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Jak to všechno začalo
Myšlenka vytvoření koncepce budoucího vzhledu areálu hřiště v Nových Sedlicích ve
mně postupně zrála od jara roku 2011 na základě mých diskuzí s obyvateli a členy
místních sdružení, kteří využívají tento prostor coby přirozené centrum dění a
setkávání lidí v obci. Od počátku bylo zřejmé, že každé sdružení i každý jednotlivec
má různé potřeby a představy o tom, jakým směrem by se celé toto místo mělo dále
rozvíjet a kultivovat. Zároveň bylo i otázkou, kolik obyvatel sem nechodí vůbec právě
proto, že zde nenaleznou 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 či chybějící komunikace, mosty,
chodníky, chybějící kanalizace, špatný technický stav obecních budov, pořízení
nového územního plánu a mnoho dalších? Kde začít?
Někteří obyvatelé začali
v té době již mobilizovat
své síly, aby zde vytvořili
alespoň místo pro děti –
hřiště s prolézačkami.
Nápad dobrý, chuť do
práce
jim
nechyběla.
Zajistili si kulatinu, kterou
ve
volných
chvílích
zbavovali kůry, aby z ní
mohli vytvořit průlezku pro
děti, ale…

Příprava materiálu na průlezky

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.
S většinou tehdejších zastupitelů jsme se shodovali, že pro kvalitní a dlouhodobé
fungování obce by bylo dobré zahájit v obci komunitní plánování s tím, že o dalším
rozvoji a směřování obce budou rozhodovat samotní občané. Nikdo z nás ale neměl
zatím s tímto procesem žádné zkušenosti.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Problém nastal s umístěním plánovaného hřiště. Vytipovaný prostor totiž nebyl
v majetku obce, ale ve vlastnictví České republiky. Také se začaly ozývat kritické
hlasy, že by tento prostor mohl být využit pro jiné aktivity.
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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. Obec
Kyjovice v tomto programu uspěla 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 byla tehdy snaha inspirovat se, jak získat
peníze na rekonstrukci zahrady MŠ v Nových Sedlicích. Tento prostor a jeho využití
ale nesplňovali 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…
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15. srpna 2011 jsem obdržela informaci, že přesně za měsíc bude 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 mohlo získat pro svůj projekt
grant ve výši 310.000,- Kč + účast zdarma na 3 seminářích týkajících se plánování
s veřejností, fundraisingu a stavby s veřejností a také zkušeného konzultanta, který
žadatele provede celým procesem od plánování až po realizaci projektu.
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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 pracovní (realizační) tým ve složení Kateřina
Prchalová, Matěj Kežlínek, Luděk Číž, Břetislav Světlík a moje maličkost. Musela
jsem zajistit včasné zapsání pozemku hřiště do listu vlastnictví obce 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“ a prostřednictvím něhož jsme chtěli dát prostor občanům
pro vyjádření svých potřeb a představ a umožnit jim podílet se přímo na výstavbě.
Následovala jednání se sponzory z řad místních podnikatelů, kteří měli zájem se
projektu aktivně účastnit, přestože ještě nebylo přesně specifikováno jak.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Oslovila jsem také významné osobnosti našeho regionu a prezentovala jim náš
záměr ucházet se o účast v programu „Místo, kde žijeme“. Podařilo se mi získat jejich
podporu. Garanty projektu se tedy stali Zuzana Urbánková (šéfredaktorka
Opavského a hlučínského deníku), farář Adam Kryštof Małek, Aleš Koudela
(režisér České televize), Zbyněk Petruška (místostarosta Kyjovic) a Jiří
Siostrzonek (pedagog Slezské univerzity v Opavě).
Velmi mne potěšilo, že se podařilo do projektu
přizvat jako odborného poradce a garanta 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 jiných veřejných prostranstvích, což
mohlo našemu projektu dodat další dimenze.
Bohužel se ze zdravotních důvodů nakonec
našeho projektu aktivně neúčastnil, ale zůstal
nám nakloněn a potěšil nás svou návštěvou na
slavnostním otevření projektu.
Kurt Gebauer

Společně s Katkou Prchalovou, místostarostkou, jsme opravdu za pět minut dvanáct
zpracovaly žádost o grant, kterou jsem v den uzávěrky odeslala Nadaci VIA.
Nezbývalo než čekat.
První radostná zpráva přišla v druhé polovině října. Náš projekt byl vybrán do užšího
kola dvanácti vybraných žádostí. V rámci celé ČR bylo podáno 57 žádostí o grant.

