
Zápis z I. setkání pracovní skupiny „Fyzický rozvoj obcí“ 

v rámci plánování strategie MAS Blaník o.s. na roky 2014 – 2020(5) 

Datum konání: 6. 6. 2013 

Místo: Spolkový dům Vlašim 

Účastníci dle prezenční listiny: MgA. Eva Vrzalová (manažerka Mikroregionu Český Smaragd), Bc. Jana Lapáčková 

(Obec Pravonín), Ing. Růžena Kučerová (starostka Městyse Louňovice pod Blaníkem, předsedkyně Svazku obcí 

Blaník), Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Ing. Jiří Jelínek (starosta Městyse Načeradec), Jiří Bělský (Obec 

Bernartice, předseda Svazku obcí Želivka), Mgr. Renata Vondráková (facilitátorka, OSVČ), Bc. Jaroslav Švejda 

(manažer Svazku obcí Želivka), Ing. Eliška Švejdová (manažerka Svazku obcí Blaník), Marie Marhanová 

(místostarostka Městyse Čechtice), František Zelenka (starosta Městyse Křivsoudov), Daniela Laloučková (FCH 

Vlašim), Mgr. Eva Hájková (Spolkový dům Vlašim – vedoucí), Ing. Václav Nekvasil (starosta Města Trhový Štěpánov) 

Foto ze setkání: 

  

Shrnutí hlavních vygenerovaných linek/cílů podpory >> 

 Propagace/podpora venkova jako místa pro život a stáří vč. podpory podnikání a vzniku pracovních 

příležitostí na venkově v oblasti využití turistického potenciálu, zemědělství, řemeslech a služeb (důraz bude 

kladen také na flexi a částečné úvazky)>> Podpora aktivních kroků cílených na přilákání obyvatel k trvalému 

životu na venkově (minimálně trvalému bydlení na venkově) – zejména podpora zpracování či změn 

územních plánů a dalších dokumentací (regulační plány, atp.), budování zázemí služeb – podpora pojízdných 

prodejen, lékáren, ostatních služeb – vč. lékařských ordinací, atp. 

 Podpora financování základní technické infrastruktury, podpora opravy a údržby nemovitého majetku obcí – 

tj. zázemí občanské vybavenosti, ČOV, kanalizace, voda, komunikace, osvětlení, chodníky a to jak nová 

výstavba, tak rekonstrukce, případně údržba 

 Poskytování kompenzací za poskytování veřejných statků území – tj. dálnice a její okolí, Chráněná krajinná 

oblast, vodní dílo Želivka, památková ochrana 

 Místa pro setkávání (hasiči, Sokol, senioři, mladí << napříč cílovými skupinami) jako prevence sociálně 

patologických jevů a řešení zhoršující se sociální i zdravotní situace obyvatel (vč. denní stacionáře) 

 Podpora financování preventivních opatření v krajině (eroze, povodně, klimatické jevy) – vč. dokumentací 

(př. rybníky) 

 

 



 

Program setkání >> 

 12:15 – Uvítání, dotazníky 

 12:20 – Představení 

 12:40 – SWOT analýza k danému tématu – práce ve 3 skupinách 

 13:15 – Shrnutí, formulace cílů – moderovaná diskuse 

 14:00 – Indikátory úspěchu (přesunuto na další termín skupiny) 

 14:15 – Diskuse, shrnutí, závěry 

 15:00 – Setkání ukončeno 

Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti 

SWOT analýza (shrnuté závěry 3 pracovních skupin)>>  

Silné stránky 

- Hodně jsou opravená dětská hřiště, kapličky, křížky 

- Nárůst společenského života v obcích, rozkvět 

- Dobrá údržba veřejné zeleně v obcích a veřejného 

prostranství obecně 

- Dobře je zajištěný sběr komunálního i nebezpečného 

odpadu (dobrá spolupráce s Technickými službami 

Vlašim s.r.o.) 

- Muzea – dobrá síť v rámci regionu 

- Prodejny potravin – stále zůstávají ve velkém počtu 

- Poměrně dobrá spolupráce se správou CHKO Blaník 

- Daří se ve spolupráci s MMR oprava drobných 

sakrálních staveb 

- Trhový Štepánov – zde je poměrně dostatek 

pracovních míst 

- Dobře dostupný internet /veřejní i soukromí 

poskytovatelé/ 

- Někde /Miřetice např./ dobře vedené knihovny – 

místo pro setkávání – klubovna pro děti, aby se sešly  

Slabé stránky 

- Problematické je povolování malých domovních 

čistíren 

- Nejsou/chybí (velké) investice na silnice a chodníky 

- Nedaří se zlepšit dostupnost rychlé záchranné služby 

- Nedostupné jsou služby pro seniory 

- Nově zrušena je pošta v Souticích 

- Rušení služeb obecně je problém 

- Místní komunikace potažmo cyklostezky jsou ve 

špatném stavu 

- Veřejné osvětlení je ve špatném stavu 

- Chybí rozhlas na mnoha místech 

- Nejsou vyřešena / navržena protipovodňová 

opatření 

- Chybí infrastruktura kanalizace – odpadní, dešťová, 

ČOV 

- Chybí nebo špatně řešené jsou přechody pro chodce 

- Neopravené chodníky - často 

- Chybí finance na opravy a údržby nemovitého 

majetku obcí – tj. čekárny, hasičárny, obecní úřady, 

školky, bytový fond, školy, hřbitovy…. 

