Zápis z jednání pracovní skupiny:
27.3.2014
Přítomni:

Jilemnice, zasedací místnost MÚ
dle prezenční listiny

Integrovaná strategie území MAS Přiďte pobejt – představení analytické části a diskuse
Jilemnice, 27.3.2014
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
1. Úvodní slovo – Věra Nosková, manažerka MAS PP – stav a další postup zpracování ISÚ
2. Analytická část – zpracování dat: Robert Rölc, ARR Liberec
V diskusi zaznělo:
-

ve Víchové není vyhovující signál mobilních operátorů, nutné posílit telekomunikační sítě
drahé vodné a stočné
v Rokytnici je stanoviště záchranky
dobrovolní hasiči mají zastaralé vybavení
ohledně DPS má přesnější data k dispozici Liberecký kraj
problémem dopravní obslužnosti je chybějící návaznost na Semily (přesunul se tam katastrální úřad) a
Liberec, ze severu horší dostupnost i Jilemnice
nezaměstnanost v roce 2012 a 2013 nepochybně vzrostla
kultura a sport: absence a špatný stav zařízení
pokles počtu obyvatel v horské oblasti
zimní sezóna je výrazně ovlivněna klimatickými podmínkami
pozemky často vlastní překupníci a spekulují s nimi – problém pro rozvoj obcí

3. Analytická část – výstupy z rozhovorů, pracovních skupin a první veřejné debaty: Labyrint Pro
Krásná, citlivě vnímaná krajina
Kraj kontrastů (hory a podhůří), pestrost, různorodost, příjemný prostor pro život i rekreaci, přívětivý a
nekomerční
Historie, tradice, lidé k sobě mají blízko (silný sociální kapitál)
Dobrá komunikace a spolupráce mezi obcemi (i v SOJ), zlepšit i s IZS
Usazení vlastnických vztahů (více ke stavbám, méně k pozemkům)
Vzhled obcí, péče o krajinu, památky a životní prostředí se
zlepšuje
Spolkový život je, ale u vyžití velké rozdíly mezi obcemi
Přibývá peněz zvenčí (cestou MAS, NNO, obcí)
KRNAP – péče o krajinný ráz, kvalitní EVVO, přínos pro CR
Dobrá dostupnost informací - Liberecký kraj a ORP pomáhají,
vzdělávání pro obce funguje, musí se lépe zhodnotit potřeby
Profesionálně fungující MAS
Vlastnické vztahy k pozemkům (spekulace, vlastníci nejsou místní
a na místě jim nezáleží)