Druhou radostnou zprávu mi v listopadu 2011 telefonicky oznámil Ondřej Šindelář
z Nadace VIA. Náš projekt byl vybrán a podpořen maximální možnou částkou, tzn.
310 000 Kč. Hurá!!!
Ale jak se zmiňuji v úvodu, tímto všechno teprve začalo. Pokud jsem si myslela, že
sepsání a připravení podkladů k žádosti bylo náročné, tak dnes, při tvorbě této
zprávy, už vím, že nebylo .
Zuzana Rohovská,
manažerka projektu a starostka obce Nové Sedlice

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Ve středu 19. října 2011 přijel na návštěvu do Nových Sedlic Kurt Gebauer, aby se
blíže seznámil s projektem i situací v obci. Na druhý den, v pátek 21. října 2011
přijela hodnotící komise z Nadace VIA ve složení Helen Lenda a Martin Nawrath.
Společně s Luďkem Čížem a Břetislavem Světlíkem jsme členy komise seznámili
s našimi plány a provedli je po obci, aby si prohlédli prostranství mezi hospodou a
potokem, které jsme chtěli v rámci projektu upravit.
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O obci
Obec Nové Sedlice se nachází v Moravskoslezském kraji v lukrativní lokalitě, poblíž
města Opavy a žije zde přibližně 500 obyvatel. V roce 1998 jsme se osamostatnili od
obce Štítina. Vesnicí prochází hlavní dopravní tepna okresu Opava - silnice č. I/11.
Jižně od této komunikace obec protíná silnice 2. třídy a většina obydlí je umístěna
podél této silnice. V obci se nachází obchod s potravinami, mateřská škola, hasičská
zbrojnice, obecní úřad, kostel, kaplička, hřbitov a hospůdka.

Letecký snímek jižní části Nových Sedlic - léto 2012 - šipka ukazuje na upravovaný prostor
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(foto: Tomáš Onderka)
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Chybí zde náměstí, jakési oficiální centrum obce, a velkou nevýhodou je nedostatek
prostor a potřebné zázemí pro kulturní, sportovní a společenské vyžití. Jediným
místem k setkávání a organizování kulturně-společenských aktivit v obci je tzv.
kulturní zařízení obce, což je malý sál o kapacitě 100 lidí, dále jedna větší místnost
s pultem, jedna malá místnost pro knihovnu, kuchyňka, toalety a šatna. Veškeré
sportovní aktivity probíhají v areálu fotbalového hřiště, ovšem také bez
odpovídajícího zázemí pro sportovce.
Před zahájením projektu si děti v obci neměly kde hrát, žádné dětské hřiště zde
nebylo. Nejoblíbenějším a velmi nebezpečným objektem pro hry dětí byl válec
k úpravě povrchu fotbalového hřiště, a pokud jste své dítě dlouho neviděli, pak jste je
s jistotou mohli najít, jak si staví hráz ve špinavém potůčku pod lávkou vedoucí na
hřiště. Obec díky sponzorům zakoupila na hřiště alespoň plastový domeček,
skluzavku, pískoviště a houpačku, ale tyto hračky po první sezóně vzaly za své.
Posedět bylo možné v hospůdce, před kapličkou vedle hlavní cesty a na lavičce před
obchodem nebo před autobusovou zastávkou. Hrát si neměly kde ani děti ze školky,
protože na zahradě školky a jejím vybavení se čas už také notně podepsal.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Místo realizace projektu
Veřejné prostranství, které jsme vybrali pro první etapu zvelebení areálu hřiště, se
nachází na obecním pozemku, který tvoří jednu parcelu s fotbalovým hřištěm. Před
zahájením projektu to bylo neupravené, zarostlé místo, na které byly odkládány málo
používané věci z hřiště a hospůdky. Každý rok na jaře si na tomto místě mladíci, kteří
v daném roce dosáhnou věku osmnácti let, staví tzv. májku. Po jejím odstranění je
terén většinou poškozen, zůstávají zde díry a kamení, což značně komplikuje sekání
trávy.