- Špatná zkušenost je se zemědělci a jejich chováním 

se k obecnímu majetku – nepořádek, eroze půdy, 

zničené komunikace a cesty 

- nárůst lidí s duševními poruchami, seniorů se 

stařeckou demencí, proto by bylo dobré rozšířit 

poskytované sociální služby o denní stacionář, 

nízkoprahový klub, atp. 

- Nedaří se sehnat peníze na to, na co jsou potřeba 

(komunikace, VO, ČOV) 



- Některým obcím chybí územní plány, pozemkové 

úpravy 

- Polní cesty pouze široké 4,5 m 

- Nedostatek aktivních obyvatel se zájmem se zapojit 

do aktivit v komunitě 

- Podvybavené sbory hasičů 

- Chybí návesní rybníky (také z důvodů hašení) 

- Chybí protierozní a protipovodňová opatření 

- Chybí protihlukové stěny u dálnice (Bernartice, 

Loket) 

- Chybí průjezd pro kamiony z průmyslové části 

Trhového Štěpánova k dálnici 

- Chybí moře a zasněžené vrcholky ALP 

- Zemědělci chápáni jako ti, kdo dělají bordel (musí 

jet, i když je mokro, atp.) 

- Kontinuální snižování pracovních příležitostí 

v zemědělství (dříve 90 lid na 900 ha, dnes 20 lidí) 

- Nevděčná role starostů a starostek (starosti a 

odpovědnost) – není respekt mezi lidmi 

Příležitosti 

- Udržení mladých rodin na venkově 

- Pozemkové úpravy 

- Zájezdy a organizace času důchodcům (protipól 

prodejním a různým letákovým akcím) 

- Pojízdná lékárna 

- Důraz na kvalitu života seniorů 

- Zřízení stanoviště rychlé záchranné služby 

v Bernarticích 

- Udržení stálých obyvatel (Miřetice, Ostrov) 

- Bezproblémové třídění ostatního plastu i mimo PET 

(Technické služby Vlašim s.r.o.) 

- Možnost využití turistického potenciálu – rozhledna 

– projekt Mikroreginu Český Smaragd 

- Pracovní příležitosti a podnikání (protipovodňová a 

protierozní opatření) 

- Zemědělství jako součást života na venkově – 

pozemkové úpravy, cesty – dobrá komunikace i mezi 

lidmi 

- Kompenzace omezení Želivkou – není přínosem 

zatím 

- Dosud nedořešena kompenzace pozemků pod 

Želivkou 

- Další kompenzace – CHKO, památková péče, dálnice 

- Prašné cesty (lehce opravitelné) X asfalt – realizovalo 

se při opravách dálnice, ale nejde spravit jinak než 

asfaltem 

- Opravy cest + nové cesty 

- Rekonstrukce obecních budov na zařízení sociální a 

zdravotní péče (využití také blízkosti Prahy) 

Hrozby 

- Rušení malých pošt – hrozí aktuální Kamberku, 

Louňovicím pod Blaníkem, Zvěstovu 

- Další snižování spojů veřejné dopravy 

- Omezení rozvoje obcí v rámci CHKO Blaník 

- Omezení ze strany památkové péče (Načeradec) 

- Lidé se chtějí distancovat od zemědělství (smrdí jim, 

chtějí od něj venkov odstavit – nemožné) – zvyšují se  

náklady na dopravu za dojíždění pro všechno vč. 

základních potravin 



- Změnit myšlení – lidí – podpora patriotismu 

- Rozvíjení turistického ruchu 

- V některých obcích je nutné zlepšit dopravní 

obslužnost 

- Zpřístupnění pozemků, scelení pozemků 

- Podpora drobných podnikatelů 

- Obnova sportovišť 

- Rekonstrukce spolkových domů, obecních úřadů 

- Rekonstrukce Sokolovny v Trhovém Štepánově 

- Suché poldry 

- Rekonstrukce betonových zádržných systémů na 

vodu 

- Podpora domovních čistíren odpadních vod 

- Zlepšit zázemí pro bioodpad – místní komposty (v 

každé obci) 

- Práce doma (rozvoj) 

- Návrat zpracování zemědělských produktů do místa 

– tj. na venkov (>> pracovní příležitosti) 

 

Sporné téma na hranici dobrého a zlého jsou bioplynové stanice >> 

Pozitivní >> 

- teplovod do školy v Čechticích (úspora tepla o 2/3 – investice do teplovodu 6,5 mil. Kč s návratností 3 roky) 

- digestát se dá prodávat jako hnojivo 

- nesmrdí (Čechtice) 

Negativní >> 

- Zhutnění polí 

- Zničené silnice – traktory s cisternami 

 

Zapsala: R. Vondráková 

 



