
Zápis z komunitního jednání
ze dne 17. 9. 2013 ve Ždírci nad Doubravou

téma
„Směry budoucího rozvoje území Havlíčkova kraje“

Přítomni: Dle prezenční listiny

1. Paní Jaroslava Hájková 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.  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 Jaroslava Hájková představila dosavadní práci Havlíčkova kraje, o.p.s.

4. Paní Olga Kodysová seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření k budoucím potřebám 
území Havlíčkova kraje. Výsledky byly sestaveny do pěti priorit (oblastí budoucího rozvoje):
 Životní prostředí a zemědělství
 Podnikání a inovace
 Zaměstnanost
 Obnova a rozvoj obce
 Rodina a společnost
 Rozvoj lidských zdrojů

Pod vedení  paní  M. Vencovské  účastníci  jednání  diskutovali  o  tom,  zda  výše  uvedené priority 
(oblasti budoucího rozvoje) jsou  správné a zda skutečně pokrývají současné a budoucí potřeby 
území. Diskutující se vyslovili k obsahu jednotlivých priorit. Obsah priorit byl upraven dle jejich 
návrhů. Následně přítomní věnovali velkou pozornost tomu, co od naplnění stanovených priorit 
očekávají  a  proč  by měly  být  tedy naplňovány.  Z  toho  vyplynulo,  že  hlavním očekáváním je 
vytvořit pro obyvatele dostatek vhodných, finančně dobře ohodnocených, pracovních příležitostí 
v  kvalitním prostředí  a  v  přijatelné  dojezdové  vzdálenosti.  Pokud  budou  mít  občané  zajištěno 
dostatečně ohodnocené zaměstnání v blízkosti  svého bydliště a kvalitní životní prostředí, budou 
schopní sami/lépe řešit  uspokojení svých potřeb (bydlení, rodina, strava, vzdělání). Z toho bude 
následně profitovat i obec a celá společnost. Zastaví se vylidňování a stárnutí populace obcí a bude 
i vyšší příliv peněz do veřejných rozpočtů, čímž se zlepší kvalita služeb zajišťovaných obcemi. 

Na základě této myšlenky byl snížen počet priorit na 2:

1. Zaměstnání a životní prostředí
2. Obec a její obyvatelé

Priority obsahují tato zaměření:
1. Zaměstnání a životní prostředí:

- Životní prostředí a zemědělství
   Bližší zaměření - Podpora zemědělství a lesnictví
- Revitalizace území
- Ochrana vod
- Údržba krajiny 
- Problematika chátrajících objektů



- Kvalitní životní prostředí (respektování CHKO)
- Podnikání a inovace

   Bližší zaměření - Investice do podnikání (tj. do prostředků k produkci)
- Rozvoj do cestovního ruchu
- Inovativnost v podnikání

- Zaměstnanost
  Bližší zaměření - Podpora zaměstnanosti (…...?)
- Profesní vzdělávání

2. Obec a její obyvatelé
- Obnova a rozvoj obce
  Bližší zaměření - Dopravní obslužnost
- Bezpečnost obyvatel
- Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
- Veřejná infrastruktura a sítě (bez ČOV a kanalizací)
- Ochrana kulturního dědictví
- Rodina a společnost
  Bližší zaměření - Spolkový a společenský život
- Zdravotnictví
- Sociální služby
- Management NNO a neformálních skupin
- Rozvoj lidských zdrojů
  Bližší zaměření - Kvalitní školství
- Vzdělávání III. věku, veřejné kurzy a semináře

Priority budou používání k jednání na dalších kulatých stolech.

5. Paní Hájková poděkovala přítomným za vyjádření jejich názoru a účast na jednání a pozvala je     
k dalším kulatým stolům. Termíny uskutečnění následujících kulatých stolů jsou uvedeny v letáčku 
„Začínám se Místní Agendou 21 (MA21) v Havlíčkově kraji“, který každý z účastníků jednání 
obdržel. Na závěr poděkovala představitelům města za pohostinnost.

Ve Ždírci nad Doubravou, 17. 9. 2013

…................................................................
Jaroslava Hájková

…................................................................
Marta Vencovská

Zapsala: Mgr. Olga Kodysová