Stav před realizací první etapy Areálu soudržnosti

Cíle projektu
Areál hřiště je v pomyslném centru obce a chtěli jsme jej řešit tak, aby poskytoval
odpovídající zázemí nejen všem zájmovým sdružením působícím v obci, ale také
široké veřejnosti. Důležité pro nás bylo, aby si tento prostor lidé sami navrhli, v rámci
svých možností také vybudovali a považovali jej za svůj a díky své spolupráci tak
získali nový prostor pro setkávání, relaxaci, společenský život, sport, ale také
bezpečné místo pro děti. Aby maminky a tatínkové na rodičovské dovolené již
nemuseli být doma izolovaní od svého okolí, ale mohli zde vzájemně sdílet své
každodenní strasti a radosti, zatímco si jejich děti spolu hrají. Chtěli jsme, aby také
starší občané mohli spolu posedět a popovídat si jinde než na zastávce autobusu. A
konečně, aby naše omladina měla kde posedět u táboráku.
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Zvolené místo je na klidném místě u potoka Sedlinka, poblíž obchodu, kapličky a
nekuřácké hospůdky. Leží nedaleko turistické trasy a cyklostezky, ale mimo hlavní
komunikaci. Jedním z cílů projektu Areál soudržnosti bylo vytvořit koncepci řešení
celého prostoru areálu hřiště a postupně ji realizovat.
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Nejdůležitějším výsledkem a přínosem projektu, který jsme očekávali, měla být
samotná cesta a průběh celé realizace. Setkávání lidí různých věkových kategorií,
životních zkušeností, vzdělání a potřeb při práci na společné věci. Možnost se
seznámit, diskutovat, tvořit, hledat společná řešení a kompromisy. Mít příležitost žít
spolu, nejen vedle sebe. Při těchto setkáních mohou vznikat nové aktivity, nápady,
inovace, přátelství, které mohou položit dobré základy novým věcem nejen
v současnosti, ale i pro další generace. Přistěhovalým občanům se nabízí příležitost
sžít se s ostatními občany, seznámit se s tradicemi obce a zapojit se do života obce
a rozhodovat o jejím rozvoji.
Realizace projektu měla zlepšit vzájemnou komunikaci mezi lidmi, pocit
sounáležitosti a zodpovědnosti za místo, kde žijeme. Dosavadní společenský život
v obci byl poměrně bohatý, ale komunikace s vedením obce a spoluúčast občanů a
sdružení na věcech veřejných byla minimální. Samotní občané s touto situací zjevně
spokojeni nebyli, což vyjádřili svými hlasy právě při komunálních volbách na podzim
2010. Ze strany občanů a sdružení byl dlouhodobý zájem o řešení prostoru hřiště,
ale nebyl zde dosud stmelovací prvek, který by tyto vesměs různorodé představy
spojil v jednu společnou vizi. Věřili jsme, že se do projektu zapojí hlavně sdružení a
rodiny s malými dětmi.
Vybraný prostor jsme začali zvelebovat již před zahájením projektu. Dobrovolní hasiči
odvezli do šrotu ohyzdný, zrezivělý „plecháč“ (uzamykatelnou korbu staré Pragy
V3S), který sloužil jako sklad například pro sportovní náčiní. Na Den dětí jsme zde
umístili velkou trampolínu pro děti, která byla doslova „na roztrhání“ – stále plná dětí.
Všechny děti z obce, bez rozdílu věku, se mohly v letních měsících setkávat zde.
Kapacita trampolíny ale neodpovídala potřebám, a tak již po první sezóně bylo nutné
nechat trampolínu opravit.
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Zpočátku nás bylo pět…
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V srpnu 2011 oslovila starostka první členy pracovního týmu, který měl za úkol
připravit žádost, naplánovat projekt a získat další zájemce o účast v projektu.
Členové: Kateřina Prchalová, Luděk Číž a Matěj Kežlínek
Manažerkou projektu byla Zuzana Rohovská, starostka obce a projektantem
architektonické studie byl architekt Břetislav Světlík, místní rodák.
Po získání grantu a absolvování prvního semináře jsme realizační tým rozšířili tak,
abychom pro jednotlivé role měli alespoň dvě osoby, které mohou potřebnou práci
zajistit:
Projektant:
Občerstvení:
Stavby:
Fundraising:
Účetnictví:

