Zápis z pracovního jednání SCLLD – prioritní oblasti rozvoje
Dne:
Přítomni:

9. 4. 2015, Vrbno pod Pradědem, STŘECHA
podle prezenční listiny

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Shrnutí dosavadního postupu prací
Seznámení s výstupy workshopu 12. 3. 2015
Revize pilířů Vybavenost a služby, Práce – revize priorit
Definování hlavních rozvojových témat (prioritní oblasti) – Krajina a příroda
Diskuze nad prioritními oblastmi a hledáním řešení problémů, diskuze nad strategickými
cíli

1. Shrnutí dosavadního postupu prací
Úvodem všechny přivítal p. Macrineanu, pracovník MAS pro realizaci strategie. Seznámil přítomné
s programem pracovního setkání.
2. Seznámení s výstupy workshopu ze dne 12. 3. 2015
Paní Ligocká shrnuje předchozí jednání, vrací diskusi k pilíři Občanská vybavenost a služby:
Pan Rapušák: navrhuje zachování lůžkové části v bruntálské nemocnici. Zastupitelstvo
Bruntálu se podle něj vyhýbá řešení situace. Ve strategii města nenašel žádnou prioritu, která
tento stav bude řešit. V současné době město řeší zbourání budovy staré nemocnice. Vidí zde
prostor pro sociální služby a zdravotnictví. Podle něj chybí základní zdravotnické obory,
především pro starší občany, kteří musí dojíždět.
Pani Ligocká: nedokáže si představit, jak může řešit tento problém MAS. Možným řešením je
např. lobbing, ale musí být opora v regionu.
Paní Metelková: Zájem o nemocnici musí vycházet ze strany města, MAS vychází ze strategie
města. MAS ověří potřebu lůžkové části v Bruntále, projedná na skupině sociální oblast
Paní Kubíčková: se k tomu názoru přiklání a dodává, že nemocnice neměla dobrou pověst,
MAS to nemůže ovlivnit a z jejího pohledu by to nedávala ani do strategie.
Pan Rapušák uvádí, že občané jsou často jako ovce, které nevnímají a až nyní, kdy se jedná o
demolici, se vzpamatovávají, ve strategii by měla být aspoň myšlenka.
Paní Hančilová: je špatná dostupnost domácí péče, je nutné propojení sociální a zdravotní
oblasti služeb.
Pan Sekanina: stabilizovaná síť pediatrů, je třeba posílit pedagogicko – psychologické služby a
služby dětských psychiatrů
Paní Ligocká představuje jednotlivé priority v pilíři Vybavenost a služby, Práce a nakonec i Příroda a
krajina, kterému by mělo být věnováno dnešní setkání. Ptá se na stav vody, v jakém stavu je čištění
odpadních vod, kanalizace.
Pan Havlík: zvažujeme pomoc s financováním malých ČOV obyvatel
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Pan Němec: ve velkých obcích je větší část domů napojených na kanalizaci a ČOV, provoz je
drahý, lepší řešení vidí v malých kořenových čističkách, odvádění dešťové a splaškové vody
do jedné kanalizace je nesprávné, je třeba se zabývat využitím užitkové vody
Paní Kubíčková: ve Vrbně je situace dobrá, docházelo k rozšiřování kanalizace i do okrajových
částí. Pokrytí není 100 %, ale je dostačující, biočističky pro občany
Pan Michalus: žádná oblast není dokonalá, ve Vrbně je záměr na vybudování lyžařského
areálu, bude to větší zátěž na stav vody. V některých oblastech je nedostatek pitné vody.
Pan Sekanina: Rekonstrukci potřebuje i ČOV v Bruntále, mnohdy jsou čističky v majetku
vodohospodářských společností.
Paní Ligocká zahrnuje dosavadní poznatky, s tím že stav v území je průměrný, ale jsou ambice ke
zlepšování. Ptá se na budoucí vývoj.
Paní Kubíčková: nemůžeme předvídat budoucí vývoj. Na kanalizaci se nechtějí napojit všichni
obyvatelé.
Pan Havlík: je to neřešitelný problém. V obci Moravskoslezský Kočov dělal anketu a jen 28 %
občanů se vyjádřilo pro vybudování kanalizaci, z toho jen část by se připojila. Občané mají
strach ze stočného. Obce to v průběhu posledních let zanedbaly, nyní bude výstavba velmi
obtížná. Není vůle z EU tyto projekty podporovat. Obce by se mohly sdružovat za účelem
stavby jedné centrální čističky, ale ne vždy je to možné. Jednou z možností jsou dotace pro
občany na stavbu malých ČOV.
Pan Rapušák: v Bruntále je nejdražší pitná voda v ČR, není rozumné používat pitnou vodu na
splachování WC.
Paní Ligocká stav ovzduší ze svého pohledu vnímá velmi pozitivně. Oproti Ostravsku, je zde velmi
čistý vzduch. Jsou nutné kotlíkové dotace?
Pan Němec: v zimě je mnohdy stav ovzduší velmi špatný, zejména z lokálních topenišť. Lidé
topí polským uhlím nebo někdy pálí i odpady.
Pan Havlík: situace se zlepšuje.
Paní Metelková: ochrana ovzduší je z hlediska území velmi důležitá, je však na zvážení řešení.
