
Zápis z komunitních projednávání 

 

V průběhu let 2012, 2013 a 2014 probíhala v různých místech území MAS Královská stezka o.p.s. 

komunitní projednávání se zástupci obcí, neziskových organizací, podnikatelů a dalších obyvatel. 

Místa: Světlá nad Sázavou (18.11.2014), Ledeč nad Sázavou (18.11.2014), Břevnice (25.3.2013), 

Golčův Jeníkov (3.10.2013), Dolní Krupá (9.7.2013), Hněvkovice (23.9.2013), Hurtova Lhota 

(12.11.2013), Jilem (23.10.2013), Kojetín (23.10.2013), Knyk (16.4.2014), Kozlov (17.2.2014), 

mikroregion obcí Ledečska (Ledeč nad Sázavou – 13.2.2014), Kyjov (4.2.2014), Lipnice nad Sázavou 

(19.3.2013), Okrouhlice (4.2.2013), Ovesná Lhota (18.2.2013), Pohleď (6.11.2013), Příseka 

(6.11.2013), Radostín (18.11.2013), Služátky (12.6.2014), Trpišovice (9.6.2014), Ždírec (30.6.2014), 

Kámen (14.9.2012), Dolní Město (19.2.2013), Havlíčkův Brod (11.11.2013), Číhošť (5.4.2013), Kožlí 

(4.3.2013), Krásná Hora (30.1.2013), Nová Ves u Světlé (7.11.2013), Veselý Žďár (4.3.2013), svazek 

obcí Haberska (5.9.2012), Rozsochatec (5.9.2012), Bačkov (10.9.2012), Vilémov (17.9.2012), svazek 

obcí Krupsko (24.9.2012) 

Počty osob: celkem se komunitních projednávání zúčastnilo 309 osob 

Z komunitních projednávání vycházely velice často tyto problémy: 

- Nedostatečná obecní infrastrukturu 

o Vodovody 

o Kanalizace (s ČOV) 

- Špatná dostupnost služeb a volnočasových aktivit 

- Nevyhovující stav komunikací  

- Nekoncepční řešení odpadů a odpadového hospodářství 

- Odliv mladých a absolventů z regionu 

- Málo lékařů v regionu v menších městech a obcích 

- Finanční náročnost a dojížďková dostupnost sociálních služeb 

- Nedostatečná bezpečnost podél frekventovaných komunikací 

- Existence brownfields a jejich nevyužívanou 

- Nedostatečná podpora podnikatelů a jejich produktů 

- Staré a nevyhovující stroje a technologie v zemědělství a lesnictví 

- Zastaralé technologie v podnikání 

- Nedostatek ubytovacích a stravovacích kapacit v regionu 

- Nízká propagace regionu jako celku 

 

Tyto problémy byly identifikovány jako hlavní a nejčastěji vyjadřované. Je záměrem se těmito 

problémy zabývat a řešit je v novém programovém období s ohledem na to, aby v co nejširší míře 

vymizely a region se stal rozvinutějším a příjemnějším pro život obyvatel, kteří v něm žijí a působí. 

 

 



 

 

Zápis z pracovní skupiny obce a NNO 

Pracovní skupina se sešla v roce 2012, 2013 a 2014. Všechna její zasedání se odehrála v Habrech. 

Termíny zasedání pracovních skupin: 11.6.2012, 29.10.2012, 30.4.2013, 23.7.2013, 21.5.2014, 

19.11.2014 

Zasedání pracovní skupiny se účastnili: 

- Petr Pipek, Luděk Kovařík, Pavla Sedláčková, Petr Zadina, Václav Jarolím, Jaroslava Dvořáková 

Pracovní skupina se scházela 2x ročně – v prvním pololetí se věnovala aktuálním problémům a 

zájmům obcí, měst a neziskových organizací, v druhém pololetí na základě aktuálních poznatků 

k novému programovému období vyhledávala možnosti dotační podpory záměrů. Pro strategii 

fungovala skupina jako podnětná z hlediska připomínkování a návrhů stanovení cílů a priorit ze 2 

pohledů. Mapovala potřeby, které jí byly známé z území a vyhledávala další možnosti potřeb a 

projektů (například u obecních objektů u kterých věděla, že nejsou využívané). 

Pracovní skupina také řešila aktuální problémy například se vznikem dětských skupin, fungování 

mateřských a základních škol, volnočasových aktivit apod. S těmito aktivitami vždy úzce souviselo 

téma dopravy a následně i téma vybavení pro aktivity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z pracovní skupiny podnikatelé 

Pracovní skupina se sešla v roce 2012, 2013 a 2014. Všechna její zasedání se odehrála v Habrech. 

Termíny zasedání pracovních skupin: 26.4.2012, 28.1.2013, 16.12.2013, 10.9.2014, 18.3.2015 

Zasedání pracovní skupiny se účastnili: 

- Martin Sedlák, Jan Fikar, Jiří Votava, Aleš Hejkal, Renata Procházková, Jaroslav Grodl 

Pracovní skupina se scházela vždy 1x ročně. Při prvním setkání identifikovala problémy, které 

poznává i ze své činnosti – staré stroje a technologie, nevhodné prostory provozovny, vysoká 

konkurence, nutnost odlišení vlastních výrobků od masivních distributorů, nevhodné politické 

podmínky a situace a nedostatečné finanční zdroje pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.  

