SETKÁNÍ S OBČANY K PŘÍPRAVĚ STATEGICKÉHO PLÁNU
Dne 26. září proběhlo ve Dvorcích veřejné setkání s občany, v rámci kterého byl projednáván
strategický plán. Jednání se uskutečnilo v Turistcentru, zúčastnilo se jej 30 občanů a jeho
program byl následující:
 představení smyslu strategického plánu
 představení výsledků dotazníkového šetření
 diskuze nad slabými a silnými stránkami obce, projektovými náměty a představy, jaká
by měla být obec v budoucnu
Níže uvádíme hlavní závěry z diskuze, které budou využity pro při zpracování návrhové části
strategie.
Delší byla diskuze týkající se slabých stránek a problémů. Za největší problém je poměrně
jednoznačně považována přítomnost objektů se sociálně slabými obyvateli a s tím související
negativní jevy, jako je nepořádek, drobná kriminalita a další. Velký akcent je rovněž kladen
na problém nedostatku zdravotních služeb pro občany a nutnost zabezpečení potřeb seniorů
teď a v budoucnu.
Tabulka 1 Slabé stránky v obci identifikované během veřejného setkání
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Slabé stránky
Hodnocení
Sociálně vyloučené lokality a související problémy – nepořádek, ničení
17
věcí, drobná kriminalita, obavy občanů
Zdravotní služby – přítomnost doktorů pouze v některých dnech,
15
nutnost dojíždění, služby pro seniory
Stárnutí obyvatel a zvyšující se počet seniorů – zvyšující se požadavky na
8
zajištění sociálních služeb
Odchod mladých obyvatel
7
Nedostatek malometrážních bytů pro seniory
5
Chybějící bankomat
3
Chybějící úseky cyklostezek (např. ve směru na Moravský Beroun
3
Nedostatek ubytovacích kapacit pro turisty
3
Menší výběr obchodů a služeb
3
Nedostatek autobusových spojů (v pozdějších hodinách)
2
Spolupráce obce s občany a nezájem obyvatel o veřejné dění
2
Zhoršená kvalita ovzduší v zimě
1
Přestárlá veřejná zeleň
Nedostatek bytů – vyšší poptávka občanů i ze strany potenciálních
zaměstnanců firem
Nezájem občanů o podnikání
-

V průběhu diskuze byly rovněž navrhovány projekty, na které by se obec mohla zaměřit. Tyto
návrhy se hodně odvíjejí od výše uvedených problémů a slabých stránek. Největší požadavek
zazníval na řešení situace seniorů v obci, a to formou domova pro seniory (případně byla
zmiňována také možnost výstavby malometrážních bytů pro seniory, zřízení denního
stacionáře apod.). Dále byl kladen důraz na řešení problémů v sociálně problémových
lokalitách.
Tabulka 2 Silné stránky v obci identifikované během veřejného setkání
Č.
Návrhy projektů
Hodnocení
1.
Domov pro seniory (případně zařízení pro seniory typu domu
20
s pečovatelskou službou, denní stacionář)
2.
Řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (spolupráce s policií,
14
jednání s majiteli nemovitostí aj.)
3.
Výstavba malometrážních bytů
10
4.-5. Zřízení bankomatu (avšak spojené s náklady na provoz)
5
Výkup objektů v soc. vyloučených lokalitách
5
6.
Výstavba obecních bytů (v případné spolupráci s firmou Coprezi)
4
7.-9. Rozvoj cestovního ruchu
3
Plynofikace obce (firmy, centrální kotelny)
3
Projednávání investic obce s občany
3
10.
Budování cyklostezek
2
11.- Obnova náměstí dle studie
1
12.
Zateplení objektů v majetku obce a modernizace kotelen (kotlů)
1
Rovněž bylo s občany projednáváno, kam by měla obec směřovat do budoucna – tj. jaká by
obec měla být za 10 let. Nejvíce hodnocení směřovalo k bezpečnosti a dostatečné nabídce
pracovních příležitostí.
Tabulka 3 Dvorce za 10 let – směřování obce do budoucna
Č.
Charakteristiky cílového stavu – k čemu směřovat
1. Bezpečná obec
2. Dostatek dobrých pracovních příležitostí
3. Spokojení občané
4. Kvalitní služby
5. Dobré vzájemné vztahy
6.-7. Kvalitní školství
Dobrý stav životního prostředí
8. Upravená (malebná) obec
9. Obec atraktivní pro turisty
10. Příjemné bydlení
11. Obec s bohatým společenským životem
12. Místo sportu a volnočasových aktivit

Hodnocení
16
11
10
8
7
5
5
4
3
2
1
0

