
  

 

   

 

zapsala: ŠMEJCKÁ Martina, Brno 

 

Z Á P I S  
 

z veřejného projednání priorit rozvoje regionu 
 

termín konání:  1. 7. 2014 (18:00 – 20:00) 

místo konání:  velká zasedací místnost MÚ Pohořelice, Vídeňská 699 

účast:   Bc. Ondřej Veselý, Bc. Petra Lavická, Mgr. Martin Braun 

   + hosté (viz prezenční listina) 

 

PROGRAM: 

 

zahájení + úvodní slovo (Bc. Veselý, Klára) 

 

1. část 

představení všech zúčastěných (jméno, aktivita, oblíbené místo) 

 

2. část 

aktivita s barevnými lístečky, každý zúčastněný se vyjádří na dané téma (cca 4 min) – Klára 

 OČEKÁVÁNÍ z projednávání - nejčastěji nové informace, možnost čerpání dotací 

 MŮJ PŘÍNOS       - záleželo na směru každého zúčastěného 

 

3. část 

představení MAS Podbrněnsko + popis CESTY ROZVOJE – Martin 

(založení, analýza, kulaté stoly, dotazníky, 2 veřejné projednávání, pracovní skupiny, Strategie rozvoje 

– cíl r. 2020) 

 

4. část 

cíle setkání: - Klára 

1. seznámit se s cílem rozvoje, cestou rozvoje 

2. zamyslet se nad vizí: Kde budeme v r. 2020? (myšleno celé území MAS Podbrněnsko) 

3. určit priority pro rozvoj území 

4. seznámit se s výsledky dotazníkového šetření a okomentovat je 

ad. 4 

pročtení Hodnocení stavu regionu MAS Podbrněnsko místními občany (Martin, Petra) 

- spokojenost s bydlením (80 % bydlí ve vlastním) 

- občané:  - peníze do: doprava, infrastruktura, ŽP, pracovní místa, veřejné služby 

- peníze ne: cestovní ruch, vzdělání 

   - absence bankomatů, obchodů 

   - lidé si váží: blízkost Brna, prolnutí venkovského života a tradic 

   - přibývá mladých rodin s dětmi, ale také důchodců (sociální služby?!?) 

- NNO:  - problém: nedostatek financí a vhodných prostor pro činnost 

- podnikatelé: - problém: nízká konkurenceschopnost, pokles poptávky, nedostatek 

prostor (investice do zázemí), administrativní bariéry 

   - řešení: reklama a propagace 

utvrzení výsledků z dotazníků 

dotaz: Občané nechtějí dávat peníze do vzdělávacích aktivit (jaké konkrétně mají na mysli?)? 

– ne hlavní činnost, ale školení, kurzy apod. 

vysvětlení zdravotnictví (není v pravomocích MAS) 

 

ad. 2 – Klára  

vyzvání do aktivity ZEĎ NÁPADŮ (možnost připsat svůj nápad v průběhu projednávání) 

VIZE  (Jaké vlastnosti by měl region mít v r. 2020? – metafora horkovzdušný balón a region z výšky) 

– co by se mělo vybudovat, jaké jsou jeho vlastnosti a charakteristiky 
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- skupinový brainstorming. 

- plochy pro organizovaný volný čas pro všechny věkové kategorie (nejen dětská hřiště, ale 

také např. zdi na sprejování pro náctileté) 

- bezbariérový přístup v regionu 

- sounáležitost (aktivní přístup k životu v obci – buď jako organizátor, nebo účastník a divák) 

- zachování tradic a venkovského způsobu života 

- vyšší kupní síla obyvatelstva a movitější místní občané (aby místní občané více nakupovali a 

využívali služeb, které poskytuje samotný region – podnikatelé, služby, kulturní a sportovní 

akce apod.) 

- informovaný region (nápad!!! vytvoření informačního systému pro celý region, kde by 

podnikatelé, NNO a občané poskytovali své služby a pořádané akce – místní občané jsou tak 

informovaní o událostech, akcích a poskytovaných službách místními podnikateli přímo 

v regionu – nemusí proto za těmito službami dojíždět do Brna) – nutná větší reklama a 

propagace místních subjektů 

- alternativní přístup k životu i ke vzdělávání 

- přiměřeně rovnocenný a maximálně soběstačný region 

- kvetoucí a barevný region 

- čistý (bez odpadků) 

- něčím jedinečný 

- otevřený přístup regionu (otevřenost úřadů k podnikatelům, ochota spolupráce a pomoci 

mezi místními subjekty) 

- podpora sportovního vyžití, kulturních akcí (ne pouze vybrané druhy) 

- vyváženost a propojenost v celém regionu 

- uchování historických památek a historického dědictví 

- podpora do vzdělávacích aktivit 

- dostatek pracovních míst, zaměstnanost v regionu (místní občané, kteří pracují přímo 

v regionu a nedojíždějí za prací) 

- přitažlivý (pro investory, turisty, místní občany) 

- naučná stezka v regionu (přiblížení regionu, aby byl přitažlivý pro okolí) 

- starající se, sociální služby 

 

ad. 3 – Klára  

PRIORITY (každý podle svého uvážení určí 3 hlavní priority, kterými by se region měl zabývat a 

rozvíjet je) + NÁVRHY ŘEŠENÍ 

→ aktivní přístup k životu (6 hlasů) + kultura a sport (6 hlasů) 

 - cyklostezky (napojení na stávající) 

- informovanost (regionální informační systém!!!) – možnost propracování již stávajících 

webových stránek MAS Podbrněnsko; věkové zacílení, redakční rada, která by aktivně 

oslovovala NNO, podnikatele a vyhledávala je – „prostředník“ v každé obci; facebook, tištěná 

verze 

- vlastní aktivní účast a zapojení se do projektů akcí (již od dětství!) – snaha o budování 

vztahu k obci a k přírodě (environmentální vzdělávání, kulturní akce a tradice), podílení se na 

ŽP napříč sektory; prostor pro setkávání se u společných aktivit a projektů (dát místním 

občanům možnost a příležitost k aktivnímu zapojení; čistá příroda 

→ vyšší kupní síla místních občanů, zaměstnanost (5 hlasů), čistý region (5 hlasů), historické dědictví 

(5 hlasů) 

→ historické dědictví 

- projekty s pamětníky, úcta k historii, naučné stezky, cyklostezky (analýza historických bodů 

a objektů, která by se měla vytvořit – styčné body v regionu, které by stály za vidění), 

regionální témata, zapojení místních obyvatel napříč generacemi do projektů, propojenost 

turistiky a historie, aby o nich věděly všechny obce – informační tabule 
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→ sociální služby, bezbariérovost, denní stacionáře (nejen pro seniory, ale také pro OZP), chráněné 

dílny, rozvoj jídla 

 

 