Břetislav Světlík
Matěj Kežlínek, Petr Holeš, Zdenek Malohlava
Luděk Číž, Tomáš Onderka, Břetislav Světlík
Zuzana Rohovská, Petr Dědic
Olga Smolinková

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Tomáš Sáňka (fotografie, kronika), Tomáš Prchala (web, IT,
grafika, prezentace), Zuzana Rohovská (PR, web, facebook),
Gabriela Majlenderová (video), Tereza Klemensová (korektury
propagačních materiálů)
Plánovací setkání: Kateřina Prchalová, Olga Smolinková, Mateřská škola Nové
Sedlice
Zdravotnice:
Soňa Bělicová, Jana Kokořová
Bavič:
Drahuš Möbius 
PR, propagace:

Konzultantem z Nadace VIA, který nás projektem provázel, byl Martin Nawrath,
kterému tímto děkujeme za spolupráci a trpělivost 
Komunikace probíhala skrz emaily, telefony a skype dle dohody a aktuální potřeby.
Schůzky realizačního týmu se konaly v hospůdce nebo na obecním úřadě.
Nescházeli jsme se vždy všichni. Pokud bylo zapotřebí řešit například plánování
brigád, sešli se pouze ti členové, kteří měli tuto část projektu na starosti.

-

Je přínosné při každé schůzce zvolit zapisovatele, který ale nebude zároveň
řídit schůzku a bude schopen zápis do dvou dnů zpracovat a rozeslat všem
účastníkům tak, aby každý věděl, jaký má úkol a dokdy jej musí splnit.

-

Rozdělovat úkoly mezi více lidí. Není možné, aby vše zajišťoval jeden nebo
dva lidé. Může se lehce stát, že se celý projekt zadrhne na mrtvém bodě
jenom kvůli nadměrné časové vytíženosti manažera. I manažer by měl mít
zástupce, který bude schopen místo něj projekt řídit například v případě
nemoci, nepřítomnosti atp.

-

Aby bylo možno po skončení projektu vytvořit přesnou analýzu odpracovaných
hodin, spravedlivě ocenit účastníky za jejich přínos do projektu a především
specifikovat účastníky projektu vřele doporučujeme pro prezenci zřídit sešit,
do kterého se budou všichni účastníci všech akcí zapisovat jménem,
příjmením a číslem popisným svého domu a dále si zapíšou čas příchodu a
odchodu. Jedním z důvodů je, že křestní jméno a číslo popisné domu pomáhá
identifikovat konkrétního účastníka akce v případě, že na brigády chodili lidé
se stejným příjmením. Což se v našem případě stalo.

-

Sešit doporučujeme uschovat v místě realizace projektu, pokud je to možné.

-

Po každé akci je dobré do sešitu zapsat, co se na akci udělalo (stavební
deník). Tyto zápisky pak dobře poslouží při zpracovávání případové studie.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Naše doporučení:
- Bylo dobré pro rychlejší průběh setkání používat flipchart, aby na poznámky
všichni viděli, zvláště pokud se sešel celý realizační tým.
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Partneři projektu
Partneři v našem projektu byli známí již před samotným zahájením projektu, protože
bez příslibu jejich spolupráce by bylo velmi obtížné realizovat projekt. Jednalo se
především o zájmová sdružení působící v obci a místní podnikatele.
Sdružení:
Sbor dobrovolných hasičů
Sportovní klub OKD
Fotbalový klub SK Nové Sedlice
Skautský 12. oddíl Dohoda
Mateřská škola – hlídání dětí při plánovacích setkáních
Na realizaci projektu se jednotliví členové podíleli:
- zapojením do plánovacího procesu při tvorbě celkové koncepce vzhledu a
využití veřejného prostranství
- dobrovolnou prací na brigádách
- aktivním vyhledáváním sponzorů, dodavatelů materiálu a služeb
specifikovaných v průběhu plánovacího procesu
- organizací akcí spojených s projektem, úzkou spoluprací s realizačním týmem
projektu (z každého sdružení je alespoň jeden zástupce členem realizačního
týmu)
Podnikatelé a soukromé osoby, kteří projekt podpořili finančně, darem nebo
službou:

