Volnočasové aktivity v mikroregionu
Kahan
Facilitované setkání
24.3.2011 v 17.00 hod. v Penzionu PAMIR , Padělky 381, Zbýšov

Zápis z facilitovaného setkání

Zadavatel: Mikroregion Kahan dso
se sídlem v Zastávce PSČ 664 84
ul. Hutní osada 14
IČO: 71214038
Zpracovatel: Partnerství, o.p.s.
Údolní 33, 602 00 Brno
IČO: 26268817

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto
dokumentu je výhradně odpovědný Mikroregion Kahan dso a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva
životního prostředí.
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1. Úvod
Facilitace se uskutečnila dne 34.3.2011 v Zastávce. Tématem bylo hledání nových možností pro rozvoj
či zkvalitnění volnočasových aktivit a akcí, ať už individuálních či kolektivních.
Facilitovaného setkání se zúčastnili představitelé jednotlivých členských obcí, KIC Rosice,
podnikatelského i neziskového sektoru a veřejnosti.

2. Výchozí situace
Mikroregion Kahan se skládá z 13-ti členských obcí různé velikosti. 8 obcí má do 800 obyvatel; 5 obcí
pak více jak 1 000 obyvatel. Menší obce z hlediska volnočasových aktivit zpravidla disponují menším
kulturním sálem, větší obce kromě kulturních sálů mívají k dispozici i dětská hřiště, dále infrastrukturu
pro kulturu (galerie, knihovny) i větší sportoviště.
Problematická je ale realizace sportovního vyžití na území mikroregionu. Ve všech obcích jsou hřiště a
v polovině i tělocvičny, které ale ve většině případů slouží pouze pro žáky škol nebo organizovanou
činnost (např. předporodní příprava). Jednotlivci tedy nemohou využívat tyto prostory pro individuální
nebo nárazovou sportovní činnost.
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Zdroj: Strategie rozvoje mikroregionu Kahan 2009 - 2013
Velmi populární je na území mikroregionu zájmová a spolková činnost - mezi nejčastěji zastoupené
spolky patří TJ Sokol, dále fotbalové kluby jednotlivých obcí, regionální pobočky České tábornické unie,
sdružení zahrádkářů, myslivecké a rybářské spolky, Junák, kluby seniorů a sdružení dobrovolných
hasičů.
Především ve větších obcích mikroregionu je možné navštěvovat i kulturně nebo umělecky
orientované kluby, jedná se o tyto organizace: Prádelna Rosice (divadlo), Ochotnický spolek DSEK
(Rosice) a Ostroš (Ostrovačice), divadelní kroužek (Zakřany), BONUS Rosice (podpora kulturní činnosti
v Rosicích a okolí), skupina historického šermu Taranis, Schola sv. Petra a Pavla v Říčanech (pěvecký
sbor), Letopisecký kroužek (Říčany), SWIET LADIES Zakřany (mažoretky) a Taneční akademie Mighty
Shake (Rosice).

3. Identifikace kladných a záporných aspektů problematiky
Plusy
 ochota jednotlivých obcí spolupracovat na společných akcí
 vzájemná podpora obcí při propagaci
 mikroregion jako koordinátor
 dobré osobní vztahy
Mínusy
 nedostatečná infrastruktura pro větší akce - prostory poptává zejména taneční akademie Mighty
Shake (Zastávka) a obec Zbýšov.
 finance – nyní je nutno vymýšlet akce, které nejsou příliš finančně náročné; takovéto akce ale zase
nemají potenciál přilákat návštěvníky/turisty z jiných mikroregionů
 prostory pro setkávání – zejména v menších obcích
 nedostatek pořadatelů – zejména v menších obcích chybí osoby, které by organizovaly např. dětské
dny, akce pro občany apod.
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 akce pro mládež bez alkoholu – akce v jednotlivých obcích se orientují buď na malé děti nebo na
dospělé. Je problém najít adekvátní formát akce, které by se byli ochotni zúčastňovat náctiletí.
 akce/organizovaná setkávání pro seniory – zde se narozdíl od mládeže jedná zejména o pravidelná
setkávání (s např. týdenní periodicitou), které jsou v současné době pořádány jen v nemnoha obcích
mikroregionu
 motivace veřejnosti k účasti
 chybí akce spojené s košty (v některých obcích)
 aktivní turistika s menšími dětmi – problém, jak děti cestou zabavit, chybějí dětská hřiště
 infrastruktura pro děti – sport, kultura apod.; děti pak tráví neúměrně moc času u PC
 cyklo/inline dráhy/koňské stezky – zatím nedostatečná infrastruktura kvůli chybějícím financím
chybí akce (nad)regionálního významu

