Zápis z regionálního setkání mikroregionu Želivka
Setkání proběhlo v rámci procesu posilování partnerství v regionu Posázaví dne 2.3. 2006 od 16:00
v Dolních Kralovicích.

Předpokládaný časový harmonogram, který byl rámcově dodržen.
16:00 – 16:05
16:05 - 16:15
16:15 – 16:45
16:45 – 17:30
17:30 – 17:40
17:40 – 17:50
17:50 – 18:05
18:05 – 18:45
18:45 – 19:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování současných problémů
Hledání způsobů řešení pojmenovaných problémů
Přestávka
Seznámení se současným stavem rozvojového plánování v regionu
Posázaví
Individuální seznámení se strategií
Aktualizace strategie na základě zpracovaných návrhů opatření
Definování závěrů a požadavků a zhodnocení společné práce

Setkání se zúčastnilo 16 účastníků.

Očekávání účastníků
-

zvědavost
informace o možnosti budovat cyklostezky
přicházím ze zvědavosti
stav rozpracovaných z úkolů z minulého roku, co bude do budoucna
jsem krátce ve funkci, potřebuji informace k práci, nevím nic
v rámci projektů se vytváří dobré, ale pro nás neefektivní věci, místo cyklostezek a
internetu bychom potřebovali zrekonstruovat silnice, chci zjistit jak k této
neefektivitě dochází
co mohu od grantových možností očekávat do budoucna (směry, trendy)
zajímá mě rozvoj komunikací, kanalizací, školství, rád bych věděl jak zefektivnit
investice do rozvoje a získat další peníze ze strukturálních fondů

Definování hlavních problémových oblastí

Čím je Želivka specifická
-

-

špatná dopravní obslužnost mezi obcemi
nejbližší nemocnice je vzdálená více než 40 km, velké problémy především
s komunikací
s RZ, nikdo neví odkud přijela a do které nemocnici je tedy pacient převezen apod.
dálnice silně narušuje obytný standart (hluk)
došlo ke zrušení sociální péče, nejbližší je 30km vzdálená
likvidace hrozí i lékárně a stavebním úřadům
oblast na pokraji kraje, nikdo o ni nemá zájem

Občanská vybavenost
-

počet obyvatel v obcích (hlavně v malých vesnicích) ubývá, od roku 1960 je to asi
50%
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-

mnoho lidí sem jezdí už jen na dovolenou
obchody krachují – nemají podmínky k tomu, aby se udržely
nejsou zde podmínky pro sociální smír
celkově je velmi špatná dostupnost sociálních služeb
problematika obydlí využívaných jen pro rekreaci (chalupáři), majitelé objektů
odmítají platit poplatky (za vyvážení odpadů)
větší kulturní akce jsou zde asi čtyřikrát do roka, konají se zde zábavy, je zde plesová
sezóna
ZŠ je v Dolních Kralovicích počet dětí klesl z 300 na 160, letos půjde do první třídy asi
o pět žáků méně
špatná doprava, žáci musí velmi brzy vstávat a přijíždějí pozdě odpoledne

Infrastruktura
-

malé obce nemají šanci dosáhnout na dotaci většího množství peněz
problémem je kofinancovat
čističky – většinou jsou už staré, nebo nevhodné pro oblast, ve které jsou,
často se neví, jak je opravovat
veškerý provoz kolem a čističky samy jsou velmi drahé, budují se hlavně
proto, aby se zde udržel život, vzhledem k malému počtu obyv. jsou však pro
obce výdaje s tímto spojené velmi drahé – shánění peněz malé obce spojuje
topí se pevným otopem
cyklostezky – o cyklistiku zde zájem není, možnost zprovoznit k těmto účelům
obecní cesty

Údržba krajiny, zadržování vody v krajině
-

realizace trvají velmi dlouho – doba mezi získáním peněz a (podepsáním
smlouvy) realizací je vinou úřednické byrokracie velmi dlouhá (až jeden rok)
koncem 90.let se dělal vodovod pro obec, vše bylo hotové během dvou let,
dnes se na tomto musí podílet kraj, každá obec si musí (žádat) vše zařizovat
sama a všechno trvá velmi dlouho
jsou velké dotace zemědělcům, ale nejsou podmíněné tím, aby se zemědělec
choval vůči krajině ohleduplně
budou se schvalovat nová ochranná pásma kolem Želivky – obce budou mít
možnost toto připomínkovat
zbytečná doporučení kraje

Návrhy na aktualizaci strategie rozvoje regionu Posázaví
Účastníci setkání byli seznámeni se stávajícím návrhem strategie regionu Posázaví a
navrhli doplnit následující body:
-

strategický plán je obecný základ pro plánování, zahrnuje všechny body, které si
budou jednotlivé obce úzce specifikovat
podpora bydlení a drobného podnikání (obce do 100 obyv.), nové přemostění
Želivky, zajistit nové komunikaci a tím zabránit úplnému odtržení malých obcí
podpora zdravotnictví a zajistit kvalitní komunikaci s RZ

Proces posilování partnerství v regionu Posázaví

2

-

-

úprava veřejných prostranství, krajiny, úprava drobných venkovských staveb –
kapliček…(což je finančně nákladné), podpora podnikání na vesnici (výhodné
půjčky od státu pro zajištění zázemí k podnikání, zjednodušení byrokratického
aparátu), podpora zemědělství
udržet to co se pro rozvoj obcí již vybudovalo, podpořit již fungující obchody,
uchránit je před krachem
obnova historických stezek
prosazovat stejné rozdělení daní ve městě i na vesnici

Závěrečné shrnutí a doporučení
-

tento mikroregion je specifický svojí polohou na okraji kraje
trpí na jednu stranu relativně dobrou dostupností do Prahy, ale vnitřní propojení
regionu je malé
podobně jako na ostatních regionálních setkáních velké téma představovala
finanční slabost malých obcí, které nemohou spravovat svoji zanedbanou
infrastrukturu

Zapsal: Ondřej Marek
16.2.2006
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