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Proč tu žijete? Co se vám tu líbí?
-

Čistota, pořádek, systematická údržba zeleně, vzhled obce, udržování kulturních památek,
prostředí obce, žádný smog, klid, nižší kriminalita, pro mladé lidi jsou zde vytvořeny vhodné
bytové podmínky (2000,- nájem), obec se neustále rozvíjí - rozvoj infrastruktury;

-

Spolkový život – lepší než v jiných obcích, hlavně obec a pár lidí se zapojují ke konání akcí,
organizace: SDH, 1.FC Jemnicko. Ples – velká návštěvnost. Pouť – lidé jdou k sobě, všichni se
baví navzájem.

-

Je třeba oslovit média – více propagace.

Co to vše ohrožuje?
-

Nedostatek pracovních míst – odchod mladých lidí do měst (zejména vzdělaných lidí), mladí
lidé se sem rádi vracejí na různé akce, víkendy. Dojezdové vzdálenosti do zaměstnání jsou cca
50km (Znojmo, Jihlavy). Řešením, aby lidé neodcházeli je: je to globální problém – vše se
modernizuje, zemědělské družstvo – na velkém množství hektarů pracuje malé množství
pracovníků; zvyšuje se mobilita lidí

-

Nepřístupné komunikace pro podnikatele, kteří by tu měli založit firmy (získá levnější
pracovní sílu, ale nestojí to podnikatelům za to). Pomohla by podpora služeb, je jich tu málo.

-

Úbytek turistického ruchu (Vranovská přehrada) – jezdí sem jen rybáři, chataři, ale penziony
jsou prázdné; byla by zde možnost alespoň přes sezónu. Přehrada je plná sinic, je znečištěná,
rekreanti sem proto nejezdí, nemohou se zde koupat. V obci je problém udržet provoz
prodejny Jednoty /Oslnovice/ - dvě pozitiva – lidé si mají kde nakoupit a je vytvořeno pracovní
místo.

-

Základní služby se musí dotovat z rozpočtu obce – pošta (investovalo se do ní přes 300tis.),
státní správa se oddaluje občanům, vše je v krajských městech; Další základní služby v obci,
které je třeba udržet: mateřské školky, školy.

-

Zdravotnictví – katastrofa, staří lidé se odsud nikam nedostanou; nejsou zde žádné sociální
služby. Obec staví bezbariérové byty pro seniory – můžou být odsud, klidně i přespolní. Vše je
o penězích, musela by to dotovat obec. Po revoluci byl zájem přiblížit obec k městu, dnes
tento zájem mizí, vše se oddaluje, díky vládě – matriky, veřejný sektor.

-

Obec přišla o: - úbytek pracovních míst, dříve byl pracovní úřad ve Vranově, nyní ve Znojmě.
Matrika byla v Uherčicích (3 km od Vratěnína), dnes je ve Znojmě. Katastrální úřad – musí se
dojíždět do Znojma (cca 50 km).

-

Má obec možnost vytvářet pracovní místa pro méně kvalifikované lidi? – obec je zřizovatel
MŠ (pracovní místo – kuchařka), institut veřejně prospěšných prací (2 pracovníci na 8 měsíců
minulý rok, dříve to bylo cca 7-8 lidí – min. rok to bylo zrušeno) – jsou to lidé, kteří se starají o
veřejné prostranství obce; před 2 roky tu byla 40% nezaměstnanost v zimě. Je tu potenciál
větší než v těch sousedních obcích – je tu bohatá historie, spousta památek, pro turisty je to
atraktivní.

-

Jak využít potenciálu? – lidé, kteří jsou ve stresu, si na vesnici rádi zajedou, odpočinou si. Ve
Vranově je obrovská konkurence (penziony). Penziony jsou využity jen přes léto, to samé
zemědělství. Je třeba vytvořit zázemí (ubytování). Je třeba spolupracovat s většími regiony
(Vranov, Telč), podpořit se navzájem, aby se tu mohl rozvinout turismus. S tím souvisí i
komunikace. Dříve tu byli cykloturisté, dnes sem nejezdí skrz silnice. Zde jsou silnice ve 3., 4.
třídě, jsou v dezolátním stavu – silnice krajské. Místní komunikace jsou udržované. Politika
selhává. Nikdo nehájí zájmy malých obcí. Starostové z menších obcí, kteří se chtějí zapojit do
politiky, nemají šanci.

-

Co udělat s tím, aby zájmy regionu byly více slyšet? Je malý zájem o dění v obcích; jsou zde
dobrovolné svazky obcí – měl by se vyvíjet tlak na poslance, senátory, kraj, připomínkovat
zákony. Problém je také v tom, že starostové jsou neuvolnění. Bylo by třeba, aby menší obce
táhly více za jeden provaz. Dotace by bylo třeba soustředit na podporu podnikání (tím
vzniknou pracovní místa) – podpora větší částkou podnikatele, aby se mohl rozjet v podnikání.
Podnikatelé by měli mít nějaké daňové úlevy. Udržitelnost, ale pouze sezónně – vytvoření
pracovního místa.

-

Co ohrožuje budoucnost vesnice? – starostův názor: Mladí lidé odchází a má obavy, aby se
vesnice nestaly odkladištěm sociálních lidí.