4. Navrhovaná řešení
 Podpořit méně akcí z rozpočtu mikroregionu – padl návrh, že z rozpočtu mikroregionu by se mohlo
podpořit méně akcí, které by tak dosáhly na vyšší finanční podporu. Každý rok by byly podpořeny
odlišné akce z různých obcí.
 Akce pro mládež (viz Mínusy)
 Akce/organizovaná setkávání pro seniory (viz Mínusy)
 Mapování přírodních krás v lesích + vybudování naučné stezky
 Zvážit vybudování geoparku, lanového centra
 Putovní letní kino – rozšíření do více obcí mikroregionu
 Akce na cyklostezkách – cyklozávody, cyklojízdy, otevírání a zavírání cyklistické sezóny
 Turistické pochody – zaměřit tématicky na památky nebo lesní park Bobrava
 Organizované pravidelné volnočasové aktivity pro děti – zejména v odpoledních hodinách (na 2-3
hodiny); RNDr. Pospíšil ověří možnosti DDM Zastávka, které nabízí organizaci těchto akcí i mimo
kmenové sídlo v Zastávce
 Budování cyklostezek a vyhledání cyklotras, které by byly vhodné i pro děti
 Soutěže a klání mezi jednotlivými obcemi („Soutěž o pohár předsedy mikroregionu“) – vytvoření
akce podobné Hrám bez hranic, kde by mezi sebou soutěžily jednotlivé obce mikroregionu
 Koordinátor akcí
 Zřízení mateřských center – inspirací vznik mateřského centra v Rosicích, které zajišťuje hlídání i
volnočasové aktivity pro maminky s dětmi
 Vzájemná informovanost o možnostech trávení volného času v jednotlivých obcích, reciprocita –
každý starosta by mohl sepsat nabídku možností; tyto informace by se pak jednotně vyvěsily na
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webové stránky mikroregionu a zahrnuly také do interaktivní cyklomapy, kterou nyní mikroregion
vytváří.
 Zapojení studentů Gymnázia Zastávka – studenti by se mohli podílet na mapování volnočasových
akcí v mikroregionu, přinášet nové podněty
Závěrem byla diskutována možná rizika – velmi správně bylo poznamenáno, že ne každá volnočasová
akce má potenciál pro další rozšiřování (někde tomu brání omezené prostory, jinde by se vytratil duch
i atmosféra, kvůli které lidé akci vyhledávají). Vytváření nových akcí by nemělo probíhat organicky a
nahodile („moc akcí znamená málo lidí na každé“). Otázkou také je, jak oživit některé akce tak, aby je
vyhledávali další obyvatelé („ každá akce má své obličeje, které se nemění“; Mgr. Volánek z KIC Rosice
poznamenal, že lákadlem pro nové účastníky bývají televizní hvězdy).

5. Dotační možnosti
Budování cyklostezek
Zdroj: ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní oblast 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
Žádat mohou obce i mikroregion. Důraz kladen na bezpečnost cyklistů; dopad na cestovní ruch je
upozadněn. Pro úspěšné podání projektové žádosti je nutné mít vypracovanou projektovou
dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení a především vypořádané majetkoprávní vztahy
k pozemkům, přes které plánovaná cyklostezka povede.
Výzva: plánována na podzim 2012
Výše grantu: 500 000 – 100 mil. Kč
Volnočasové aktivity zaměřené na setkávání
Zdroj: Revolvingový fond MŽP, prioritní oblast Místní agenda 21. Žádat se dá na aktivity, které se týkají
environmentální osvěty, zapojování veřejnosti apod. Kvůli systémovému přístupu je vhodnějším
žadatelem mikroregion.
Výzva: nedá se predikovat, nutno sledovat stránky MŽP
Grant: do 1 mil. Kč
Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity
Zdroj: ROP NUTS 2 Jihovýchod, prioritní oblast 3
Žadatelem může být obec i mikroregion; v současné době výzva omezena na tvorbu infrastruktury
pouze z tzv. brownfields (zanedbané, chátrající nemovitosti). Pro úspěšné podání projektové žádosti je
nutné mít vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu pro stavební povolení a především
vypořádané majetkoprávní vztahy k pozemkům.
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Výzva: bude vyhlášena 30. června 2011, konec výzvy 20. září 2011
Výše grantu: nedá se predikovat

6. Závěr
Setkání lze hodnotit jako úspěšné. Diskutovat přišlo dostatečné množství obyvatel i představitelů
mikroregionu. Padla řada zajímavých nápadů i podnětů, starostové jednotlivých akcí mohli porovnat
své strategie i možnosti a především zde díky uvolněné a velmi dělné atmosféře byl ujednán společný
postup a stanoveny principy další spolupráce v oblasti.
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