Zápis z komunitního jednání číslo 1
Téma: Životní prostředí, Cestovní ruch a památky
Jednání se konalo 22. listopadu 2013 v Němčicích ve Vigvamu od 17 hodin. Zúčastnilo se ho
16 osob dle přiložené presenční listiny (příloha zápisu).
Na začátku proběhlo představení účastníků spolu s přehledem jejich očekávání. Dále byla
formou řízené diskuze provedena základní SWOT analýza území. Byla definována pozitiva a
negativa dané oblasti a účastníci diskutovali problémy, které z debaty vyplynuly. Současně se
pokusili o jejich řešení. Závěrečná část byla věnována shrnutí výsledků a identifikaci
nejpalčivějších problémů. Komunitní jednání bylo ukončeno v 19:30 hodin.

OČEKÁVÁNÍ:
 zjistit názory ostatních ve vztahu k TPCA
 výměna informací
 zjištění informací – co bude dál?
 Zlepšení komunikace
 Rozpohybování MAS
 Problémy s Býchorským zámkem => pomoc od MAS
 Nabídnout turistům zajímavá místa
 Sjednocení členů MAS => spolupráce
 Cyklistika, Labe, příroda => nalákání turistů do regionu
 Zapojení občanů regionu MAS
 Jednotná propagace

POZITIVA:
Životní prostředí
 Hezká příroda
 Rovina
 Lesy, řeky
 Lokality Natura Viva 2000
 Národní kulturní památka Národní hřebčín Kladruby nad Labem
 Žehuňská obora, žehuňský kapr
Cestovní ruch
 TPCA (12 000 návštěvníků ročně)
 Řepařská dřážka (30 000 návštěvníků ročně)
 Vigvam
 Starý Kolín – statek (malá ZOO)
 Rovina => cyklotrasy => revize
 Rozdělit cyklostezky 1. do zaměstnání
2. turistické
 Ekocentrum Horka

Památky
 Národní kulturní památka Národní hřebčín Kladruby nad Labem, Střední škola
jezdectví a chovu koní
 Dobšice – keltské muzeum
 Řepařská drážka
 Muzeum v Žiželicích, muzeum v Týnci nad Labem
 Kostel sv. Prokopa v Záboří nad Labem
 Významní rodáci: Vrchlický, Kubelík, Perner, Šolta, Ratili, Kmoch
 Blízkost Kolína, Chlumce nad Cidlinou, Poděbrad, Kutné Hory

NEGATIVA:
Životní prostředí
 Větrno
 Černé skládky
 Intenzivně využívaná zemědělská půda
 Znečištěné rybníky, tůně, vodní toky, nádrže
Cestovní ruch
 Špatné značení turistických cílů
 Vandalizmus
 Chybí názvy cyklotras (prozatím očíslovány) => např. Dobšická, K soutoku, Žehuňský
kapr, Kladrubský bělouš,..
 Chybí kvalitní zázemí pro turisty, včetně mobiliáře na turistických cestách
 Chybí doplňování zničeného značení stezek
Památky
 Uzavřený zámek Býchory – komunitní centrum
 Méně kulturních památek
 Problém vlastnictví památek – Tvrz Týnec nad Labem,..
 kostnice v Žehuni otevřena pouze po předchozí domluvě, zavřené kostely,..
 Památky chátrají – havarijní stavy (kostely, drobné sakrální stavby, hřbitovy..)
 Nedostatek financí na opravu památek

Po definování pozitiv a negativ v oblasti Životní prostředí, cestovní ruch a památky byly
identifikovány problémy.

PROBLÉMY:
 Chybí jednotná propagace: infocentrum v Týnci nad Labem, infocentrum v Dobšicích,
geocashing, turistické známky, vizitky, název cyklotras, značení Vítá Vás obec.., Loučí
se s Vámi obec…, regionální mince, naučné stezky,..
 Chybí destinační management
 Chybí detailní zmapování památek (cesty a památky)
 Chybí cyklotrasy, naučné stezky apod.











Chybí kompostárny
Nedělají se revize a propojení cyklotras
Chybí společné materiály celého regionu
Chybí přístaviště na Labi (splavnost)
Málo ubytovacích míst
Málo regionálních produktů
Chybí hromadný prodej regionálních produktů v muzeu atd.
Chybí jednotný název území (území Kladrubského bělouše, Žehuňského kapra,..)
Chybí spolupráce s Povodí Labe

Pro jednotlivé problémy hledali účastníci možná řešení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
 Zachovat dotace na Životní prostředí, cestovní ruch a památky
 Dodělat archeoskanzen v Dobšicích => zvýšení turistického ruchu
 Zaměřit se na destinační management
 Zaměřit se na jednotnou propagaci
 Vytvoření společních materiálů
 Tvorba ubytovacích míst (kempy, tábořiště,..)
 Certifikovat nové regionální výrobce => vytvořit v muzeích prodej regionálních
produktů
 Pojmenovat území (území Kladrubského bělouše, Žehuňského kapra,..)
 Spolupráce s Toulavou kamerou
 Najít si cestu k Povodí Labe => spolupracovat
 Možnost čerpání dotací, na které jinak nejsou finance
 Udržení přírodní stability
 Udržitelnost průmyslového rozvoje (Ovčáry)
 Revitalizace rybníků, tůní, vodních toků, nádrží, alejí, výsadby nových zelení
 Vytvoření malých sběrných míst – spolupráce několika obcí
 Zapojování veřejnosti v rozhodování v oblasti životního prostředí
 Sjednocení členů MAS => spolupráce

Jednání řídil: Ondřej Havlovic - MAS Lípa pro venkov
Zapsala: Tereza Benešová
Ověřili: Markéta Březinová
Radek Kňava
Předseda MAS: Josef Polák

