6. 8. 2019 (14:00 – 17:00)

Strategie 2020 – 2026 SWOT
přítomni: Jánský, Slavík, Kučerová, Mašková, Landa, Malečková, Zoch, Mojžíšová, Kouba,
Staněk
Kontrola úkolů:
• Prověřena změna trasy a průjezdnost v oblasti Cerhonice, Ostrovec, Karlov
• Bedekr je připraven k tisku, trasa je zanesena na webu
• Nabídka pro lázeňské hosty Vráž je připravena, bude ale třeba připravit ještě tiskový materiál pro sezónu 2020, požadavek byl zanesen do marketingového plánu
• U vytipovaných poskytovatelů služeb je třeba ještě zajistit přesnou otevírací dobu
a kontaktní údaje, do bedekru byli zahrnuti pouze ti, kteří tento požadavek splňují
Tým DS a Lucie Mašková seznámili přítomné s aktuální verzí strategického dokumentu.
Při poměrně rozsáhlé diskusi byly doplněny některé části dokumentu především o požadavky ze strany Blatenska. Vyvstala i potřeba zdokumentovat ještě některé cíle na Blatensku.
Druhá část setkání byla věnována zpracování SWOT analýzy. Jednotliví členové platformy navrhovali své podněty, ke kterým se vyjadřovali ostatní. Pokud panovala shoda
většiny, byl návrh zapracován do analýzy. Velmi zajímavá situace vznikla při projednávání
tématu Orlické přehrady. Ta byla nakonec zařazena v různých podobách do všech čtyř
kategorií. Platforma se shodla na tom, že fenomén Orlické přehrady představuje jak silnou, tak i slabou stránku oblasti a její využití patří mezi silné i slabé stránky. Velkým problémem je, že DS může jen velmi těžko ovlivňovat státní organizace, které stav Orlické
přehrady ovlivňují (Povodí Vltavy, ČEZ). Dalším problémem je fakt, že dílo má především
charakteristiku hospodářskou, charakter rekreační byl v posledních letech potlačen, což
představuje velké riziko pro rozvoj CR. Velkou slabinou je i špatná kvalita vody. Platforma doporučila DS zahájit jednání se silnými partnery v oblasti (město Písek, DSO severní
Písecko) a pokusit se s jejich pomocí jednat.
Pan Zoch navrhuje prověřit možnost prodloužení plavební sezóny až do Vánoc. Orlická
přehrada v tomto období nezamrzá, bylo by možné realizovat speciální večerní vyjížďky.