Moderní plně automatické kotle mají svá pro a proti a každý musí jejich zavedení zvážit.
Využívají elektrickou energii a při výpadku se lidé mohou dostat do problémů. Řešení by mělo
myslet i na menší závislost na neobnovitelných zdrojích vč. elektřiny.
Pan Michalus: vidí dobrou volbu v tepelných čerpadlech a alternativních zdrojích.
Pan Němec: je zde plno dřeva, ale nemyslí si, že vyjde levněji než uhlí. S výměnou kotlů je
plno papírování. Lidi to odradí více než finanční spoluúčast. Řešení vidí na stranách úřadů,
které by měly zjednodušit systém vyřizování dotací na nové kotle.
Pan Michalus: přemýšlí nad složitostí celé situace kolem energií. Evropa ani svět nemá jasno
jak vyrábět elektřinu. Chybí koncepce. Nikdo nedokáže říci, jak to bude s plynem, ropou.
Pan Kolář: spotřebitel většinou půjde cestou nejvýhodnější ceny.
Paní Ligocká se ptá na ochranu a péči o krajinu a přírodu.
Paní Metelková: o krajinu je potřeba pečovat a provádět krajinotvorné prvky - výsadba alejí,
údržba a obnovování remízů, polních cest, mezí, sadů. Nutné zamezit erozím, provádět kroky
k zadržování vody v krajině atd.
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Jaký je stav cestovního ruchu a životního prostředí?
Pan Blaško představuje činnost Euroregionu Praděd. Základ rozvoje by se měl stavět na
lidech, co jsou ochotni něco udělat. Podle jeho statistik je vzrůstající trend počtu
přenocujících, hovoří o 50 tisících návštěvnících. Důležité je stavět na čistém ovzduší, vytvořit
si jádra – skupiny podle odvětví, s kterými lze jednat. Vzrůstá poptávka po řemeslných a
rukodělných výrobcích, nabízí se odběr místních produktů do hotelů a penzionů. (Např.
uzeniny od pana Kolomého, výrobky z vrbenské pekárny atd.) V turismu vidí i příležitost jak
přitáhnout do oblasti velké investory.
Paní Ligocká se ptá, jaké jsou projekty ve strategii ER Praděd.
Pan Blaško: Zahraniční klientela utrácí 3 x více, nežli česká, ale musí být vybudovaný určitý
standard. Ubytovatelé postupně zvyšují kvalitu. Je nutné zvyšovat lidské zdroje, apelace na
školství – rozšíření a zlepšování kvality výuky cizích jazyků. Rozšiřování odbornosti. V regionu
jsou šikovní lidé, je zde kvalitní příroda, nejsou zde předpoklady pro masový turismus. Ale
toky lidí je nutné řídit. Lidé musí mít pocit, že utratí peníze za kvalitní věci a služby.
Paní Ligocká se ptá, zdali je možné rozšířit nabídku?
Pan Blaško: nabídka se musí rozšířit. Komplexnost a kvalita služeb vyhrávají. Důležitost
síťování. Základem je koordinace – spolupráce. /zemí může pojmout až 100 tisíc návštěvníků
ročně.
Paní Ligocká se ptá na rozvoj Slezské Harty?
Pan Blaško: Důležitá je spolupráce se subjekty, zaznívají zde stížnosti na veřejný sektor.
Důležitá je větší spolupráce s obcemi, zapojování do sítí. Území okolo Slezské Harty má velký
potenciál, ale je zde nedostatečná kvalita služeb. Jako jeden z produktů Slezské Harty vidí
pěší turistiku. Vulkanity a voda. Rovněž je důležitá spolupráce s cestovními kancelářemi.
Euroregion Praděd má marketingový nástroj: Slevový systém – voucher systém –
nízkonákladový systém, asociační produkt. V regionu má tradici i lázeňství – důležitý zdroj
návštěvníků.
Pan Havlík: hovoří o Mikroregionu Slezská Harta, kde působí privátní dopravce zajišťující
plavby lodí, ale bez dotací nebude jeho provoz možný. Důležité je zviditelnit oblast.
Paní Ligocká MAS by mohla pomoci v síťování, nejdůležitější je spolupráce napříč pilíři. Z dnešního
setkání nevyplynuly jednoznačné závěry pro oblast Příroda a krajina.
Pan Sekanina: není důvod být skeptický ke 3. pilíři Příroda a krajina. Důležitá je činnost
zemědělců a péče o půdní fond. Důležitá je osvěta, ale formou letáků je málo účinná. Osvěta
by měla probíhat už ve školách, důraz na lokální vlastivědu. Zlepšovat se nadále může
jazyková vybavenost. K ochraně přírody a krajiny by měla přispět likvidace černých skládek,
které se v území vyskytují. Komunikace s CHKOJ. Kdo nám řekne, kam území směřovat?
Paní Metelková: Lidé z území musí říct, kam chtějí území směřovat. Obce jsou zapojeny do
projektu meziobecní spolupráce, zvažuje se vytvoření dobrovolného svazku obcí
s propojením aktivit tohoto svazku s MAS a dalšími subjekty v území.
Paní Ligocká se ptá, kam má území směřovat: Není ambicí se stát podnikatelským územím, ale také to
není jen turistická oblast. Území musí být pro kvalitní život obyvatel, důležité zamezit odchodu lidí.
Zapsal: Macrineanu
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