
 

 

  

Z á p i s  

z jednání odborné pracovní skupiny Obce 

které se uskuteční 8. 9. 2020 od 9:00 hod. ve školící místnosti (vchod A) Třanovice č.p.1 

1. Přivítání, představení jednotlivých členů pracovní skupiny 

Facilitátor Pavel Žiška přivítal přítomné na jednání pracovní skupiny. 

Zapisovatelkou byla stanovena Krystyna Nováková a ověřovatelem zápisu Pavel 

Žiška. 

 

Při představování byli přítomni osloveni s dotazem: 

Jaký je potenciál Vaší obce? 

 

- Největší potenciál v obci je v lidech. Rozvoj života v obcích a zapojení lídi 

- záleží na potenciálu dané obci – např. mikroregion Žermanické a Těrlické 

přehrady potenciál vodních ploch, přírodní bohatství – využití pro cestovní 

ruch 

- infrastruktura pro lidi 

- potenciál přicházející noví lidé 

- potenciál vybudování infrastruktury pro lidi (zázemí společenské, sportu, 

knihoven) příkladem je vysoký potenciál knihoven jako zázemí pro komunitní 

život 

- potenciál rozvoj dopravní infrastruktura 

- potenciál bydlení na venkově 

- potenciál v dětech 

- potenciál je v lidech je potřeba najít průsečík mezi samosprávou (pečovat o 

lidi) a občany (něco se vracet obci např. kulturní život), silná stránka – solidní a 

vysoká zaměstnanost potenciál pro zapojení lidi do života 

- potenciál konkrétně v obci jsou nevyužité kulturní památky (Ropice – 

potenciál zámeckého areálu, kostel katolický), největším bohatstvím obce jsou 

lidé, kteří se vytrácení ze společenského života (=> hrozba lidé jsou uzavření, 

nekomunikativní) 

- hrozba – v turistických oblastech, lidé bez trvalého bydlení, ale chybí prostor 

v obci a infrastruktura 

- potenciál – obce (Morávka) podporují spolky, chybí zázemí pro spolky, chybí 

cyklostezka, investice do školy; hrozba v starém baráků chybí starší lidé a 

mladí chtějí nové domy a staré domy chátrají… 

 

Vize 

- připoutat mladé, aby lidé měli vztah k obci a místo kde bydlí, patriotizmus, 

(není to o atrakcích => na hory patří cestovní klid       nebo ruch) 
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2. 

- obce se mají soustředit na vlastní obyvatele ne na cestovní ruch, aby lidé nechodili na 
obci se pouze vyspat, budovat vztah k obci, infrastruktura pro volný čas 

- potřeby lidí uspokojovat – infrastruktura, najít cesty k vzájemné komunikace k mladým, 
přistěhovalým  

- oblast dobrá infrastruktura, dobré služba a podpora společenského života 

 

 

2. Problémy a potřeby obcí (identifikace rozvojových potřeb území) 

- Vzájemná komunikace a vztah lidi ke své obci a regionu 

- Infrastruktura pro volný čas a rozvoj komunitního života a spolkové činnost 

(jedna s cest multifunkční využití budov) 

- Špatný technický stav nebo nevyhovující architektonické řešení budov 

vzdělávací infrastruktury 

- Problém s kapacitou základních a mateřských škol (částečně u školky 

způsobeno nastavením legislativy, je problém s definici kapacity legislativně – 

děti které nechodí každý den) 

- Dopravní infrastruktura – místní komunikace, chodníky, mostky 

- Podpora hasičů SDH – jednotky i spolek 

- Problém hasiči stárnou a jsou zaneprázdněni a nemají čas na malí děti => 

hledání lídrů pro spolky 

- Na vesnicích snaha o samostatnost obyvatel 

- Budování sociálních služeb – obava jednotlivých obcí se zřizováním a 

provozováním sociálních služeb 

- Potřeba komunitního plánování sociálních služeb a otevřené spolupráce 

s poskytovateli soc. služeb 

- Odkanalizování obcí 

o Potřeba řešení rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizace a 

rozšíření, kde to zástavba umožní 

o Potřeba řešení individuálního čištění odpadních vod 

o Problém u chatařů 

- Odpady 

o Potřeba systémového řešení snížení odpadů 

o Sběrná místa dle potřeby, estetická hnízda 

- Úspory energií, využívání obnovitelných zdroj - zajímavé pro obce: 

o Veřejné osvětlení 

o Elektronabíječky 

- Veřejná prostranství 

- Zázemí a vybavení pro komunální služby obce a komunální práci  

 

3. Možnosti financování rozvojových potřeb 

Pavel Žiška stručně zrekapituloval možnosti financování v příštím programovém 

období. Krystyna Nováková upozornila, že se jedná o předběžné informace, které 

se mohou změnit. 

 

 

4. Příprava exkurze do Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady 
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3. 

Dvoudenní, ochota přispět 

 

5. Diskuse a ukončení jednání 

 

Přiští jednání pracovní skupiny se uskuteční (dle epidemiologické situace) 10. 11. 

od 9 hod. 

 

Přílohy: Prezenční listina 

 

Zapsala: Krystyna Nováková 

 

Ověřil: Pavel Žiška 


