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Zápis  
z komunitního projednání dne 22. 04. 2021 

Čas:   9:00 – 11:30  

Místo:    Školící místnost v „Staré“ radnici, Brněnská 2 691 23 Pohořelice 

Účastníci: Ondřej Veselý, Helena Kloudová, Miroslav Novák, Ivana Kohútová, Hana Mlýnková, 

Zdeněk Jochman, Jan Kříž, Lenka Koubková, Jana Richterová, Jana Daníčková, Lenka 

Brázdová, Zdeněk Pospíšil, Martin Braun, Jan Oujeský, Anna Kalandrová, Kristína 

Ďuratná 

 

Zapsala:   Kristína Ďuratná   

 

Program Komunitního projednání: 

1. Úvod  

2. Prezentace analytických výstupů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2021 

– 2027 

3. Diskuze a interaktivní aktivita na sběr podnětů   

4. Seskupování podnětů do problémových oblastí   

5. Představení nového programového období s důrazem na nové trendy v regionální politice ČR a EU 

6. Závěr, poděkování za účast a ukončení projednání   

 

1. ÚVOD 

Předseda MAS Ondřej Veselý přivítal všechny účastníky komunitního projednání, krátce uvedl historii 

a poslání MAS a ocenil spolupráci s místními aktéry. Dále vyslovil pozitivní očekávání v oblasti spolupráce 

i v budoucnu. Následně manažer MAS Martin Braun představil program setkání, obeznámil účastníky 

s potřebností a smyslem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2021 – 2027 

(dále jen Strategie) a vyzval účastníky k aktivní participaci pomocí papírků, na které měli zaznamenávat vlastní 

postřehy k předkládané analýze území a identifikovat problémy, které by neměly být v Strategii opomenuty. 

 

2. PREZENTACE ANALYTICKÝCH VÝSTUPŮ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO 

ROZVOJE MAS PODBRNĚNSKO 2021 - 2027 

 

Anna Kalandrová uvedla hlavní zjištění plynoucí z analytické části připravované Strategie. Postupně byly 

prezentovány všechny oblasti rozvoje a to: demografie, bydlení, ekonomická situace, dopravní a technická 

infrastruktura, vzdělávání, sociální služby, zemědělství, životní prostředí a ekologické zátěže, cestovní ruch 

a služby v obcích. Nastíněny byly také předběžné výsledky z dotazníkového šetření.  

 

3. DISKUZE A INTERAKTIVNÍ AKTIVITA NA SBĚR PODNĚTŮ 

Jan Oujeský vyzval přítomné k diskuzi nad prezentovanou problematikou, aby na připravené papírky napsali 

problémy z území, které v prezentaci absentovaly, ale připravovaná Strategie by je neměla opomenout. 

Diskuzi Zdeněk Jochman, který otevřel problematiku sportovního vyžití pro děti a mládež, jelikož jako 
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tělocvikář sleduje chybějící pohybové základy. Diskutovalo se i o chybějícím bazénu a potřebě cyklostezek – 

na otázku Jana Oujeského – zda je v území MAS dostatek tras přišla kladná odpověď od Lenky Koubkové, 

přičemž zdůraznila, že chybí propojenost. Na téma navázala i Jana Richterová a Zdeněk Jochman a vyzdvihli 

nutnost komplexních pozemkových úprav v obcích, aby se zároveň rozdělily velké lány zemědělské půdy, 

obnovily polní cesty a propojily obce mimo hlavní komunikace. Lenka Koubková zdůraznila i nutnost budování 

zázemí pro cyklistiky (lavičky, odpadkové koše) z důvodu nárůstu objemu cykloturistiky. 

Diskuze přešla k problematice fotovoltaiky – účastnící se shodli, že je potřeba myslet na zemědělský půdní 

fond a solární panely umísťovat na střechy budov. Zdeněk Pospíšil navrhuje umístění do neaktivních pískoven. 

