Jak to všechno začalo…
Myšlenka vytvoření koncepce budoucího vzhledu areálu hřiště vznikala postupně od jara roku 2011 na
základě diskuzí s obyvateli a členy místních sdružení využívajících tento prostor, coby přirozené
centrum dění a setkávání lidí v obci. Od počátku bylo zřejmé, že každé sdružení i jednotlivec má
různé potřeby a představy o tom, jakým směrem by se toto místo mělo dále rozvíjet a kultivovat.
Zároveň bylo otázkou, kolik obyvatel sem nechodí vůbec, protože zde nenalezne potřebné vyžití.
Jak tedy vyhovět požadavkům a najít optimální řešení, když každý potřebuje něco jiného? Kde vzít
peníze na realizaci jakýchkoliv změn, když obec nemá peníze ani na pokrytí provozních investic obce
– poškozené komunikace, mosty, chodníky, chybějící kanalizace a chodníky, špatný technický stav
obecních budov (obchod smíšené zboží, obecní úřad, budova MŠ s kulturním zařízením, hasičská
zbrojnice), pořízení nového územního plánu do roku 2015 a mnoho dalších? Kde začít?
Někteří obyvatelé začali mobilizovat své síly, aby zde vytvořili alespoň místo pro děti – hřiště s
prolézačkami. Nápad dobrý, chuť do práce nechyběla, materiál si zajistili a ve volných chvílích tvrdě
dřeli na jeho přípravě, ale…
Problém nastal s umístěním plánovaného hřiště, vytipovaný prostor totiž nebyl v majetku obce, ale
České republiky. Také se začaly ozývat kritické hlasy, že by tento prostor mohl být využit pro něco
jiného.
Co teď? Je skvělé, že občané sami chtějí udělat něco pro zlepšení života v obci, ale nemohou to přeci
dělat na cizím pozemku. A co bezpečnost dětí? Kdo bude zodpovědný v případě, že se na průlezkách
zraní dítě? Komu vlastně bude hřiště patřit, kdo jej bude udržovat? Nezodpovězených otázek bylo
mnoho.
Vedení obce vzešlé z posledních komunálních voleb sice chtělo zahájit komunitní plánování se
zapojením občanů do rozhodování o rozvoji a dalším směřování obce, ale nemělo zatím s tímto
procesem žádné zkušenosti. Bylo jasné, že se občané, sdružení a vedení obce budou muset sejít a
domluvit se na tom, co vlastně na hřišti chtějí mít. Vytvoření koncepce bylo základním předpokladem
k tomu, aby se mohly hledat finanční zdroje z různých dotací, grantů a také od sponzorů. Ale
zvládneme to sami?
Prvním úkolem bylo získat prostory hřiště a okolí hospody do vlastnictví obce, o což se snažilo několik
let již předchozí vedení obce. Započala tedy intenzivní jednání s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových v Opavě (ÚZSVM).
O programu „ Místo, kde žijeme“ jsem se dozvěděla již na jaře 2011 při své návštěvě obce Kyjovice,
kde mi místostarosta obce Zbyněk Petruška zprostředkoval jednání s Janou Červenkovou, zástupkyní
občanského sdružení Kyjovičtí rodáci, které v tomto programu uspělo se svým projektem „Zahrada
setkání“. Paní Červenková mě seznámila s průběhem komunitního plánování v Kyjovicích, ukázala mi
upravené veřejné prostranství a poskytla informace potřebné k získání podpory z Nadace VIA.
Důvodem mé návštěvy tehdy byla snaha inspirovat se, jak získat peníze na rekonstrukci zahrady MŠ
v Nových Sedlicích. Tento prostor a jeho využití, ale nesplňoval kritéria a cíle programu „Místo, kde
žijeme“, takže jsem soustředila pozornost a čas na jiné možnosti získání dotací pro školku.
30. května 2011 schválilo zastupitelstvo obce Nové Sedlice podmínky bezúplatného převodu pozemku
hřiště a čekalo se na schválení převodu ze strany vedení ÚZSVM. Smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti byla podepsána dne 29. 7. 2011 a na katastrální úřad v Opavě byl podán návrh na vklad.
Bylo léto, doba dovolených.