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Břetislav Světlík – zpracování architektonické studie zdarma
Luděk Číž, B.C.F. Invest s.r.o. – dodávka materiálu a služeb zdarma, stavební dozor
Rodina Pavelková, Elektro fa Pavelek s.r.o. – dodávka materiálu a služeb zdarma
David Stoniš, Autocentrum Stoniš – dřevěná houpačka zdarma
Matěj Kežlínek – zajištění materiálu zdarma
Stanislav Današ – finanční dar
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Po specifikaci potřeb na plánovacích setkáních se pak v průběhu projektu
zapojili také:
Leoš Švančar, Stará Jizba – 10 dřevěných laviček zdarma
Tereza Hrubá a Radek Dubný - trampolína
Radim Steuer, GD Studio – grafické zpracování logotypu zdarma
Rodina Grossová, Kovářství – dodávka materiálu a služeb zdarma
Rodina Gardavská, Lakmetal spol. s r.o. – dodávka služeb zdarma
Marie Šimečková, obchod – ceny do soutěže zdarma

Projekt Areál soudržnosti mohl být realizován především díky
grantu Nadace VIA s podporou generálního partnera Nadace České
spořitelny a hlavního partnera společnosti NET4GAS s.r.o.
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Mediálním partnerem celého projektu je Opavský a hlučínský deník.

Hodnocení projektu ze strany partnerů:
„V životě obce Nové Sedlice byla výstavba Areálu soudržnosti velkou událostí. Tato
krásná obec poskytuje mnohá místa k odpočinku a procházkám, ale pro děti zde
chybělo místo, kde by mohly bezpečně a v dohledu rodičů rozvíjet své pohybové
aktivity. Areál již při své výstavbě stmelil místní občany, kteří při pomoci a brigádách
zažili i se svými dětmi mnohé radosti a zkušenosti. Hlavní „provoz“ areálu teprve
začne s nástupem teplého počasí. Vycházky a trasy cyklistů i pěších mohou
směřovat k této atraktivní části Nových Sedlic. Toto místo si brzy oblíbí děti i občané,
jistě bude místem odpočinku a setkávání.
Co můžeme popřát Areálu do začátku? Hodně zdravých dětí, které budou na
průlezkách rozvíjet své pohybové dovednosti, a hodně spokojených občanů, kteří
budou trávit volný čas s přáteli v Areálu soudržnosti.“
Jana Popková, vedoucí učitelka MŠ Nové Sedlice

„Podobné projekty je určitě dále potřeba realizovat. Je to přínos pro zkrášlení
a zatraktivnění obce. Příprava a realizace projektu přispěla k rozšíření našeho
obecního realizačního kolektivu (kolektiv již u nás funguje řadu let, ale nyní do něj
přibyli noví členové). Projekt také přispěl k začlenění některých nových obyvatel obce
do kolektivu „novosedlických starousedlíků“.

