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Proč tu žijete?
-

Čistý zdravý vzduch, zdravá příroda

-

Svoboda – člověk není uvázaný na městský život, na povinnosti; zemědělci si žijí po svém,
nemají žádné vedoucí, je tu volnost

-

Menší kriminalita

-

Větší klid než ve městě – menší hluk

-

Lepší škola, než ve městě, je tu málo dětí a je tu individuální přístup

-

Spolkový život – dobrý

-

Větší provoz na silnicích, to ovlivňuje životní prostředí, jezdí tu více kamionů – kvůli kratší
cestě, ničí místní komunikace, ničí vesnici, zdi začínají praskat, ničí mosty. Každým rokem je to
horší. Silnice se opravují z krajské správy.

-

Spalování v komínech – pálí nekvalitní odpad; ovzduší se v zimě zhoršuje díky zvyšování ceny
paliva. Dříve to bylo lepší. Pro Dešnou to není takový problém pro znečisťování ovzduší.
V Dešné je centrální zásobování, ale málo se to používá – důvodem je zřejmě cena.

-

Názor na kvalitu živ. Prostředí /skládky, černé skládky/ - není tu s tím problém. Je tu sběrný
dvůr, kontejnery, ale najdou se tu černé skládky.

-

Stav památek – oprava kapliček, kostel, sloup – každý rok se zde opraví nějaká památka.
Tempo oprav je neuspokojivé, udržuje se stálý stav.

Co tento region potřebuje nejvíc?
-

Pracovní místa – nezaměstnanost je setrvalý, v zimě je v Dešné kolem 20%, je to katastrofální;
v létě je to cca 15%. Je to problém. Větší zaměstnavatel – místní statek /zemědělství/. Vyjíždí
za prací 70-80% lidí. Dále je tu škola, která zaměstnává pár lidí, pan Kounek – stavební firma
/zaměstnává cca 10 lidí/, obec (některé lidi zaměstnává stabilně – 5 – 6 lidí, lidi na veřejné
práce). Obce mohou podporovat podnikatele, ale musí mít na to peníze a dobrou vůli –
pronajmutím pozemků, „know-how“. Dešná má spoustu lesů, ale dřevo skoupí jeden člověk a
tím obec ztrácí možnost mít další např. 2 lidi.

-

Cestovní ruch – koně (lidé pronajímají, ale lidé o to nemají tolik zájem z důvodu malého
vyžití, plavání je daleko, je tu hospoda). Je třeba se soustředit na zázemí pro turisty. Lidé sem
jezdí kvůli krajině, ale není tu kam jít. Stezka pro bruslení – je to v jednání. Hypostezky –
skvělý nápad, ale nevyhovující /cesty, kde povrch je nevyhovující/, realizace je nulová, je to
téměř nemožné. Cesty zarůstají, nikdo je neudržuje. Cesty jsou obecní, ale nejsou na to
finance. Turisté z Rakouska sem jezdí málo, u nich je to hezčí, neláká je to. Cestovní ruch –
dodatečné aktivity, aby se sem lidé vrátili. Lidé vidí velký potenciál v cestovním ruchu, ale je
třeba mnoho peněz. Koňské závody jsou tu jednou za rok – je tu spousta návštěvníků. Byla by
třeba udělat krytá jízdárna, v současné době jezdí do jiných měst do kryté jízdárny.

-

Propagace – webové stránky obce nejsou aktualizované, propagační letáky v Telči, lidé
z Ostravska sem jezdili na kolech. Krajina je pěkná, ale domy jsou v katastrofálním stavu. Obce
nemají budovy, které by poskytly podnikatelům. Podnikatelský záměr v posledních letech –
šicí dílna – napojena na Almu v Nové Bystřici, ale ta zkrachovala. Žaluzie – to také padlo. Pila.
Přidružení v zemědělské výrobě - nadšeně pro; brání tomu peníze a hygienické normy. Je tu
veliký zemědělský podnik, soukromých zemědělců je tu minimum. Jsou zde včelaři.
Projektový záměr – místní část Bělčovice - Puchnar (dříve to byla pekárna, teď by chtěli
cyklohotel).