Zkreslené/vysoké ceny nemovitostí – atraktivní lokality pro CR
Rozbité silnice (roste zátěž komunikací dopravou)
Zhoršuje se dopravní obslužnost
Cyklodoprava není bezpečná (vedená po silnicích) – hlavně na jihu
Technická infrastruktura - vysoké stáří a špatný stav některých přenosových sítí a veřejného osvětlení,
hodně typů svítidel (složitá údržba)
Plynofikace – další obce nechtějí, ale nutné investovat do stávající sítě
Klesá návštěvnost, je méně zahraničních návštěvníků
Roste dojížďka za prací – obce jsou přes den prázdné, upadá spolková činnost
Obce se stávají rekreačními centry – konflikt rekreantského a místního způsobu života
Vše se zesložiťuje, ubývají rozhodovací pravomoci v místě
Rozdělení Krkonoš do dvou krajů, poloha „na kraji kraje“
Roste tlak na malé obce (byrokracie…)
Objem zakázek z místa pro podnikatele klesá, území dokáže vyprodukovat míň peněz než dřív a míň zde
vytvořených peněz tu zůstává (menší sepětí podnikatelů s místem)
Zhoršuje se dostupnost a kvalita zdravotní péče
KRNAP - byrokracie, která se nechová pěkně k lidem
Nedostatek kapitálu, nízká kupní síla obyvatelstva
Nízká úroveň vzdělanosti, špatná kvalita učňovského školství, zhoršující se kvalita a dosažitelnost vzdělání
Systém vzdělávání – chybí polština pro ubytovatele, na druhou stranu některé školení jen proto, aby se
využily dotace
Firmy navázány na snadno zranitelný automobilový průmysl
Málo soběstačnosti (mnoho hypermarketů, málo místních producentů)
Nedostatečná péče o důchodce a potřebné
Jilemnicko 2020
V pěkné krajině a upravených, dobře fungujících obcích je dostatek práce, příležitostí ke vzdělávání a
kulturním zážitkům. Máme tu vše, co potřebujeme ke každodennímu životu. Po dobrých silnicích a veřejnou
dopravou se dostaneme, kam je třeba. Máme to tu rádi a pomáháme si navzájem. Turisté k nám rádi jezdí.
Budoucnost
Nepoškodit přírodu a krajinu (solární elektrárny, větrné elektrárny, přehrada ve Vilémově, těžba nerostných
surovin, rychlerostoucí dřeviny – plantáže, skladovací plochy, reklamní billboardy v krajině, další lanovky a
sjezdovky; osvěta v oblasti úspory vody, likvidace odpadních vod a odpadů, ochrany přírody a vody v
krajině; ochrana biodiverzity, krajinného rázu; les není jen pro dřevo, ale má význam i pro cestovní ruch)
Udržet klid a pohodu – proto tu my rádi rádi žijeme, proto sem lidi rádi jezdí
Je dobrá péče o veřejné prostory a je do ní zapojena veřejnost
Nestojíme o velké průmyslové areály a velké investice do CR (holandské vesničky, apartmány,
vlastnická práva k pozemkům/půdě by měl být v rukou místních lidí
Pozor na úpadek vztahů (lidská hloupost a rozhádanost, nepřipustit vzájemný boj/soupeření MASek a
mikroregionů a obcí, trend k individualismu, znevážení tradic, nedostatek respektu k soukromému
vlastnictví)
Nebudovat věci, které pak nedokážeme dobře provozovat
Supermarkety – nízká kvalita a zisk mizí mimo region
Nedopustit zrušení nemocnice v Jilemnici
Nedopusťme omezení pestrosti organizací, institucí, podnikání…
Pozor na ohrožení velkými průmyslovými investicemi v okolí (odčerpají lidi)
Nechceme sezónnost života
Krajská centralizace je ohrožující
Romské ubytovny, Romové - problém
Podpořit udržení vzdělaných lidí v území a přitáhnout sem další

Monitoring výkonu veřejné správy ke zlepšení kvality
Co jste (také) řekli
Vzdělaní lidé ve vedení obcí jsou zárukou dobré budoucnosti
Dejme pozor, aby se sem nedostala anonymita města
Dotační politika kurví normální tržní vztahy
Příroda a krajina v národním parku láká uhnout ze silnice
Kam nevede pořádná silnice a kde není škola, tam je šmytec
Kdyby byla práce, šlo by všechno nahoru
Spolky jsou největším pokladem obce
Zmizí-li lidi se vztahem k místu, bude tu z toho měsíční krajina, která bude někomu vydělávat, ale vše
ostatní bude živořit
Šikovný řemeslník má možná větší budoucnost než titulovaná hlava
V Čisté je jiný pohled na svět než ve Vysokém
Radši dražší rohlík, ale prodává ho usměvavá prodavačka a je upečený v místě
Nebýt konzumní a komerční, být specifičtí a svoji, být originální
Ve městě pořád běžíte…tady ne
Témata k diskusi
Pracovní místa, podnikání, místní výroba a spotřeba
Život v obcích, spolky, kultura, tradice, vedení obcí, spolupráce a
komunikace
Doprava a infrastruktura
Cestovní ruch jako přínos pro území
Děti a mladí– vzdělávání, školství, péče, pracovní místa, volný čas
Péče o potřebné
4. SWOT analýza
Pro zpracování SWOT analýzy jsme se rozdělili do čtyř skupin a postupně doplňovali čtyři části celkové
situační analýzy. Výstup bude sloužit jako doplnění a upřesnění SWOT analýz zpracovaných externími
konzultanty.

