Zápis z komunitního jednání
ze dne 5. 11. 2013 v Havlíčkově Borové
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 shrnutí výsledků z předchozích pěti
kulatých stolů a stanovení vize, cíle a priorit pro budoucí rozvoj území Havlíčkova kraje.
Výsledky jednání budou závazné pro zpracování plánu budoucího rozvoje území Havlíčkova kraje.
2. Paní Marta Vencovská stručně shrnula výsledky předchozích kulatých stolů.
3. Účastníci hlasováním zvolili vizi. Vzhledem k tomu, že účastníci byli rovnoměrně rozděleni
u čtyřech stolů, bylo stanoveno, že každý stůl si může zvolit jednu vizi, které dá svůj hlas.
Z navrhovaných čtyř vizí (viz zápis z kulatého stolu v H. Borové dne 1. 10. 2013) nejvíce hlasů
získala vize: „ Havlíčkův kraj, region příležitostí pro spokojený život“.
4. Stejným způsobem jako vizi vybírali účastníci znění cíle. Každý stůl mohl dát jeden hlas
jednomu cíli. Z navrhovaných třech cílů (viz zápis z kulatého stolu v H. Borové dne 1. 10. 2013)
Hlasováním byl vybrán cíl: „Vytvořit podmínky a příležitosti pro lidi a krajinu, aby mohli vlastními
silami uspokojit své potřeby a rozvíjet místo, kde žijí“. Účastníci se shodli, že své místo v cíli má
i zmínění krajiny, ale navrhli upravit jeho znění z hlediska větné skladby (nikoliv významu) – úkol
pro pracovní skupinu.
5. Jako další byly projednávány priority budoucí strategie rozvoje a jejich bližší zaměření. Před
bodováním důležitosti jednotlivých opatření v rámci priorit bylo navrženo doplnit do priority
Zemědělství a lesnictví opatření Podpora rybníkářství a rybářství. Dále bylo navrženo, aby znění
opatření Veřejné sítě bylo změněno na Technická infrastruktura obcí, znění opatření Budování
a zlepšení zázemí pro volný čas bylo změněno na Budování a zlepšení zázemí pro volný čas a sport.
Na základě výsledků bodování získalo nejvíce hlasů z priority Obec a lidé opatření Technická
infrastruktura obce. Z priority krajina kolem nás získalo nejvíce bodů opatření Ochrana vod,
z priority Zaměstnanost a podniká opatření Podpora zaměstnanosti a vzniku nových pracovních
míst.
6. Přítomným byla představena myšlenka fair trade. K této myšlence měli možnost si všichni
účastníci prohlédnout instalovanou výstavu „Musím být trpělivá….“ a mohli si zakoupit fair
tradové výrobky.
7. Všem účastníkům byla představena i výstava MA21 – představující myšlenku MA21 a jednotlivé
obce sdružené v MAS Havlíčkův kraj.
8. Paní M. Vencovská a paní Hájková poděkovaly přítomným za vyjádření jejich názoru a účast na
jednání a vyzvaly je k další spolupráci na tvorbě strategie rozvoje MAS Havlíčkův kraj.
V Havlíčkově Borové, 5. 11. 2013
…................................................................
Jaroslava Hájková
…................................................................
Marta Vencovská

