního řízení, v podnikání, v místní samosprávě)
 Nízká podpora státu malých obcí
 Malá přizpůsobivost dotačních titulů skutečným potřebám malých obcí (např. vysoká
hranice minimální výše dotace, nevhodné zaměření dotač. titulů)
 Zbytečná roztříštěnost financování obcí
 Maximum financí nejde přímo na obce
 Stárnutí populace
6. Paní M. Vencovská poděkovala přítomným za vyjádření jejich názoru a účast na jednání
a pozvala je k k závěrečnému kulatému stolu, který bude uskutečněn dne 5. 11. v Havlíčkově
Borové. Termíny uskutečnění všech kulatých stolů jsou uvedeny v letáčku „Začínám se Místní
Agendou 21 (MA21) v Havlíčkově kraji“, který každý z účastníků jednání obdržel.
V Havlíčkově Borové, 1. 10. 2013
…................................................................
Marta Vencovská
…................................................................
Olga Kodysová

