Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Zápis ze semináře Proměny českého venkova
Seminář se konal dne 15.9.2010 ve společenském sále hostince Na radnici v obci
Nečtiny
Program:
10:00 – 10:15

Zahájení

10:15 – 11:15

Kolektivizace zemědělství a její důsledky

11:15 – 12:15

Politika ve venkovských obcích

12:15 – 13:15

Typologie venkovského prostoru

14:00 – 14:45

Fenomén chatařství a chalupářství očima
sociologa

14:45 – 15:30

Interpretace místního dědictví

15:30 – 16:15

Budoucnost českého venkova (workshop)

16:15 – 17:00

Exkurze v obci Nečtiny

17:00

Závěr semináře

Jiří Křemenák
(starosta obce
Nečtiny), Stanislav
Rampas (předseda
SPOV PK), Jan
Martínek
(moderátor
semináře)
Michal Kubálek
(Česká zemědělská
universita)
Václav Bubeníček
(Česká zemědělská
universita)
Silvie Kučerová
(Universita Karlova)
Petra Schindler
(Ústav pro soudobé
dějiny AV)
Olga Žampová
(Slavonická
renesanční
společnost)
Jan Martínek
(facilitátor)
Jiří Křemenák
(starosta obce
Nečtiny)

Jednotlivé přednášky jsou ke stažení na webových stránkách www.cpkp.cz.
Budoucnost českého venkova (workshop)
Účelem workshopu bylo společně definovat:
1. hodnoty venkova, které je dobré uchovat a rozvíjet
2. problémy venkova, které je nutné řešit.
Hodnoty i problémy mohli účastníci po celou dobu semináře psát na připravené
flipchartové papíry. V rámci workshopu následně probíhala diskuse k jednotlivým
bodům. Na základě této diskuse byl na závěr zformulován následující seznam hodnot
i problémů venkova:
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Hodnoty venkova, které je dobré uchovat a rozvíjet
-

přímá demokracie
soužití člověka a přírody
příbuzenství
tradice / základ pro identitu
iniciativa sdružení a spolků
prostor (poměrně široký) pro realizaci aktivit (není hodnota, ale dispozice)
ochota a snaha obyvatel (starousedlíků i novousedlíků) nepříznivou situaci
venkova změnit
církevní památky
prostor pro seberealizaci
neanonymita prostředí
vědomí společenského významu venkova (venkov jako rodiště osobností)

Problémy venkova, které je nutné řešit
-

chudoba
sociální vyloučení
klientelismus
zapouzdřenost struktur
dopravní obslužnost
dostupnost pracovních příležitostí, zdravotnictví
špatná kvalita veřejných komunikací
fenomén: místní x náplava
absence základní vybavenosti 21. století + ubývání služeb
nevyřešené majetko-právní vztahy (např. u historických objektů církve apod.)
absence služeb
kriminalita (stahování se do vesnic z měst, nehlídané prostory předmětem
krádeží…)
výchova a vzdělávání osvícených pedagogů
školství – dotace (zjednodušit, zrychlit), zachovat i malé školy
vzdělanost obyvatel
dehonestace venkova (upírání jeho významu), venkov jako přítěž
modernizačního procesu
narušený vztah k půdě
nešetrný přístup ke vzhledu krajiny x nemožnost ovlivnění tohoto stavu
samosprávou
frustrace starostů