-

Tvorba pracovních míst v zemědělství – ubírá se zaměstnanců, pojme se více práce. Bylo by
třeba vytvořit biopotraviny. Problém je předfinancování projektu. Je potenciál vytvářet
biopotraviny, ale nikdo se k tomu moc nehlásí. Rozhodující je ekonomika. Trend zdravých
potravin funguje hlavně v Rakousku. Přidružená výroba – vytváří se ze slámy brikety, ale je to
drahé (nedostatek slámy, zvyšují se tím náklady). Zemědělství postrádá živočišnou výrobu.
Vše dovážíme (jatka, hovězí,..) – to jsou další pracovní místa, která chybí – dříve tu byla farma,
která zaměstnávala cca 50 lidí. ZD Korolupy – drží přidruženou výrobu – 90% dotací jde na
plochu (na hektary), v Korolupech zaměstnávají 40 lidí, z toho je cca 30 v živočišné výrobě
/chov krav a prasat/. Cena mléka kolísá, málokomu se to vyplatí. Kdyby dotace byly rozděleny,
bylo by více zaměstnaných lidí. Kdyby bylo kolem obce vytvořeno více biopotravin, bylo by to
pro turisty více atraktivní.

-

Vysočany – 80 lidí, většina jsou důchodci, občan Vysočan má menší penzion, kde ubytovává
turisty.

-

Školství – MŠ Vratěnín – kapacita je 20 dětí, je to dostačující (Vratěnín), v Uherčicích i
Korolupech je to také dostačující, ale během dvou let to zřejmě bude problém /bude
nedostatek dětí/ - menší dotace na zaměstnance. Zatím jsou školky na požadované úrovni, jak
vybavením, tak personálem. Díky výstavbě sociálních bytů je tu větší množství dětí. ZŠ v
Lubnici – zápis (12 dětí, 4 měly odklad); hodnota školy – rodinné prostředí, je méně žáků ve
třídě, s dětmi se mluví jako s kamarády, zázemí – investice do školy se nerealizovala za
poslední roky, letos škola spolupracuje s obcí v zájmu získání financí na výměnu oken, fasády.

Škola je malá, je to pozitivum pro lidi. Celkem 105 žáků. V 5 a 9. třídě – provádí se průzkum,
pár dětí už získalo ocenění nejlepší žák. Ředitel oslovuje veřejnost a rodiče, aby žáci přecházeli
z 5. Tříd, kde druhý stupeň není, do školy v Lubnici.
-

Propagace regionu – chybí. (je to také otázka ceny ubytování u přehrad, pro lidi je to drahé).

-

O Vranovsku byl pořad v televizi. Snažíme se, aby ve Vranově fungovalo informační centrum –
musí to dotovat opět obce (svazek obcí), je těžké natáhnout podnikatele, aby přispěli na
provoz Infocentra. Obce Vranovska chtějí vydat propagační materiál. Nefunguje spolupráce
mezi regiony. Samotná obec je napojena na Telč, Slavonice, Jemnici, sdružení obcí Vranovsko.
Vratěnín je všude poměrně aktivní. Ale obec nemůže táhnout vše sama.

-

Grázlova stezka

-

Podnikatelé to považují za ztrátu času – sezení na jednáních

-

Škola – stěžejní je, aby škola fungovala. Obce se budou muset podílet na příspěvcích pro
školu. Zájem obcí je udržet školu. Lubnice (cca 7km) – lidé nevidí problém v dojíždění.

-

Dopravní obslužnost – Znojmo, Jemnice, Lubnice. Za prací do Jemnice – dopravní obslužnost
zajišťuje Vysočina, jsou špatně nastaveny spoje, je jich ale mnoho. Školní doprava funguje –
do ZŠ. Na SŠ musí děti jezdit v neděli nebo v pondělí brzy ráno. Ve Vratěníně je nadstandardní
dopravní obslužnost. Obec přispívá 50Kč na obyvatele, zbytek se hradí z kraje. Integrovaný
systém je propracovaný. Jsou krátké přestupní doby. Lidé za prací do Jemnice jezdí většinou
autem, je to ekonomičtější, když sednou 4 lidé do auta. Veřejná doprava není problém. Ve
Vratěníně je konečná pro všechny linky.

-

Zdravotnictví – Zdravotní středisko v Uherčicích fungovalo velmi dobře – bylo tam zubní,
dětské, gynekologie, atd., dnes je to omezené, teď se musí dojíždět do Jemnice,
k odborníkům do Dačic, Znojma. V současné době do Vratěnína dojíždí jednou týdně lékařka
(na 1hod.), která je v penzi. Rychlá zdravotní služba – Šumná (za 20 minut do Vratěnína ale
nedojede), Jemnice (problém je v tom, že pořád jezdí ze Šumné – i když by to bylo z Jemnice
kratší a rychlejší). Problém je zase v komunikaci, po které se nedá jet rychle. V Bítově je zubař
a obvodní lékař jednou týdně. Chybí lékárna – musí se jet do Vranova, Jemnice (trpí tím opět
starší lidé, kteří nemohou jet autem). Do budoucna bude obec muset zajistit minibus pro tyto
služby. Má na to finanční prostředky? Chybí tu doktor, učitel, který tu má kořeny.

-

Je třeba udržet alespoň to, co tu je. Není tu žádná alternativa – potenciál, který se dá využít –
diverzifikace zemědělské činnosti

