
Zlínský venkov
Zlínský kraj má charakter převážně venkovského regionu, a proto
i krajská samospráva věnuje značnou pozornost tomu, aby venkov
skýtal příznivé prostředí pro život zdejších obyvatel. K tomu patří
zejména podpora při  vytváření  pracovních příležitostí  a dobrých
podmínek  pro  podnikání,  posílení  konkurenceschopnosti
zemědělské výroby, zkvalitnění dopravní dostupnosti a obslužnosti,
ale také třeba rozvoj možností kulturního, vzdělávacího, zájmového
a společenského  vyžití.  Konkrétní  cesty,  jak  toho  dosáhnout,
popisuje  Strategie  rozvoje  Zlínského  kraje,  která  je základním
koncepčním  dokumentem  Zlínského  kraje  právě  v této  oblasti.

V současné  době probíhá aktualizace  „Strategie”  na léta  2016-2020,  která by měla  být
schválena zastupitelstvem do konce letošního roku. 

Zlínský kraj rovněž významně podporuje soutěž „Vesnice roku”, každoročně vyhlašovanou
ministerstvem pro místní  rozvoj spolu s dalšími institucemi.  Cílem soutěže je  povzbudit
obyvatele  venkova  k aktivní  účasti  na rozvoji  svého  domova,  propagovat  rozmanitost
a pestrost  uskutečňovaných  programů  obnovy  vesnic  a upozornit  širokou  veřejnost
na význam venkova. Nesporným přínosem účasti v soutěži je pro každou přihlášenou obec
získávání zkušeností, příkladů dobré praxe a publicita výsledků práce. Přínosy pro oceněné
obce  se násobí  možností  získání  finanční  odměny,  a to jak  ze strany  vyhlašovatelů,  tak
Zlínského kraje. 

Významným nástrojem pomoci  obcím ze strany  Zlínského  kraje  je Program na podporu
obnovy venkova,  kde kraj  každoročně uvolňuje  částku mezi 25 až  30 miliony korun na
investiční a neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj obcí a také na zpracování územních
plánů. Obce mají možnost tyto finance investovat do obecního majetku v souladu s tím, jak
si formou dotazníkového šetření  nastavily  své  priority.  Tak se  každoročně mění  situace
v obcích zlínského kraje  k lepšímu. Rovněž investice do vodohospodářské infrastruktury
jsou  nezanedbatelnou  pomocí  obcím.  Kraj  ve svém  rozpočtu  uvolňuje  částku  kolem
18 mil. Kč  a používá  se na kofinancování  projektů  hrazených  z evropských  či  národních
dotačních titulů. Cílem této podpory je zajistit pitnou vodu všem občanům zlínského kraje
a dosáhnout  kvalitnější  povrchové  vody v naších  tocích  dobudováním kanalizace  včetně
koncového čištění odpadních vod. 

Nemalou pozornost věnuje Zlínský kraj také spolkové činnosti v obcích a městech. Vesnice
žije,  pokud v ní fungují  spolky, ať už jsou to myslivci,  chovatelé,  rybáři či jiné spolky.
Znovuobnovení  folklorních  tradic  v  našem  kraji  má  také  svůj  zcela  zásadní  význam.
A právě všechny tyto spolky občas podporu potřebují a také se jim jí dostává. Soudržnost
a pospolitost nejen spolků, ale všech občanů dělá obec obcí. V kontextu výše popsaného
mně vadí, že stát už takto nejedná. V poslední době se začínají množit nesmyslné „nápady”,
kdy  si určitě  vzpomeneme  na návrh  zákazu  pořádání  koštů  vína  a slivovice,  pořádání
společenských  akcí  pouze  do 22 hod,  zákaz  obecních  zabijaček  apod.  Právě  spolky
se na organizaci těchto akcí nejvýznamněji podílejí a takto si získávají prostředky na svou
činnost. 
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