SWOT společná
Co se daří aneb silné stránky:
-

spolupráce obcí v území
odpadové hospodářství – biomasa + třídění
podpora sportu a práce s dětmi
nemocnice
kultura
rozvoj spolků a neziskovek
tlačenkové pátky (Jablonec nad Jizerou)
čerpat dotace
vztah k majetku (obec ke svému majetku)
ochrana životního prostředí a krajinného rázu
ochota lidí sdružovat se
rostoucí poptávka po regionálních produktech
Nic moc aneb slabé stránky:

-

zaměstnanost (kvalifikované příležitosti)
nízká porodnost – školy, školky
oddálení státní správy
systém financování samospráv (RUD)
infrastruktura za zenitem
dopravní dostupnost území – absence hlavní dopravní tepny z centra, dostupnost dálnice
špatný stav některých nádraží a zastávek, nedostatek parkování u nich
technické zázemí pro sportovce i školy, stav některých školních budov
brownfields
nedostatek finančně dostupných pozemků pro výstavbu
cyklodoprava – slabá síť, chybí odpočívadla, stojany u nádraží
cenově dostupné bydlení - startovací byty, sociální byty
studie a projekty bez koncovek
výběrová řízení
KRNAP – oddělení ochrany přírody

Na co se můžeme těšit aneb příležitosti:
-

peníze z nového programového období
noví lidé
sněhu v zimě akorát
fungující stát (normální zákony)
noví investoři a nová pracovní místa
revitalizace objektů po textilním průmyslu (obnova výroby)
více peněz od státu z daní
bohaté obce bez dotací
R35 přes Semily
návrat spolkového ducha Rakousko-Uherska
návrat slušnosti
kvalitní síť sociálních služeb
údržba pozemků vlastníky
rozšíření sběru odpadů
zvýšení atraktivity území v letním období
pocit všeobecné odpovědnosti – znalost nejenom práv, ale
také povinností
zlepšení dopravní obslužnosti
zlepšení propagace území – zvýšení cestovního ruchu
zlepšení stavu komunikací
větší zájem Liberce o naše území

Čeho je třeba se obávat aneb ohrožení:
-

emigrace obyvatel
nezájem Libereckého kraje o Jilemnicko
snížení pracovních příležitostí

-

totální rozkradení státu
pokles občanské vybavenosti
devastace přírody
stárnutí obyvatelstva
uvolněné mravy ve školách a rodinách
pokles finanční soběstačnosti obcí – omezení možnosti
získat dotace
rozpadající se komunikace
neochota obyvatel zapojit se do spolkového života
upadající školství – „tituly nejsou znalosti“
pokles počtu obyvatel – pokles daňových příjmů obcí
(RUD)
„raději psa než druhé dítě“

Putin za humny
globální změny klimatu (udržitelný ústup)
ekoterorismus
zvyšující se podíl druhého bydlení nad trvalým bydlištěm
rušení základních a středních škol
slučování obcí (pro malé obce)
optimalizační nápady a nové zákony z ministerstev

5. Na závěr jsme pojmenovali důležitá témata, kterým by se zpracovávaná strategie měla věnovat. Výčet je
prostým záznamem bez priorit.

Důležitá témata
-

udržení lidí (vzdělaných), kteří zde žijí, a
získání/přitáhnutí dalších
stav infrastruktury, hlavně dopravní
financování samospráv
práce, podnikání
zdravotnictví
vzdělávání, školství
podpora TV a sportu
bydlení
lidské zdroje – víc kvalifikovaných a odpovědných
lidí, míň problémových
ochrana přírody nebránící rozvoji obcí – udržitelný rozvoj
řádné, rychlé, přesné, transparentní využívání finančních dotací, bez zbytečné byrokracie
cestovní ruch, památky
zemědělství
občanská společnost
bezpečnost

zaznamenala: Blažena Hušková