-

Stav komunikací – pro někoho zhoršuje, pro někoho zlepšuje. Jezdí tu spousta kamionů.
Snaha opravovat komunikace ze strany obce. Obec opravovala silnici ve Chvalkovicích. Obec
Dešná nemá ve správě tolik komunikací. Není to katastrofa, ani hitparáda. Chtějí přeřadit
komunikaci ze 2 třídy na 3 a už zde nebude možnost se někam dostat. Nejsou zde chodníky ke
škole. V Plačovicích jsou domky u sebe a blízko silnice, nelze to rozšířit, ale když se to
nerozšíří, tak domy budou praskat. V územním plánu je cca 4ha prostor určený jako rozvojová
zóna, bezpochyby by to muselo být spojeno s dopravou, kdyby tu mělo něco vznikat. Není to
ale vůle. V současné době je mnohem více aut v domácnostech, než dříve. Kdyby tu byla
kvalitnější komunikace, tak by tu byla větší průmyslová zóna. Dříve tu byli cestaři, dnes tu
nejsou a je to se stavem komunikací horší. Cestaři tu nejsou z důvodu šetření peněz.

-

Mizí tu služby související se státem? Ano, matriky, policie. Matriku máme ohroženou, policie
ubyla ve Slavonicích.

-

Dopravní obslužnost – hlavní spoje - do Jemnice, do Slavonic. Je tu téměř nulová, spousta lidí
je tu mobilních, jezdí auty. Dopravní obslužnost pro děti do školy a lidí k lékařům – dotuje to
obec. V Dešné je pouze první stupeň ve škole. V Dešné jsou hodně osobní vztahy, proto lidé
opouští obec. Obec organizuje dopravní obslužnost pro děti do školy do Lubnice a pro starší
lidi k lékařům mikrobusem pro 8 lidí, ale je to vysoce ztrátová činnost.

-

Obecně občanská vybavenost – obchod, pošta je v Dešné dobrá, místní části si musí
zajišťovat např. nákup jinde. Obec Dešná přispívala na pojizdnou prodejnu. Dětská doktorka
tu byla – nyní ale odešla, zřejmě kvůli malému počtu dětí. Lidé raději vozí děti do jiných měst
k lékaři, do škol. Lidé si optimalizují cestu, jedou všichni, nakoupí si zásoby. Záleží na lékaři,
jakou má praxi, jak je dobrý.

-

Veřejné budovy /kvalita/ - Obecní úřad – špatný, je potřeba zateplit a vyměnit okna. Není to
ale extra problém, který by omezoval obec. Je těžké udržet školu, spolupráce je ale dobrá.

Škola by měla oslovit děti z Jemnice, v Dešné jsou kroužky zdarma. Dát do místních tiskovin:
propagace školy. Propagace výsledku škol – v Dešné to dopadlo velmi dobře. Mateřská škola
spolupracuje rakouskou školkou. Obec dotuje školu.
-

Spolkový život, zázemí, podpora – dětské hřiště tu není; na okolních vesnicích se neměří
stejně, obec je nepodpoří; lidé spolu nedrží – nemluví spolu; Bělčovice – pro lidi není podpora
jen v penězích, většina lidí se přistěhovala; Podpora spolkového života je důležitá. Je tu
mnoho spolků, hlavně v Dešné. Spolkový život, hlavně neziskovky – to je poklad na vesnicích,
je třeba je podporovat. Chvalkovice – kulturní dům je v katastrofálním stavu. Dešná- je tu
zrekonstruovaná tělocvična, fotbalové hřiště, tenisové kurty.

-

Např. v obci Dančovice, kde jsou 3 děti, se budou dělat chodníky, jsou to zbytečné finance pro
občany obce Dešná.

-

Co by se mělo změnit v následujících letech? – nějaký podnik v blízkosti obce, aby vznikla
nová pracovní místa. Podpora by měla směřovat hlavně k podnikatelům, kteří by mohli
vytvářet nová místa.

-

V regionu chybí regionální produkt, aby společnost věděla, proč sem přijít. Měl by se podpořit
záměr.

-

Stezka Maříž – Plačovice – část asfaltka, část pole

-

Obec vlastní rozsáhlé pozemky – zde by se měla dělat trasa pro in-line, postupně se pustit do
kolbiště, trasu pro militery – územní plán

-

Záměr – sportovní areál

-

Místní část Bělčovice – území záplavové – lidé mají zaplavený dvůr, sklepy - chtělo by to
projekt revitalizace krajiny, protipovodňové úpravy.