Příloha č. 1 – Přepis dotazníků vyplňovaných při vstupu do místnosti 

1. Jak jste se dozvěděl(a) o setkání pracovní skupiny? Zaškrtněte >> 

Pozvání od MAS Blaník- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 

Web –  

Obecní vývěska, kde –  

Jiné, uveďte, prosím –  

2. Jaké jsou Vaše očekávání týkající se dnešního setkání? 

- Kdo nic nedělá, nic nezkazí, pro budoucnost to snad bude přínos 

- Že se zde projedná možnosti a žádosti pro obce 

- Tvorba strategie, návrhy, diskuse (splněna dle návrhů strategie) 

- Plodná diskuse nad strategií 

- Společná práce na strategii při zohlednění potřeb obcí – posílení vůle pro rozvíjení obcí, místa pro život 

- Bližší informace o vznikající skupině a jejích možnostech 

- Stanovení smysluplných cílů a podkladů pro tvorbu strategie a následnou realizaci projektů 

- Chtěla jsem se dozvědět o plánech zastupitelů obcí, jejich potřebách 

- Vytyčení cílů pro strategii MAS 

- Cíle a směry nové MAS 

3. Z jaké organizace přicházíte, koho zastupujete? 

- Obec – 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 

- Mikroregion – 1, 1 

- NNO – 1 (poskytovatel registrovaných zdravotních a sociálních služeb) 

4. Co všechno by podle Vás měla řešit pracovní skupina „fyzický rozvoj obcí“? 

- Komunikace, kanalizace + ČOV, vodovody, oprava a údržba majetku obce 

- Vytvořit strategii pro obce na příští období, možnosti financování akcí, oprav a budování v obcích 

- Tvorba strategie, diskuse v rámci rozvoje obce dle bodu 5 

- Projekty, které slouží nejširší veřejnosti 

- Definovat okruhy do strategie, diskutovat, pracovat 

- Zajištění životně důležitých potřeb obyvatel 

- Občanskou vybavenost, technickou infrastrukturu, služby, podpora života na venkově 

- Hmotný i nehmotný rozvoj na svém území, zajištění služeb, atd. 



- Technická infrastruktura obcí – pracovní příležitosti v obcích 

- Podporu skutečného rozvoje obcí 

5. Pokud byste v oblasti „fyzického rozvoje obcí“ ve svém okolí mohl(a) něco změnit, co by to bylo? 

- Investovat – viz bod č. 4 

- Budování a oprava místních komunikací, chodníky, nemovitosti obcí, dešťová kanalizace, ČOV, místní rozhlas, 

osvětlení v obcích, oprava – bytový fond, školy, MŠ, obecní úřad 

- Infrastruktura, silnice, pracovní místa a rozvoj služeb, oprava nemovitého majetku obcí – hřbitovy, bytový fond, 

apod. 

- Podpora sounáležitosti (patriotismu) občanů 

- V prvé řadě vyřešit, vybudovat základní infrastrukturu 

- Dostatek občanské vybavenosti – hezké projekty, funkční a potřebné 

- Zapracovat na obyvatelích, aby se na aktivitách také podíleli - > patriotismus 

- Revitalizace veřejných prostranství, opravu chodníků, instalaci (RV?) 

- Zastřešení otevřených parketů, zajištění péče o seniory a zdravotně postižené, je zaznamenán nárůst lidí 

s duševními poruchami, seniorů se stařeckou demencí, proto by bylo dobré rozšířit poskytované sociální služby o 

denní stacionář, nízkoprahový klub, atp. 

- Vrátit život na vesnici (ne vylidňování obcí) 

- Společenský život – místa pro setkávání 

- Změnit chování a smýšlení lidí 

6. Co byste chtěli, aby Vám MAS Blaník, pokud to půjde, financovala v této oblasti? Projektové záměry .> 

- Záměry z bodu č. 4 

- Budování a údržba infrastruktury v obcích + občanská vybavenost >> bytový fond, škola, školka, obecní úřad, 

hasičárna, lepší veřejné služby 

- Oprava silnice, opravy bytového fondu, oprava mateřské školy, ČOV, kanalizace 

- Místa k setkávání úpravou stávajících objektů 

- Rozhledna na Javořické Hůře 

- Vodohospodářská infrastruktura menších sídel 

- Místa pro setkávání 

- Naučit obyvatele chtít občas něco udělat pro svůj region 

- Sociální projekty – velký problém se sociálně patologickými jevy v Trhovém Štěpánově 

- Rozvíjení turistického ruchu 

- Podpora drobných podnikatelů 



- Vodovody v obcích, dětská hřiště 

- Podpora spolupráce (mezinárodní, národní), ale to je spíš k tématu „lidé“ než fyzický rozvoj obcí 

- Rozvoj sociálních a zdravotních služeb, propagaci, výstavbu nebo přestavbu objektů, které by se mohly využívat 

pro sociální služby (!) 

- Základní technická vybavenost 

- Místní komunikace 

- Spolkové domy (místnost pro spolky) 

- Místní komunikace, úpravu veřejných prostranství, hasičské zbrojnice… 


