Zápis z 1. plánovacího setkání s veřejností
v projektu Areál soudržnosti v Nových Sedlicích
z 16. února 2012 v 17,00 hod v sále KZ obce
Plánovacího setkání se zúčastnilo přibližně 70 občanů včetně dětí, pro které
bylo zajištěno hlídání a program až do konce setkání v mateřské škole, která je
součástí budovy kulturního zařízení.
Setkání zahájila starostka, seznámila přítomné s projektem a v krátké
prezentaci připomenula současný vzhled veřejného prostoru, který bude v rámci
projektu řešen. Kronikář obce Tomáš Sáňka přiblížil historii hřišť a komunitního
života v obci, což doplnil projekcí historických fotografií.
Poté převzal slovo Mgr. Martin Nawrath, konzultant společnosti Nadace VIA,
který vedl samotný plánovací proces, kdy občané určovali současná pozitiva a
nedostatky prostoru, specifikovali své potřeby, co by v prostoru chtěli mít a
každý svými pěti zelenými body označil pro něj nejdůležitější prvky.
Následovala krátká přestávka na občerstvení, během které byly spočítány
všechny body a byly určeny následující priority:
Hřiště pro děti (dětský koutek), multifunkční hřiště (kurt na volejbal, nohejbal,
tenis…), parkoviště, sociální zázemí pro sportovce a návštěvníky areálu,
zázemí pro tréninky hasičů a atletů (hasičská základna, sektor pro vrh koulí,
diskem, oštěpem), rozšíření stávajícího prostoru venkovní terasy, ohniště
a stabilní prostor pro stavění májky.
Když byly stanoveny priority, rozdělili se občané do tří pracovních skupin, ve
kterých zapracovali tyto priority do slepé mapy. Vytvořili tři návrhy, které
v závěru setkání prezentovali ostatním skupinám a diskutovali o všech
variantách.
Po skončení diskuze byly zpracované návrhy předány architektovi, který má za
úkol je v průběhu jednoho měsíce zpracovat a předložit na příštím plánovacím
setkání občanům ke schválení architektonický návrh, vytvořený na základě
návrhů občanů.

Architektem projektu je Ing. Arch. Břetislav Světlík, který je zároveň občanem
Nových Sedlic a po celou dobu plánování byl přítomen a pečlivě sledoval celý
proces a názory občanů. Setkání se zúčastnil také místostarosta obce Kyjovice
Ing. Zbyněk Petruška, který je jedním z garantů projektu.
Byla vyhlášena soutěž o nejlepší návrh loga projektu, názvu a barvy. Výsledky
budou vyhodnoceny na druhém plánovacím setkání, které se uskuteční
23. března 2012 opět od 17,00 hod v budově školky. Pro děti bude zajištěno
nejen hlídání, ale také možnost přespání ve školce, takže rodičové budou moci
diskutovat nad projektem o patro níž dlouho do noci 
Atmosféra celého setkání byla velmi přátelská, optimistická a otevřená diskuzi,
byly navázány nové kontakty. Lidé se aktivně zapojovali a hodnotili akci jako
velmi zdařilou. Na místě vznikaly nové nápady a nové aktivity týkající se
komunitního života v obci. Příjemným překvapením byla vysoká účast a zájem
občanů. Věříme, že byl nastartován nový způsob komunikace a plánování
v obci, který do budoucna budeme moci rozšířit na další témata týkající se
správy a rozvoje obce.
Obec na základě tohoto setkání zpracovala další žádost o grant na podporu
projektu, a to v programu Pro budoucnost 2012, který vyhlásila Nadace OKD a
ve kterém je možno na komunitní projekty tohoto typu získat grant ve výši až
1.000.000,- Kč. Výsledky grantového kola budou známy nejdříve 1. května
2012.
Těšíme se na viděnou na 2. plánovacím setkání!
Zapsala: Zuzana Rohovská

Akce se konala v rámci programu „Místo, kde žijeme“ realizovaném Nadací VIA s podporou
generálního partnera Nadace České spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o.

