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Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00314 
Název nositele strategie: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. 
 

Číslo 
připomínky 

Subjekt / osoba Kapitola / 
číslo strany 

Text připomínky Vypořádání připomínky 

1 Fyzická osoba/podnikatel Celý text 
strategie – 
obecná 
připomínka  

Předložený dokument je natolik obsáhlý a mnohdy značně 
obecný, než aby bylo snadné se k němu vyjádřit. Jsou v něm 
zdůrazňovány především zástupné problémy regionu. 
Některé informace jsou, ne Vaší (průzkumu MAS) vinou, 
zkresleny. Např. v oblasti zaměstnanosti zjevně řada 
zaměstnavatelů uvedla do počtu pracovních míst též 
agenturní zaměstnance nebo "cesťáky" z jiných regionů, kteří 
neřeší, ale spíš zvyšují lokální nezaměstnanost. Dále se zdá, 
že budou vynakládány velké prostředky do údržby 
historických památek, přitom většinu peněz v této kapitole 
spořádá údržba církevních objektů a ne stovky drobných 
svědků minulosti. V oblasti podpory cestovního ruchu je 
zaměňována jeho skutečná podpora za stavbu objektů, 
jejichž údržba a provoz značně překročí jejich skutečný 
finanční přínos a zatíží tak kapsu daňového poplatníka. Je 
nutné klást důraz na investice do lidských zdrojů a vytváření 
adekvátních a kvalitních pracovních příležitostí (žádné 
montovny). To udrží mladé lidi v regionu, sníží věkový 
průměr a nebude nutné se spoléhat na imigraci. Zdůraznit 
jak je důležité, aby práci, která je hrazena z veřejných 
prostředků, dostávaly především místní firmy, protože jedině 
tak se nastartuje nejen lokální ekonomika. Velká část peněz 
se tak vrátí zpět do městské pokladny (DPH, daň z příjmu 
atd.) Více peněz bude i na oblast kultury, sportu atd. Místní 
firmy a OSVČ podporují i místní spolky! Je podstatné 

Vzato na vědomí, budeme 
nadále pracovat s postřehy.  
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zdůraznit, že je potřeba používat selský rozum a stejně tak i 
rozumně vynakládat finanční prostředky. Přijde mi až 
směšné, že na infrastrukturu pro jednu stavební parcelu je 
potřeba vynaložit jeden milion korun a za pár stovek tisíc se 
zbavit městského pozemku. To je investice, která se nemůže 
nikdy vrátit. Ve zprávě jsem se též dočetl, že upadá zájem o 
dobrovolnou činnost o práci s mládeží a v různých spolcích. 
Já to z vlastní zkušenosti vidím jinak. Především chybí 
mládež, která je ochotná něco dělat a v činnosti pak 
pokračovat jako vedoucí čehokoli. Tak je přerušena 
kontinuita a vytrácí se lety předávané zkušenosti. Pro tyto 
dobrovolné pracovníky by bylo potřeba pořádat kurzy, které 
je naučí aktivně pracovat s lidmi. Naučit je způsobům jak pro 
danou činnost nadchnout mládež a další dobrovolníky. Dát 
jim základy zdravovědy, pedagogiky, psychologie a práce z 
mládeží. Též je seznámit z právním minimem týkající se jejich 
činnosti. O odborné dovednosti se starají jednotlivé 
sportovní svazy, ale to nejdůležitější, jak pracovat s lidmi, jim 
nikdo neřekne.  
Nevím, zda jsou moje postřehy pro Vás nějak důležité. Snad 
v nich najdete něco, co se Vám bude pro další práci hodit. 
Práce, kterou děláte, je potřebná a důležitá! 
 

   Žádné další připomínky nebyly do zadaného termínu 
obdrženy.  
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