Zápis z jednání pracovní skupiny:
18.7.2013
Přítomni:

Rokytnice nad Jizerou
dle prezenční listiny

1. Pracovní místa, podnikání, místní výroba a spotřeba, zemědělství
Současný stav
-

Řepka, dotace pro malé x velké zemědělce (polemika)
Zemědělci si pomohli vstupem do EU, od r. 2003 můžeme více investovat, stabilizace
cen, problémy s držbou, pronájmem a získáním pozemků (p. Soukup)
Zemědělci stárnou, mladí nemají zájem o náročnou práci (přesčasy...)
Legislativa by měla být blíže realitě (praktičtější)
Polský zemědělec neplatí sociální popl.
Nedostatečná ochrana ZPF (na ZPF a jeho obsluhu není pamatováno v ÚP, nejistota, že
pozemek zůstane v ZPF po dobu dotace tj. 7 let)
Rigidní systém AEO (legislativa nedovolí změnu hospodaření během dotace)
Péče o krajinné prvky na dotačním území (jejich vlastník je jiný)
Průmysl: textilky jsou pryč, automobilový průmysl a jeho budoucnost s otazníkem
Většina podniků navázána na automob. prům. – zranitelnost

Vize 2020
-

Z místního mléka se dělají sýry, které se prodají
Co v místě vyrobíme, to v místě prodáme
Zpracování místních produktů a místních surovin vytváříme pracovní místa
Odbytem produktů vytváříme pracovní místa
Méně vlídná sociální síť povede lidi více k práci
Většina pozemků je v rukou vlastníků, kteří na nich hospodaří
Uvážlivé zemědělské hospodaření, posílení retence vody
Víc pracovních míst ve službách
Soustředíme se na místní hodnoty (vzhled obcí…ne jako Harrachov 2013)
Vychováváme své řemeslníky a lidi ve službách
Máme krajinu, kde se pohodlně dostanu, kam potřebuji (průchodné tradiční cesty,
dobré místní a účelové komunikace)
Když prší, návštěvníci mají kam jít a co dělat
Brownfield zmizely – objekty mají vlastníky a využití

Návrh konkrétních kroků/projektů

-

Lepší systém zadávání VZ
Sdružování řemeslníků (řemeslná družstva)
Zachování rodinné tradice (řemesla, služby, zemědělci)
Možnost nákupu strojů pro zeměděl. firmy
Obnovit činnost sýráren, mlékáren
Právní pomoc obcím, které to potřebují (brownfield)
Podpora prodeje místních výrobců (technické zázemí: pojízdné prodejny, prodejní
prostory pro prodej „ze dvora“…)
Podpora rozvoje místních řemeslníků (modernizace, nákup prostor…)
Podpora kvality služeb (modernizace vybavení penzionů, restaurací)
Vytvořit síť služeb a nabídnout ji (sportovní zázemí, kina, muzea, )
Nedublovat nadstandardní nabídku služeb (kino, koupaliště…)
Dobré spojení dopravou pro účastníky akcí (zohlednit počasí – pružný dispečink,
poptávková doprava…)
Opravené silnice
Kvalitní a dostatečná obslužnost

2. Místní pospolitost, vztahy, spolky, život v obcích, vedení obcí, spolupráce a
komunikace
Současný stav
-

Nedostatečná koordinace akcí (více akcí najednou, neukáznění pořadatelé)
Nedostatek mladých iniciátorů akcí, aktivních kvalitních osobností, spolky stárnou
Slabá komunitní role církví a slabá spolupráce církví s obcemi
Špatná finanční situace spolků (u projektů nemají ani na předfinancování)
Chybí odměna pro lidi, kteří pracují s dětmi
Lidi dojíždějí za prací a nemají čas na život v komunitě
Nastupuje špatný životní styl – pasivní děti, pasivní zábava (důležitá je výchova
v rodině)
Fungují obecní zpravodaje a kabelová TV (někde)
Nedostatečná místní nestátní pomoc pro potřebné

Vize 2020
Návrh konkrétních kroků/projektů
-

-

Možnost ukládat akce na společný web + zastřešení (SOJ)
Systém finanční podpory pro trenéry a trenérky☺, vedoucí dětských kroužků
Podpora materiálního zázemí a činnosti spolků, kroužků
Spolupráce škol, neziskovek, spolků, lidí pro volný čas
Knihovny jako hybatelé v obci
Morální podpora činnosti spolků (vyhlašování zasloužilých) –úkol pro MAS, SOJ
Propagace spolků a jejich práce, zlepšit práci s mládeží
Vyhledávání, péče, propagace a využití jedinečných tradičních prvků území a jeho
obyčejů (hasičské stříkačky, staré saně - krasojízdy, divadelní opony, svatojanská,
dožínky…“špeky“)
Podpora neziskových organizací v sociální oblasti (drogy, chráněné dílny, bezdomovci)
Využití principů místní Agendy 21(zapojování veřejnosti…)