15. srpna 2011 jsem obdržela informaci, že 15. září 2011 je uzávěrka žádostí o grant v programu
„Místo, kde žijeme“, který každoročně realizuje Nadace VIA s podporou generálního partnera Nadace
České spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o. Pět vybraných žadatelů mělo

možnost získat pro svůj projekt 310.000,- Kč, účast zdarma na 3 seminářích týkajících se plánování
s veřejností, fundrisingu a stavby s veřejností a zkušeného konzultanta, který žadatele provede celým
procesem od plánování až po realizaci projektu.
Když jsem si pročítala podmínky a cíle programu, měla jsem pocit, že byl napsán přímo pro nás a
naše hřiště. Vzhledem k termínu uzávěrky příjmu žádostí bylo zapotřebí okamžitě jednat. Byl ustaven
realizační tým ve složení Kateřina Prchalová, Matěj Kežlínek, Luděk Číž, Břetislav Světlík. Bylo nutno
zajistit včasné zapsání pozemku do listu vlastnického na katastrálním úřadě. Připravovaly se povinné
přílohy k žádosti. Probíhala jednání se zástupci a členy občanských sdružení ohledně spolupráce na
projektu, který již nesl pracovní název „Areál soudržnosti“. Následovala jednání se sponzory z řad
místních podnikatelů, kteří měli zájem se projektu aktivně zúčastnit a v tuto chvíli již čekají na výsledky
prvního plánovacího setkání, na kterém by měly vzejít konkrétní požadavky, ať již na výši finanční
podpory, dodávku materiálu nebo služeb.
Oslovili jsme také významné osobnosti našeho regionu, prezentovali jim náš záměr ucházet se o
účast v programu „Místo, kde žijeme“ a získali jejich podporu. Jsou to Zuzana Urbánková
(šéfredaktorka Opavského a hlučínského Deníku), farář Adam Kryštof Malek, Aleš Koudela (režisér
České televize), Zbyněk Petruška (místostarosta Kyjovic) a Jiří Siostrzonek (pedagog Slezské
University v Opavě). Jsme velmi rádi, že se nám podařilo do projektu přizvat jako odborného poradce
také sochaře Kurta Gebauera, profesora Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který patří k
nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného umění. Veřejnosti je znám svou oblibou v
netradičních materiálech či instalacemi v parcích a na jiných veřejných prostranstvích, což může
našemu projektu dodat další dimenze.
Společně s Kateřinou Prchalovou jsme zpracovaly žádost o grant, která byla v den uzávěrky odeslána
Nadaci VIA. Nezbývalo než čekat…
První radostná zpráva přišla v druhé polovině října. Náš projekt byl vybrán do užšího kola 12
vybraných žádostí. V rámci celé ČR bylo podáno 57 žádostí o grant.
Ve středu 19. října 2011 přijel na návštěvu do Nových Sedlic Kurt Gebauer, aby se blíže seznámil
s projektem i situací v obci. A hned v pátek 21. října 2011 přijela hodnotící komise z Nadace VIA, aby
si prohlédla veřejné prostranství, které bude v rámci projektu řešeno a pohovořila se členy
realizačního týmu o plánovaném projektu.
Druhou radostnou zprávu o získání grantu nám telefonicky oznámil Ondřej Šindelář z Nadace VIA.
Náš projekt byl vybrán a bude podpořen maximální možnou částkou. Hurá!!!
Ale jak je psáno v úvodu, tímto všechno teprve začalo. Na konci listopadu 2011 jsme se zúčastnili
prvního víkendového semináře na téma „Plánování s veřejností“, v lednu 2012 proběhlo setkání
rozšířeného realizačního týmu a zástupců sdružení a nyní se intenzivně pracuje na přípravě prvního
plánovacího setkání s veřejností, které se uskuteční ve čtvrtek 16. února 2012 od 17,00 hod
v kulturním zařízení obce Nové Sedlice a na které srdečně zvu všechny lidi dobré vůle, kteří se chtějí
do projektu dle svých možností a schopností zapojit, ať již nápady, prací, nebo sponzorským darem
(třeba v podobě nějaké dobroty pro brigádníky). V sobotu 4. února 2012 se v Praze uskuteční druhý
plánovaný seminář pro zástupce podpořených projektů pod názvem „ Fundrising“.
Děkuji tímto všem, kteří se dosud na projektu podíleli, za jejich ochotu, čas, důvěru a optimismus a
těším se na všechny nové členy.
Přeji nám všem ať se nám společné dílo podaří 
Zuzana Rohovská
V Nových Sedlicích 23. 1. 2012