Další problematika k diskuzi byla podpora místních producentů. Podle Zdenka Jochmana by se regionální 

potraviny a zemědělské produkty mohly prodávat na trzích jako biopotraviny. Současně se tím podpoří 

drobné hospodaření na menších polích, obnoví meze a rozdělí se velké lány. K tomu Martin Braun představuje 

certifikaci Regionální značka Brněnsko, originální produkt.   

Jana Richterová otvírá téma sociální a zdravotní péče. Území podle ni potřebuje větší počet menších zařízení 

pro seniory. Dále tvrdí, že by každá obec měla mít sociální byty a také zdůrazňuje potřebu startovacích bytů. 

Lenka Koubková vidí potřebu vybudování odlehčovacího zařízení – denního stacionáře pro seniory. Zdeněk 

Jochman argumentuje finanční náročností denního stacionáře. Přiklání se k podpoře terénní péče. Měli by 

fungovat terénní pracovníci v rámci obce, kteří by jednou za týden objížděli seniory. Pomáhali by s běžnými 

činnostmi. Jana Richterová navazuje na téma pomocí komunitního centra v Židlochovicích, které má za cíl 

mimo jiné podpořit terénní péči, jeho fungování však záleží na tom, jak se podaří zasíťování v obcích. Jana 

Daníčková navazuje na téma síťování v sociálních službách a uvádí příklad z Branišovic, kde sociální 

pracovnice vybraným občanům překáží, přijde jim nepotřebná. A i ty, kteří ji potřebují, tak se stydí v 

současnosti na ní obrátit. Zdůrazňuje proto nutnost komunikace s občany před samotným zahájením činnosti 

sociální služby. Také pociťuje nedostatek lékařské péče, která v obcích chybí. Na téma navázala Ivana 

Kohútová, která vidí problém v administrativním řízení na příslušném odboru kraje, který schvaluje vyšší 

počet lékařů. Jejich nedostatek vnímá i Jan Kříž a současně zdůrazňuje slabé kapacitní zajištění IZS. Jedna 

sanitka podle něj obsluhuje významný počet obcí v okruhu 50 km od Pohořelic, co považuje za nedostatečné.  

Posledním diskutovaným tématem byla oblast vzdělávání. Hana Mlýnková vidí nutnost zvyšování kapacit 

školních zařízení, ale současně zdůrazňuje zvýšit kapacitu stravovacích zařízení.  Helena Kloudová podporuje 

vznik dětských skupin.  

 

4. SESKUPOVÁNÍ PODNĚTŮ DO PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ 

V průběhu diskuze bylo účastníky prezentováno celkem 75 podnětů, které byly následně seskupeny Janem 

Oujeským do problémových oblastí, přičemž každý autor podnětu mohl rozhodnout, do které skupiny podnět 

patří. Celkově tak vzniklo 8 problémových oblastí, které budou zapracovány do dalších kapitol Strategie. 

 

5. PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ S DŮRAZEM NA NOVÉ TRENDY 

V REGIONÁLNÍ POLITICE ČR A EU 

  
Martin Braun účastníkům představil nové trendy v regionální politice ČR a EU týkající se adaptace 

na klimatickou změnu, inovací v rámci koncepce Chytrý venkov a nakonec komunitní energetiky. Účastníci 

obdrželi tištěné materiály s podobou nových Operačních programů a dalších programů financovaných 

z fondů EU.  



 

3 
                                   

MAS PODBRNĚNSKO, spolek 
Brněnská 2, 691 23 Pohořelice 

www.podbrnensko.cz 

 

 

6. ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST A UKONČENÍ PROJEDNÁNÍ 

Mgr. Martin Braun poděkoval všem přítomným za aktivní účast na komunitním projednání a povzbudil 

účastníky k dalšímu setkání plánovaném v září letošního roku. Komunitní projednání bylo ukončeno v 11:30 

hodin.  

 

 

 

Zapsala    Kristína Ďuratná   ……………………………………………………. 

 

 

 

Ověřil     Martin Braun    ……………………………………………………. 


