Koclířov - Místní program obnovy vesnice
Úvod
Základní součástí demokratických změn v naší vlasti je obnova pravomoci obcí. Obce znovu mohou rozhodovat o svém vývoji a
zároveň jsou za něj zodpovědný. Demokratický princip umožňuje každému občanu, aby se spolupodílel na řešení věcí veřejných,
spolurozhodoval a měl tak i svůj díl odpovědnosti za důsledky.
Místní obecní zastupitelstvo se po předcházejícím zpracováni „Urbanistické studie obnovy a rozvoje obce", která však již v sobě
zahrnuje i náležitosti územního plánu, rozhodlo pro zpracování „ Místního programu obnovy vesnice“. Tento dokument by měl sloužit pro
prohloubení zájmu obyvatel o věci veřejné a pro zvýšeni osobní spoluúčasti občanů na následné realizaci.
Zatímco urbanistická studie, případně územní plán je exaktní věcí, jež se řídí Zákonem o územním plánování a stavebním řádu, je
návrh „Místního programu obnovy vesnice“ prací, či spíše činností zcela volnou, jež má motivovat, vybízet a třeba i dráždit, ale pozitivně
ovlivnit.
Hlavním cílem návrhu je dát podnět občanům k zamyšlení nad hodnotami, jež se v obci a v okolní krajině zachovaly, nad tím, co je
vhodné vykonat nejen pro dnešek, ale i pro další generace a v neposlední řadě, čím každý může přispět k prospěchu obce. Diskuse nad
veřejnými zájmy má povzbudit aktivitu, má pomoci obecnímu zastupitelstvu získat účinnější spolupráci se spoluobčany.
Návrh „Místního programu“ nikomu nic nepřikazuje, nikomu nic neukládá. Je zpracován pro inspiraci občanů a zastupitelstva, pro
positivní ovlivnění jejich smýšlení, pro probuzení z letargie do činorodé aktivity, pro stmelení vůle občan podílet se na dlouhodobém
procesu postupných kroků k zlepšení kulturních, společenských, hospodářských a sociálních podmínek života v obci.
Podkladem návrhu byly „Průzkumy a rozbory k urbanistické studii“, v nichž byla analyzována všechna urbanistická hlediska
současného stavu obce. Jejich poznání je založeno na řadě vlastních pochůzek a průzkumů jak v obci, tak v celém katastru. Zpracovaná
„Urbanistická studie“, jako výchozí dokument, je proto nedílnou součástí „Programu obnovy", který rozpracovává pouze vybrané části
celkové problematiky. Ve „Studii“ je však obec pojata jako celek a proto jsou na ni v tomto textu odkazy.
Návrh jistě není úplný, či dokonalý, avšak autoři vědí, že je k motivačnímu účinku dostatečně věcně, odborně i populární formou
zpracován. Lze litovat, že v obci, přihlášené k Programu nebyl založen spolek aktivistů, s nimiž by bylo možno náměty zpracovávat a
společně vytvářet. Je však možno jej vytvořit následně a v diskusi upřesnit priority a pořadí kroků. Z návrhu se stane „Místní program“
tehdy, bude-li přijat veřejností za svůj. Autoři návrhu se ochotně účastní dalších kroků obnovy a rozvoje obce.
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