Zápis z regionálního setkání mikroregionu Malé
Posázaví, měst Týnec n.S., Sázava a obce Čerčany
Setkání proběhlo v rámci procesu komunitního plánování v regionu Posázaví dne 8.12. 2005 od
18:00 v kulturním domě v Čerčanech.

Předpokládaný časový harmonogram, který byl rámcově dodržen.
18:00 – 18:05
18:05 - 18:15
18:15 – 18:45
18:45 – 19:30
19:30 – 19:40
19:40 – 19:50
19:50 – 20:05
20:05 – 20:45
20:45 – 21:00

Přivítání účastníků a představení cílů setkání
Představení jednotlivých účastníků
Společné pojmenování 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 11 účastníků.

Prezenční listina regionálního setkání v rámci KP v regionu Posázaví
počet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Subjekt
město Sázava
obec Lštění
obec Kaliště
obec Kaliště
město Týnec nad Sázavou
obec Chocerady
obec Hvězdonice
obec Čerčany
obec Čerčany
obec Přestavlky
Malé Posázaví

Jméno a přijímení
Eva Králíčková
Jindřich Habison
Jana Havlíčková
Miroslav Vaněk
Martin Kadrnožka
Jan Herbst
Alexandra Baňařová
Karel Bárta
Jana Tywoniaková
Zdeněk Krejcárek
Barbora Čmelíková

Očekávání účastníků setkání
-

Zjistit předpoklady do budoucna, na co budou dotace?
Co by se dalo využít pro moji obec z místních zdrojů a co ze SF.
Úprava strategie dle potřeb regionu.
Sehnat co nejvíce prostředků pro naši obec.
Předpoklady a požadavky k plánování dalšího období.
Hledání společných řešení našich problémů.
Aby zazněl hlas obcí okolo řeky Sázavy.
Seznámit se strategií regionu Posázaví a ovlivnit ji.

Specifika regionu Malé Posázaví
-

Je to rekreační oblast, nachází se zde spousta chat.
Blízkost nedostačující D1 způsobuje na jednu stranu velkou dopravní zátěž, na druhou
dobrou dopravní dostupnost.
Malé Posázaví začíná fungovat jako obchvat Prahy.
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-

Naopak Týnec nad Sázavou má malou dopravní dostupnost ⇒ chybí D3.
Celý mikroregion je propojený řekou a železnicí, Posázavským Pacifikem.

Definování hlavních problémových oblastí
Rekreační bydlení
-

zohlednit rekreační bydlení ve prospěch rozpočtu obcí
500 Kč za odpad je málo
problém s přetíženými místními komunikacemi díky sezónním náporům chatařů

Doprava a infrastruktura
Voda

bezpečnost dopravy – krajské komunikace obce nemohou upravovat a kraj pro tuto situaci
téměř nereflektuje
změna dotačních parametrů pro malé obce, na budování infrastruktury nemají prostředky,
přitom dotace jsou zajímavé právě pro malé obce
garanční fond pro malé obce na infrastrukturní projekty
mosty přes Sázavu
stará hluková zátěž na silnicích 1 a 2 třídy
podpora plynofikace ⇒ vyrovnání cen plynu a uhlí vede k odpojování z obecních plynovodů
a opětovnému zvýšení znečištění způsobené lokálními zdroji

-

problém s malými toky – potok vyschne, zanese se a pak nepojme déšť
problém s regulací řeky vodními elektrárnami, není chuť ze strany povodí

nutno spolupracovat s ČIŽP
obnova remízků a cest přispívá k udržení vody v krajině
vhodné plodiny např. kukuřice nemůžou být ve svahu
 existují směrnice budou rozeslány
urychlit pozemkové úpravy ( např. pokud se na úpravách shodne více než 50% vlastníků
musí ostatní respektovat)
převést státní lesy na obce (jako kasárna)
seznámit obce s výsledky mapování v souvislosti Natury 2000, které proběhlo, ale výsledky
nejsou dostatečně známé

Sociální oblast a bezpečnost
-

-

-

neexistence soc. služeb na venkově, svážení do domovů s pečovatelskou službou
 distanční pečovatelská služba ekonomicky nevýhodná (domácí služby)
 zajišťuje např. soc. služba Jílové
 Benešov připravuje KPSS
 problém venkova pří distanční pečovatelské službě se najede moc km
na vesnici chybí volnočasové aktivity pro mládež ⇒ sportoviště, klubovny
dát školy více do kompetence obcí a poskytnout jim větší možnost investic do vzdělání
větší investice do důstojného vybavení škol
normativ na počet žáků zrušit
jídelny ⇒ nejsou peníze na rekonstrukci, je to dluh, který na sebe obce vzaly z minula a
nemohou se s ním vyrovnat, neboť nemají dost prostředků
nevymahatelnost součinnosti s Policií ČR
 my si nemůže stěžovat
 u nás mají obrovský rajón
spojení např. na Čes. Šternberk velmi nebezpečné
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-

