
   

MAS Oslavka, o.p.s. 
 

sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou 

kancelář: Podhradí 1022, 675 71  Náměšť nad Oslavou 

Zápis z komunitního projednání 28.5.2014 – Koněšín 
Téma:  veřejné projednání s cílem připomínkování analytické části, zpracování 

dotazníkového šetření, zmapování potřeb území, návrh struktury strategické části 

strategie  2014-2020. 
 

Program: 

1. Zahájení, úvodní slovo 

2. Slovo o strategii rozvoje regionu 

3. Komunitní projednání 

Identifikace oblastí s dopadem na rozvoj území 

4. Ukončení  

 

 

Ad1)  Zahájení, úvodní slovo 
Zahájení a přivítání přítomných provedla starostka Koněšína, Hana Žáková. Díky tomu, 
že uběhla delší doba od posledního projednání, byla znova konzultována SWOT 
analýza a její ev.úpravy. Přítomni dostali čas na prostudování a vyjádření se pomocí 
emailu či telefonicky.  
 
Ad 2) Slovo o strategii rozvoje regionu 
Stručný popis postupu zpracování strategii, nutnosti její zpracování představila Simona 
Budařová, ředitelka MAS Oslavka, o.p.s. spolu s Jakubem Marešem.  
 
Ad 3) Identifikace nejzásadnějších oblastí, které budou mít vliv na rozvoj území 
Jelikož strategie byla již několikrát připomínkovaná, souhlasí přítomní s její strukturou a 
rozvržením. Přivítali však možnost vyjádřit se k jednotlivým oblastem: 
 
Koněšín – počet seniorů  nejenom v této obci narůstá, záměrem je vybudovat dům 
s pečovatelskou službou, aby senioři nemuseli do vzdálených domovů důchodců, kde si 
těžko zvykají na nový režim a jsou relativně daleko od svých blízkých. Jako velký 
problém se jeví dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost, jak pro studenty, tak i pro 
pracující občany a seniory. Spojů je málo a například, když by chtěli senioři nebo ženy 
na mateřské, které nemají auto, k lékaři, tak se do města nebo z něj nedostanou. Byl 
zde návrh spojit více MASek – a zlepšit dopravní spojení. Tím by se zlepšila i možnost 
pracovních příležitostí.  
Dále jsou nutné investice do školství, je třeba opravit exteriér i interiér budovy a zateplit 
ho, škola by se dala využít v odpoledních nebo večerních hodinách pro vzdělávání 
dospělých a seniorů. Investice do sportovních klubů a spolků v obci (hasiči, myslivci, 
sportovci, divadelníci), protože ti pomáhají na akcích, poutích a kulturních akcích, při 
udržování a zachování tradic a jsou pro život v obci velmi důležití. Obec vytváří i VPP, 
ale lidé o ně nemají zájem, protože mají dost velké sociální dávky a ,nevyplatí, se jim 
pracovat. Někteří nezaměstnaní jsou nezaměstnatelní.  
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Trebi - ubytovna v Koněšíně: podnikatelské subjekty trápí také dopravní obslužnost a 
velmi špatná dosažitelnost, jsou zde rozbité silnice a spoje do Koněšína o víkendu 
vůbec nejezdí, takže bez automobilu se sem žádní turisté nedostanou.  
 
Radarka ( Koněšín) - Je zde záměr vytvořit komplexní a univerzální sportoviště pro 
hasiče, sportovce, důchodce, děti…atd.  
 
Aikon – vodní doprava - Jako největší problém je brána špatná dopravní obslužnost a 
dostupnost, není zde systém IDS. Lidé, kteří nemají auto, se sem nedostanou. Je zájem 
o lepší propagaci regionu, aby se o vodní dopravě více vědělo. Stát propaguje ,, sebe,, 
(nejnavštěvovanější místa) navenek, ale ty ostatní ne. Jeden kraj nepropaguje druhý. 
Zájem o propojení MASek a společné propagování kulturních atrakcí.  
 
Číměř – na území této obce je nutné vybudování chodníků podél silnice, veřejné 
osvětlení, veřejné prostranství, vybudování parkovacích ploch před obecním úřadem. 
Chybí prostředky na zasíťování nových stavebních míst. Pro hasiče nákup nového 
vybavení a auta. Dětské hřiště je staré a v havarijním stavu, takže je nutné vybudovat 
nové.  
 
Smrk – na území této obce bude probíhat rozsáhlá investice do nového vodovodu 
(12milionů), je potřeba vytvořit multifunkční hřiště pro děti a mládež, sociální byty pro 
mladé rodiny, aby neodcházely do města a nevylidňovala se obec. Za problém v obci 
považují dopravní obslužnost, zastavuje zde málo linek a silnice jsou ve špatném stavu. 
Pro staré občany je potřeba zařízení jako je domov důchodců, kde by jim byla věnovaná 
péče a mohli se i ve svém věku rozvíjet.  
 
Kojatín – v obci to nejvíce žije hasiči, takže pro jejich rozvoj je potřebné nové sportoviště 
a kulturní dům pro společenské dění. Obnovit veřejné osvětlení a nový rozhlas. Na 
celém třebíčsku je vysoká nezaměstnanost, takže by pro mladé lidi po dokončení školy 
byly dobré příspěvky na podporu podnikání.  
 
Ocmanice – je nutné opravit komunikace, polní i lesní cesty, vybudovat kanalizaci a 
opravit místní hřbitov. V obci je návrh vybudovat stacionář pro seniory, kde by mohli být 
po dobu, kdy je zbytek rodiny v zaměstnání a nemohou se o ně postarat. (nápad: 
vybudovat stacionář při každé obci, rakouský způsob) 
 
Budišov – v Budišově byla nově zbudovaná kanalizace, zrevitalizování zeleně a 
revitalizace zámku. V této lokalitě je třeba opravit chodníky, místní komunikace – udělat 
nový průtah obcí, připravit jednu lokalitu pro výstavbu nových rodinných domků – 
zasíťování pozemků. V Budišově již mají DPS – smlouvy na ubytování mají na rok, pak 
se dají i prodloužit a tato praxe se jim velmi osvědčila. Je tu také zájem rozšiřovat 
zemědělství a vytvářet nová pracovní místa, nezaměstnanost je tu vysoká. Pokračovat 
v budování cyklostezek v opravách polních cest. 
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Všichni přítomní se shodli, že můžeme být pyšní na čisté životní prostředí. Bylo by 
záhodno vytvořit společnou koncepci na energie (aby nebylo každý rok podporováno 
něco nového, lidé si to pak pořídí a za dva roky se náklady na toto vytápění rapidně 
zvýší). Např,: ekologické kotle. 
 
Mezi největší problémy se řadily špatné komunikace a doprava, vysoká 
nezaměstnanost. 
Je záhodno využívat venkovské školy k dalšímu vzdělávání dospělých a lidí 
v seniorském věku. Zvyšování gramotnosti, večerní školy, učení práce na pc atd.  
 
Zástupci obcí projevili zájem o scházení se podnikatelské sféry, zemědělců…atd., aby si 
mohli pohovořit o svých problémech a záměrech, možnosti spolupráce atd.  
 
Ad 4) Ukončení 
Na závěr poděkovala paní starostka Žáková a paní ředitelka Budařová za hojnou účast 
a rozloučila se s přítomnými.  
 
 
 
 
 
 

Zapsala: Simona Budařová, 30.5.2014 
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