Zápis z komunitního jednání
ze dne 19. 9. 2013 ve Svratce
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 historii a dosavadní práci Havlíčkova kraje, o.p.s.
4. Paní M. Vencovská seznámila přítomné s výsledky kulatého stolu ze dne 17. 9. 2013 konaného ve
Ždírci nad Doubravou. Výsledkem jednání kulatého stolu ve Ždírci byl návrh priorit budoucího
rozvoje území Havlíčkova kraje, návrh cíle a vize. Tyto výsledky byly jednak promítnuty a jednak
byly prezentovány formou nástěnek. Návrh priorit z kulatého stolu ve Ždírci nad Doubravou 17. 9.
2013:
1. Zaměstnání a životní prostředí
2. Obec a její obyvatelé
Priority obsahují toto 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
Účastníkům jednání byly rozdány dotazníky ke zjištění budoucích potřeb jejich území (viz příloha).
Po jejich vyplnění bylo rozšířeno bližší zaměření jednotlivých priorit o oblasti, které dosud nejsou v
prioritách a byly uvedeny ve vyplňovaném dotazníku, a byly sladěny názvy oblastí s názvy
použitými v dotazníku. Dále bylo diskutováno o vhodnosti rozdělení celého balíčku potřeb území
na dvě priority. Byl vznesen návrh na oddělení životního prostředí a zemědělství do samostatné
priority, protože nemá příliš velký soulad s prioritou „zaměstnání“, s ohledem na životní prostředí
zde mohou převažovat i jiné cíle, než je podpora zaměstnanosti. Na základě diskuse byly upraveny i
názvy jednotlivých priorit, aby se jejich názvem lépe vystihlo jejich zaměření. Nově tedy návrh
priorit vypadal takto:
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
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 a společnost
Bližší zaměření
- Podpora aktivit občanů (spolkový a společenský život)
- Dostupnost kvalitního bydlení
- Řešení negativních společenských jevů (kriminalita, návykové
látky,...)
- Podpora potřeb specifických skupin obyvatelstva (senioři, zdravotně
postižení, rodiče pečující o malé dítě)
- Dostupnost kvalitní zdravotnické a sociální péče
- Budování a zlepšení zázemí pro volný čas
- Management NNO a neformálních skupin
- Rozvoj lidských zdrojů
Bližší zaměření
- Podpora ZŠ a MŠ
- Vzdělávání III. věku, veřejné kurzy a semináře
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
Účastníci jednání přidělili body jednotlivým tématům dle vlastního pořadí důležitosti. Z priority
„Zaměstnanost a podnikání“ mělo největší důležitost na tomto pracovním stole téma „Podpora
zaměstnanosti a vzniku nových pracovních míst“, z priority „Obec a lidé“ téma „Budování a
zlepšení zázemí pro volný čas“, z priority „Krajina kolem nás“ shodně témata“ Ochrana vod“ a
„Podpora zdravého životního prostředí“.
5. Účastníci diskutovali o návrhu vize a hlavního cíle celého budoucího rozvoje území. Na základě
názorů účastníků kulatého stolu konaného ve Ždírci nad Doubravou dne 17. 9. 2013, které vedly ke
snížení počtu původního množství priorit rozvoje území, představila paní M. Vencovská ve Svratce
návrh vize a hlavního cíle budoucího rozvoje území.
Vize: Havlíčkův kraj - region příležitostí pro spokojený život
Cíl: Vytvořit příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své potřeby.
Účastníci jednání souhlasili s návrhem vize bez výhrad, formulace cíle byla na základě jejich
požadavku doplněna na takto:
Cíl: Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními silami uspokojit své
potřeby.
6. Paní J. Hájková poděkovala městu Svratce za poskytnutí místa pro jednání a 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.
Ve Svratce, 19. 9. 2013
…................................................................
Jaroslava Hájková
…................................................................
Marta Vencovská

