
 

ZÁPIS 

z veřejného projednání priorit rozvoje regionu 

termín konání:  2. 7. 2014 (18:00 – 20:00) 

místo konání:  velká zasedací místnost MěÚ Židlochovice 

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

   + hosté (viz prezenční listina) 

 

PROGRAM: 

zahájení + úvodní slovo (Bc. Veselý, Klára Berg) 

Účastníci se představili a byli vyzváni, aby sdělili, jaká jsou jejich očekávání od tohoto sezení a co by 

mohli MASce v budoucnu přinést.  

Na základě jednání z minulé pracovní skupiny v Pohořelicích byly určeny tři tematické okruhy, které 

mají charakterizovat region (vlastnosti) v roce 2020, nad kterými se dále diskutovalo. 

 

1. Bohatý spolkový život, tradiční a zdravý ráz venkova 
- myšleno spíše s ohledem na služby, akce, venkovské dění 

- v rámci tématu byla diskutována i sociální oblast 

  

Flipchart 

téma – FINANCE 

  pomoc při přípravě projektů (projektový servis) 

  sledování výzev a metodik ministerstev 

  poradenský servis 

 

  

Návrhy projektů 

  startovací byty 

  podpora dobrovolnictví 

  mezigenerační projekty – sociální projekty 

  informovanost  – leták, zpravodaj – pravidelně pro celé území MAS 

    – návod (kuchařka), co dělat když … 

  sociální podnikání??? 



 

 facilitátorství potřeb pro mladé – zeptat se co, chtějí, kde a jakým způsobem si přejí trávit 

volný čas, aby nevznikala taková ta o nic se nezajímající, po obcích se potloukající mládež  

reagovat na nově vznikající potřeby mládeže 

 senior klub – prostory, rekonstrukce, vybavení, program 

 webový infokanál pro celé území MAS – co, kdy, kde, zároveň jaké jsou v regionu možnosti 

zaměstnání, veřejné služby – instalatér, kominík, daňový poradce, pekárny na zakázku apod. 

 

2. Lokální podnikání a dostatek pracovních příležitostí v regionu 

Flipchart: 

 je potřeba zlepšit image MAS 

 regionální produkt  značka (propagace ze strany MAS) 

diverzifikace zemědělské činnosti (farmářské trhy, výchova ke zdravému životnímu stylu) 

 sociální podnikání 

 cestovní ruch – cykloturistika + příměstský CR (zvýšit atraktivitu území a přilákat obyvatele Brna, 

př. Bludiště na Výhonu) 

 vytvořit web, kde by byly informace o regionu a o turistických produktech??? 

 místní poradenská kancelář (dotace+právo+marketing) 

 sdílené úvazky 

 

3. Kvalitní prostředí pro život na venkově  

- myšleno spíše materiálně, venkovské prostory, příroda, infrastruktura pro volný čas a 

rekreaci 

 

Flipchart: 

Téma 1: volnočasová infrastruktura 

 napojení obcí MAS na cyklotrasu Brno – Vídeň, mimo běžné dopravní komunikace, 

doplněné o naučné značení 

  park pro volnočasové vyžití s ohledem na environmentální výchovu 

 výstavba multifunkčních venkovních sportovišť i mimo větší obce, například Rebešovice, 

Syrovice, kde je velký nárůst mladých lidí s dětmi 

 zbudování odpočinkových míst v blízkosti obcí, která jsou dobře a bezpečně dostupná, 

mimo automobilovou dopravu, vybavení cest a odpočívadel, lavičkami, koši apod. 



 

Téma 2: životní prostředí a environmentální výchova 

  zeleň v obcích 

 realizace pozemkových úprav za účelem zbudování protierozních opatření a úprava 

odtokových poměrů 

zadržování vody v krajině, zalesnění  remízky, biokoridory, poldry 

  zapojit zemědělce a motivovat je při realizaci pozemkových úprav a protierozních opatření 

  nakládání s bioodpady, zbudování odpadové infrastruktury, kompostarány atd. 

Téma 3: Památky 

 rekonstrukce Strejcova sboru – zbudování polyfunkčního domu, muzea, ubytovny pro 

poutníky 

 revitalizace Robertovy vily – kulturně – společenské – sportovní centrum 

 

 

PŘÍLOHY: 

OČEKÁVÁNÍ: 
(ptali jsme se lidí, co očekávají od tohoto setkání) 

 

- nejvíce lidí přišlo na výzvědy, kde jsme s MAS a proč 

- často lidé uváděli, že tu jsou, protože chtějí zjistit, jaký může být MAS finančním zdrojem 

- lidé přišli s účelem se seznámit a vytvořit novou komunitu okolo MAS 

- lidé chtějí území posunout někam dál a formulovat věci, kterými by byl posun možno provést 

 

MŮJ PŘÍNOS: 
(ptali jsme se lidí, jaký může být jejich přínos pro toto setkání nebo i celkově pro MAS) 

 

- lidé nejčastěji odpovídali, že mohou přinést znalosti regionu z pohledu, kterému se věnují  

- možnosti čerpání dotací 

- znalost regionu, reálie 

- vhled mladšího obyvatelstva 

- informace z meziobecní spolupráce 

- turismus 

- sociální oblast 

- školství 

- rodiny s dětmi a tradice 

- volnočasové aktivity 

- pohled staršího obyvatelstva 


