Zápis z regionálního setkání mikroregionu Blaník
Setkání proběhlo v rámci procesu komunitního plánování v regionu Posázaví dne 6.2. 2006 od 17:00
v Louňovicích pod Blaníkem.

Předpokládaný časový harmonogram, který byl rámcově dodržen.
17:00 – 17:05
17:05 - 17:15
17:15 – 17:45
17:45 – 18:30
18:30 – 18:40
18:40 – 18:50
18:50 – 19:05
19:05 – 19:45
19:45 – 20:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování nejdůležitějších problémů regionu
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 7 účastníků.
Presenční listina regionálního setkání v rámci posilování partnerství v regionu Posázaví
počet subjekt
jméno a příjmení
1 Obec Načeradec
Jiří Šanda
2 Obec Pravonín
Ladislav Hejný
3 Obec Miřetice
Václav Štecher
4 Obec Hradiště
Jiří Prokop
5 Obec Kondrac
Miroslav Matuška
6 Obec Vracovice
Antonín Novák
7 Obec Louňovice pod Blaníkem
František Bébr

Očekávání účastníků na dnešní setkání
-

zajistit co nejschůdnějších možnosti každé obci, zajistit si čističku vod a kanalizaci, jedná se o
velké investice - obci zbývá volných prostředků 400 - 500 tisíc a to je málo
vyřešit nezaměstnanost občanů
hledání finančních prostředků na zlepšování obce
spolupráce – víc nápadů
zvědavost

Popis specifik regionu Blaník
-

CHKO společný nepřítel, „škůdce“ obcí – omezování při drobných stavbách, nikdy se nezúčastňují
místního šetření, jen zasílají písemná vyjádření
hora Blaník – velký přírodní i turistický potencionál
jiné klimatické podmínky (tvrdší) oproti zbytku Středočeského kraje
 ovlivňuje zemědělství
 nesmí se solit – špatná sjízdnost silnic v zimě
řídká osídlenost a malé obce (600 obyvatel má největší obec a to včetně přidružených obcí)
velký počet přidružených obcí a osad
poloha na periferii kraje, v podstatě hranice 3 krajů
špatná přístupnost, odstrčenost od hlavní komunikace
dobré životní prostředí – žádné průmyslové zóny v okolí
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Definování hlavních problémových oblastí
Problematika týkající se financí a dotací
- nespravedlivé rozdělování finančních prostředků z daní
 větší obce mají větší podíl ač méně silnic, sítí apod.
- nedostatek finančních prostředků na dofinancování podpory z fondů EU
 vzhledem k zpětným platbám a spolufinancování jsou peníze z EU pro obce téměř
nepoužitelné
 obava z neuznatelných nákladů, které nebudou zpětně uznány, někdy se mění
podmínky i během průběhu grantu
- peníze se investují do věcí, které nejsou primárně potřebné (internet, naučné stezky)
- malé obce nemají finance na rozvoj
- ze strany státních institucí plynou majitelům nemovitostí v památkové zóně pouze podmínky, ale
žádná pomoc
- finance přicházejí pouze na historické památkově chráněné objekty, ale ne na ostatní nemovitosti,
které jsou v památkovém režimu a podléhají schvalování stavebních úprav. Loni a předloni obec
získala částku 400 000 Kč, větší příspěvek 1 800 000 Kč až po zveřejnění problémů v médiích
- do ochrany přírody se investuje příliš mnoho prostředků
Problémy týkající se hospodaření obcí s pozemky
- chybí stavební parcely na rozvoj obcí, obzvláště pro mladé rodiny
- problematika výkupu pozemků - množství přídělových pozemků bez majitele, nelze je využít, mladí
majitelé pozemků se stěhují do velkých měst a nemovitost „drží“, čekají že ji někdo výhodně
odkoupí, nevyřízené dědické vztahy (i několik desítek let)
- problematika církevního majetku a jeho nedořešené restituce
- zdlouhavé převody státních a vojenských majetků
- špatné vztahy s CHKO
 mělo by se rozšiřovat ???
 ne to není pravda
Otázky občanské vybavenosti
- masivní emigrace místních obyvatel
- špatná dopravní obslužnost
- v obcích ani blízkém okolí nejsou nemocnice, pohotovostní služby nejbližší 35 km
 bližší to je skoro do Jihočeského kraje a na Vysočinu
 nemožnost dojíždět za prací do větších měst není – nejsou dopravní spoje
-

-

nedostatek kapacit pro rozvoj turistiky chybí ubytovaní, turistické atrakce, pohostinství a další
lákadla pro turisty
nedostatek peněz pro rekonstrukci a údržbu vybudovaného plaveckého areálu, který chátrá a
používá se jen jako vodní nádrž
místní rybník vlastní agentura pro ochranu přírody a nyní ho má odkoupit soukromník, koupaliště
není možné vybudovat
problémy s nezaměstnaností
 podnikatelé si zřizují provozovny raděii mimo CHKO, jsou zde možné jen eko
výroby, také špatná dostupnost pro kamiony apod.
 lidé dojíždí za prací do Divišova
chaty omezují stálé obyvatele, neboť využívají služby, ale není z nich téměř žádný zisk

Návrhy na řešení problémových oblastí
- zvýšit daňové odvody – změna způsobu financování daňového systému
- účelné investování financí
- dotace na dosud neuznatelné náklady pro vybudování chybějících objektů (nemocnice, dětské
hřiště apod.)
- vybudování průmyslové zóny – zajištění zaměstnanosti
- rozdělení financí „na hlavu“ – zajištění přítoku financí do obcí s velmi malým počtem obyvatel
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-

zabránit slučování obcí, povede k jejich zániku a vyklidňování venkova
dostatečné zastoupení ze strany výkonné moci – ochrana a podpora malých obcí
vybudování sjezdovek po zamýšlené cyklostezce, zakoupení frézy k udržování
získat prostory pro vybudovaní kempu

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

spolufinancování na výkup pozemků pro novou zástavbu, domy na bydlení
výkup stávajících sportovišť (aby byly obecní)
podpora výkupu pozemků, zajištění dobré komunikace, dotáhnout do konce nedořešené problémy
s financováním různých nedokončených projektů
dotace občanů při opravě památkově nechráněných objektů v památkových zónách
obnova přírodních koupališť a požárních nádrží
podpora ZŠ s nedostatečným počtem žáků
podpora hromadných komunikacích, které používají i jiní
dotace na kanalizace a čističky, především v CHKO
podpora údržby a oprav obecních komunikací a jejich prostranství, okolí
podpora péče o hřbitovy

Závěrečné shrnutí a doporučení
-

podobně jako v jiných venkovských regionech je největší starostí pro obce v mikroregionu Blaník
financování velkých infrastrukturních staveb, které jsou potřeba k rozvoji regionu
obce si stěžují, že občané jsou omezováni životem v CHKO nebo památkové zóně, mělo by se
více pamatovat na kompenzace problémů a výdajů na víc, které tyto ochranná omezení způsobují,
jinak dojde k vylidnění těchto oblastí

Zapsali: Petra Kolevová a Ondřej Marek
6. 2. 2006
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