Zápis z oborového setkání mikroregionu Podblanicko
Setkání proběhlo v rámci procesu posilování partnerství v regionu Posázaví dne 30. 1. 2006 od
16:00 ve Vlašimi.

Předpokládaný časový harmonogram
Vzhledem k malému počtu účastníků bylo jednání vedeno neformálnějším způsobem a skončilo okolo
18. hodiny.
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 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 5 účastníků.

Presenční listina oborového setkání v rámci procesu posilování
partnerství v regionu Posázaví
počet
1
2
3
4
5

subjekt
Muzeum Podblanicka
Obec Pavlovice
Obec Radošovice
Město Vlašim
Středočeský kraj

jméno a příjmení
Mgr. Radovan Cáder
Miroslav Pokorný
Vladimír Gut
Karel Kroupa
Ing. Dagmar Viklická

Očekávání účastníků na dnešní setkání
-

inspirace

Klady regionu Podblanicko
-

-

pro obce je zde silný partner = Vlašim, ale současně je to nevýhoda (diametrálně rozdílné
zájmy)
mikroregion se schází 3 – 4 krát do roka s Vlašimí
Vlašim je vstřícná, ale moc se neptá na potřeby malých obcí
muzeum Vlašim – přes osobní kontakty velice dobré vztahy s městem, činnost muzea
přesahuje oblast Vlašimi, nejsou přímými partnery obcí, záleží na dobré vůli muzea
(spolupráce na konkrétních projektech), pokud je něco potřeba spíš řeší problémy přes
město než prostřednictvím mikroregionu
mikroregionu Podblanicko = nemá zaměstnance, ale má dobrovolníka, který je projektovým
člověkem
zemědělsko-průmyslový region
cíl založení mikroregionu Podblanicko = zapojení malých obcí v okolí do rozvoje této oblasti,
pomoc malým obcím, které mají neuvolněné starosty
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-

mikroregion tvoří prstenec obcí kolem Vlašimi – přirozené rekreační místo pro vlašimské
obyvatele
sídlo muzea, zámek, zámecký park
Vlašim nebyla ničím specifická - původní hospodářsky využívaná krajina – velice zachovalá
kulturní krajina
velice slušně dostupná
zajímavé památky
Blaník – druhé nejnavštěvovanější CHKO v republice
mnohem agilnější ve spolupráci samosprávy, spolků apod.
typická středočeská krajina
ideální pro rekreaci

Definování hlavních problémových oblastí regionu Podblanicko
neobydlené domy = rekreační domy, které nemají popisná rekreační čísla
většina aktivit se odehrává ve Vlašimi, v malých obcích jsou pouze doplňkové aktivity
otázka vylidňování malých obcí – není aktuální – tyto obce jsou velmi blízko Vlašimi, téměř
součástí Vlašimi, taková tendence není, spíš lidé přibývají – bydlení na venkově a město
v blízkosti
- nedostatečná infrastruktura, potřeba velkých investic
- dopravní infrastruktura – v blízkosti dálnice - relativně uspokojivý (do budoucna limity jeho
rozvoje) – slušné napojení na Benešov i Prahu
- kanalizace – nedostatek financí
- špatný stav komunikací – paradoxně značení nových cyklotras na cestách, které by
potřebovali nejdříve opravit (otázka údržby)
 spolupráce s družstvy na údržbě cest a cyklotras

ty komunikace spíše zničí)
- plynofikace – nemají a v současnosti není zájem
 potenciál v obnovitelných zdrojích (konopí, šťovík) – topí se uhlím, dřevem

ve Vlašimi je plynofikace
- nedostatečná terciární infrastruktura (ubytování a další zázemí kromě Vlašimi)
- neexistence sálu, ale otázka rentabilnosti, nejsou dětská hřiště
- místní prodejny a hospody jsou dotovány obcí (nízký, či žádný nájem)
- možnosti čerpání z Leaderu (průchodnost krajiny, obnova cest – naučné stezky)
- otázka manažera mikroregionu – pomohl by ?
 obcím mikroregionu vypomáhá město Vlašim
 musí to být kvalitní člověk a proto je drahý, otázka zda se vyplatí
 manažer mikroregionu – možná by to mohl být manažer projektu na obnovu
nádraží ve Vlašimi ve svém části nevyužitého úvazku, kraj by možná něco
přispěl
Praktické aktuální problémy
-

-

dotaz na možnost využité elektronické podatelny ve Vlašimi
 problém jak legislativně
 elektronická podatelna, nemusí být žádný drahý software, ale je třeba maily
registrovat a zaznamenávat
 jiné obce v Posázaví řešili doplněním spisového řádu, může být zaslán

-

prosba na posílání různých podkladů a materiálů také v elektronické podobě – od města –
aby to mohli pouze uložit na elektronickou úřední desku a nemuseli znova scenovat.

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

podpořit více vnitřní komunikaci
kořenové čistírny a jiné alternativní způsoby čištění vod
sběrné dvory
vytápění obcí – biomasa, tepelná čerpadla
zpracování biomasy
pozemkové úpravy => obnova cest
ČOV a vodovody

Závěrečné shrnutí a doporučení
-

mikroregionu Podblanicko je specifický úzkou spoluprácí mezi Vlašimí a okolními obcemi
panuje víceméně spokojenost s touto spoluprácí, je potřeba ji dále rozvíjet
problémy menších obcí jsou především velké investiční akce, na které jsou obce příliš
finančně slabé.

Zapsala: Eva Macurová
30. 1. 2006
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