silnice v katastrofálním stavu – řešení

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

-

-

-

-

-

-

opatření 4.7. podpora zahr. spolupráce
 pro děti (e-maily, cesty…)
 pro studenty – soutěže
 pro sportovce – utkání
 pro hasiče – soutěže, utkání
 pro speciální skupiny – milovníci železnice apod.
opatření 4.1 a opatření 3.5. – Iniciace mládeže
 studentský parlament
 dětská rada
 podpora spolkové a klubové činnosti mladých
opatření 3.3. – Regionální web přidat chaty pro seniory, vodáky, cyklisty
opatření 2.5. Regionální soutěž pro hospody, bary, restaurace
 zlatá vařečka roku
 zlatý šejker
 zlatý/á hostinská …
 Vyhlašování po měsících → regionální tisk, rádio, gastro – trhy
opatření 2.9. Místní značka „Posázavský výrobek“
opatření 3.6. „Otevřená škola“ – aby škola v obci fungovala jakožto otevřené komunitní centrum
pro všechny generace
 kursy pro seniory
 další využití prostoru školy
opatření 2.2. škola a obec – společné projekty
opatření 1.2. zvyšování povědomí o okolí
 přírodní prostředí (lidé neznají potoky, místa, kytky).
pomoc malým obcím v oblasti
 ekologie
 ČOV i lokálních popř. domovních
 vodovody
 komunikace
 zpracování projektů dopravních staveb, ale i pro cyklisty a chodce
podpora pojektové dokumentace :
 vodovody
 kanalizace, čov
 místní komunikace – zaměření
podpora realizace výše uvedeného
podpora pořizování a změn územního plánu
podpora činnosti mateřských center (pravidelné) (opatření 1.5.) ?2.3.3.?
opatření 1.6. místní orientační systém (směrovky, označení turistických cílů)
doplnit Cíl 2 o budování infrastruktury: voda, kanalizace, čov, plynofikace, místní komunikace –
povrchy
opatření zklidňující dopravu (silnice 2. a 3. třídy)
zřídit havarijní fond obcí – voda, kanalizace, …
obnova autobusových zastávek
budování bezbariérových přístupů ve veřejných budovách (MěÚ, ZŠ)
likvidace černých skládek
architektonická studie bez nutnosti realizace do 3 let
rekonstrukce veřejných budov – MěÚ, ZŠ, ( i památkově nevýznamné)
podpora třídění odpadu
opatření 1.1. se mi zdá zbytečné.
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-

-

-

PRIORITA je tech. infrastruktura
 vybudování (rozšíření) sítě vodovodu a kanalizace
 následně opravy a budování místních komunikací, chodníků
 následná péče o veřejnou zeleň, úprava veř. prostranství atd.
k revitalizaci území: vyčištění koryta řeky Sázavy (zanesení díky regulaci vod nádrží Želivka)
vybudování přírodních koupališť u řeky
Vodní toky – nejenom řeka (zamezení lokálních záplav) – úprava toků
vytváření podmínek pro spolkovou činnost
výstavba turistické ubytovny – tělocvičny, knihovny pro spolky
podpora výroby obnovitelných zdrojů energie, využití zemědělských přebytků.
opatření 1.6. nasvícení např. kulturní dům u Martina
opatření 1.6 označení památek (od dálnice)
opatření 1.2. - ochrana a péče o … stromy a o aleje
opatření 2.3. - Rekonstrukce sportovišť
opatření 2.5. – Cyklostezky
Životní prostředí
uvažovat o lokalitě, kde by byla umístěna a ekologicky zajištěna další skládka komunálního odpadu
po zaplnění stávající skládky v Přibyšicích
aktivita 1.1.2. obnova původních polních cest – jsou zarostlé, vymleté a jezdí se vedle po polích
udržování travních ploch břehů Sázavy. Řeka je z převážné části nepřístupná.
Zachování:
 Kulturních památek - (kostely, kapličky, křížky)
 Technických památek - (jezy, mlýny, elektrárny, staré továrny, … )
 Obnova remízků - Ovocné stromy – švestky!
Údržba koryta řeky
Obecní budovy – zateplení, vnitřní dispozice, střechy, fasády, vytápění
Budovy soukromé (dotace) – fasády
Podpora spolkových aktivit
Vytváření podmínek pro zachování starých staveb → přestavba a nové využití
budovat sportoviště, tělocvičny, víceúčelové sály!
zajišťování a nebo dostupnost služeb pro občany:
 Doktor
 Lékárna
Estetický vzhled:
 Zeleň kolem silnic
 Škarpy - úklid
pomoc při zaměření hranic pozemků
vytváření map
vytváření územních plánů
opatření 2.1. - geodetické vymezení hranic důležitých ploch (komunikace, malé vodní toky …)
kompostárny na organický odpad ze soukr. zahrad i obecních prostorů
povrchy komunikací místních i v rekreačních částech obcí
podpora budování úložišť inertního materiálu (hlinitý, atd.)
revitalizace skládek resp. úložišť inertního materiálu (odpadu)

Další témata
-

Muzeum Posázaví
 Vlašim se orientuje více na Podblanicko
 okolo řeky Sázavy nic moc není
 existuje soukromé muzeum

-

kdyby byla možnost uspořádat podobné setkání s občany?
 starostové znají problémy svých občanů, nebude dostatečný zájem
 byla realizována anketa, co se stalo s jejími výsledky?
 byli presentovány, ale patrně nedostatečně
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Hodnocení setkání
Co byste na tomto setkání ocenili
−
−
−
−

Otevřenost
Komplexnost
Lidé stejného zaměření
Občerstvení

Co byste příště udělali jinak?
−

Více zeleniny

Závěrečné shrnutí a doporučení
-

Podobně jako další malé obce považují starostové v Malém Posázaví za největší problém rozvoj
infrastruktury. (voda, kanalizace, ČOV, místní komunikace) Řešením by pro ně byla změna
dotačních podmínek a navýšení prostředků určených pro tyto účely
Řada problémů je spojena s rekreačním bydlení, které má srovnatelné požadavky jako bydlení
stálé, ale není dostatečně zohledňováno do příjmu obcí.
Strategie dostatečně neřeší oblast nakládání s odpady.
Tato skupina navrhla nejvíce doplnění strategie regionu Posázaví z dosavad proběhnuvších
setkání.

Zapsal: Ondřej Marek
19.12. 2005
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