Na základě těchto podnětů byl následně sestaven i dotazník pro podnikatele a podniky na tvorbu 

strategie. Při jeho vyhodnocování se pracovní skupina sešla znovu a identifikovala hlavní problémy 

pro SWOT analýzu. Zároveň si členové pracovní skupiny uvědomovali i silné stránky a jejich 

příležitosti.  

Při práci v pracovní skupině si jednotlivý členové předávali i vlastní zkušenosti ze své podnikatelské 

praxe a příklady dobré praxe, které se jim osvědčily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z pracovní skupiny životní prostředí 

Pracovní skupina se sešla v roce 2012, 2013 a 2014. Všechna její zasedání se odehrála v Habrech. 

Termíny zasedání pracovních skupin: 22.3.2012, 4.10.2012, 25.1.2013, 17.4.2013, 31.7.2013, 

6.5.2014, 30.9.2014, 3.12.2014, 16.5.2015 

Zasedání pracovní skupiny se účastnili: 

- David Šorm, Václav Jarolím, Pavlína Nermutová, Lubomír Pospíchal, Stanislav Šulc, Karolína 

Ortová 

Pracovní skupina životního prostředí se scházela častěji i kvůli návaznosti na pořádání akcí (Čistá řeka 

Sázava, Čistá Vysočina). Při setkáních byl vytvářen podkladový materiál a podněty pro strategii. Často 

se řešilo ekologické hospodaření místních zemědělců, likvidace remízků v důsledku intenzifikace 

zemědělské činnosti a nutnost jejich obnovy či řešení odpadů na obcích a ve městech.  

S náměty na možnosti vzdělávání dětí a mládeže v oblasti životního prostředí často přicházel David 

Šorm a Pavlína Nermutová, doplňoval je Stanislav Šulc v ohledu na rybářství a další ochranu životního 

prostředí v blízkosti vodních toků.  

K životnímu prostředí navrhla pracovní skupina SWOT analýzu, kterou řešila na setkání a vzájemně 

připomínkovala silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.  

Pracovní skupina konzultovala ohledy působení na životní prostředí i s odborníky a pravidelně 

připomínkovala verze strategie v odborné části.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zápis z pracovní skupiny sociální problematiky 

Pracovní skupina se sešla v roce 2012, 2013 a 2014. Všechna její zasedání se odehrála v Habrech. 

Termíny zasedání pracovních skupin: 4.12.2012, 19.4.2013, 9.6.2014, 18.8.2014, 17.3.2015 

Zasedání pracovní skupiny se účastnili: 

- Anna Blažková, Lucie Růžičková, Ivona Majerová, Pavel Štraus, Helena Degerme, Luděk Šíma 

Pracovní skupina při setkáních řešila sociální problematiku z pohledu uživatelů, zřizovatelů a 

poskytovatelů. Často narážela na problém v oblasti zajištění prostor a dostatečného vybavení, na 

které nejsou finanční prostředky. Problémem je i kvalifikace pracovníků, kdy je nutné zvyšovat 

kvalifikaci například terénních pracovníků, či ošetřovacích sester.  

Z dotazníkových šetření v území, osobních rozhovorů a zjišťování v rámci konzultací je zřejmé, že o 

rozvoj sociálních služeb je zájem a je nutné je řešit, neboť populace na venkově stárna, má zdravotní 

problémy či jiné (například nízké finanční příjmy, ztrátu zaměstnání apod.).  

V regionu není zpracován žádný komunitní plán rozvoje sociálních služeb a je podnětem tento návrh 

předložit a následně plán zpracovat.  

Oblastní Charita, působící především v Havlíčkově Brodě se dle dostupných informací nebrání 

spolupráci a rozvoji další služeb.  

Obce by také uvítaly možnosti seminářů v jejich obcích na sociální problematiku.  

Pracovní skupina se zavázala, že tyto problémy a tyto témata zapracuje do strategie. Na posledním 

setkání pracovní skupiny byla řešena i SWOT analýza pro oblast sociálních služeb a další 

problematiky.  

Před samotnou finalizací strategie se sešli všechny pracovní skupiny (jejich členové) a vzájemně si 

sdíleli zkušenosti z praxe a probírali jejich činnosti na strategii a návrhy pro zlepšení situace a 

v jednotlivých oblastech.  

Společně se věnovali problémům v oblasti vzdělávání, likvidace odpadů, dopravy a technické 

infrastruktury obcí a měst. Z těchto podnětů poté byly sestaveny zbývající SWOT analýzy. Hlavním 

koordinátorem tohoto setkání byl Mgr. Jakub Mareš a Mgr. Gustav Charouzek, kteří následně ve 

vzájemné spolupráci zapracovali poznámky.  