Výstavba areálu byla výborná myšlenka ukázat, že se v obci dá opět něco
společnými silami udělat. Areál je navíc něco co je vidět, lidé jej mají a budou mít
stále na očích, a to ještě nezačala pravá sezóna, kdy se areálu bude využívat.“
Tomáš Onderka, starosta SDH Nové Sedlice

Všem partnerům tímto děkujeme za pomoc a
velkorysost a těšíme se na další spolupráci


www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Dobrovolní hasiči se vždy snažili být nápomocní dění v naší obci, a to bez očekávání
odměny za svou práci. Motivací je uznání obyvatel obce a pocit, že naše obec bude
zase o něco krásnější. Různé činnosti, na kterých se tým hasičů potkává, je také
jistým druhem teambuildingu, který zlepšuje komunikaci mezi našimi členy a také
přivádí do našeho kolektivu mladé hasiče, kteří snad jednou naše aktivity převezmou
za nás.
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Oslovování veřejnosti
O aktivitách spojených s projektem jsme veřejnost informovali prostřednictvím
nových webových stránek obce, jejichž výhodou je napojení na webové stránky
Mikroregionu Matice Slezské. Námi zveřejňované aktuality a zprávy se automaticky
zobrazují také ostatním obcím v regionu.
Každá akce byla vyvěšena formou plakátu na obecních vývěskách, obchodech,
úřední desce, v hospůdce, ve školce a u obchodu.
Projekt byl prezentován ve výloze místního obchůdku s potravinami.
S občany jsme komunikovali také prostřednictvím ankety, kterou jsme ve formě
letáků roznesli přímo do jejich poštovních schránek.
Velice se nám osvědčila interakce s veřejností prostřednictvím obecního profilu na
Facebooku.
V obci je bohužel stále nefunkční rozhlas, který jsme tedy nemohli využívat, ale
podařilo se nám získat dotaci na nový bezdrátový rozhlas, který by se měl instalovat
na jaře 2013, takže máme velkou radost, že jej budeme moci využívat při dalších
fázích projektu.
Na jaře a před Vánocemi jsme věnovali projektu prostor v obecním zpravodaji. Dále
jsme dvakrát zveřejnili zprávu v časopisu Háječan, který vydává před Vánocemi
Mikroregion Matice Slezská v nákladu 5300 ks.
Pravidelně jsme zasílali informace o akcích našemu mediálnímu partnerovi, který je
dle možností zveřejňoval v tisku a na svých webových stránkách.
O areálu soudržnosti jsme diskutovali také na zasedáních zastupitelstva.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Obecní úřad zasílá občanům zprávy o dění v obci na emaily. Jejich součástí byly
vždy pozvánky na akce spojené s projektem Areálu soudržnosti.
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Zapojení veřejnosti
1. Plánovací setkání s veřejností se uskutečnilo 16. února 2012 v 17,00 hod
v sále kulturního zařízení obce.
Zúčastnilo se jej 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 manažerka projektu, seznámila přítomné s programem a v krátké
prezentaci připomenula současný vzhled veřejného prostoru, který bude v rámci
projektu řešen.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Kronikář obce Tomáš Sáňka přiblížil historii hřiště a komunitního života v obci, což
doplnil projekcí historických fotografií.
Poté převzal slovo 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 priority:

První plánovací setkání – bodování priorit

Po stanovení priorit se přítomní rozdělili 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.
V závěru diskuze byly vytvořené návrhy předány projektantovi, který měl za úkol je
v průběhu jednoho měsíce zpracovat a na příštím plánovacím setkání předložit
občanům ke schválení architektonický návrh.
Projektant Břetislav Světlík, který je zároveň občanem Nových Sedlic, byl po celou
dobu plánování 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.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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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 a oštěpem),
rozšíření stávajícího prostoru venkovní terasy, ohniště a stabilní prostor pro stavění
májky.
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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. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší návrh loga projektu, názvu a barvy.

Prezentace jednoho z návrhů slepé mapy

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.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Manažerka projektu na základě tohoto setkání zpracovala další žádost o grant, 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. Bohužel
žádost nebyla úspěšná.
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2. plánovací setkání se uskutečnilo 23. března 2012 opět v kulturním zařízení.
Na tomto setkání představil projektant Břetislav Světlík návrh řešení prostoru a
společně s veřejností se diskutovalo o tom, co v návrhu změnit, co ponechat a co
odstranit. Nejvíce měli občané obavy ze zajištění bezpečnosti osob a majetku.
Setkání se zúčastnili také zástupci Nadace VIA Ondřej Šindelář a Martin Nawrath,
který setkání moderoval.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Na tomto setkání se více ozývaly i kritické hlasy k realizaci projektu, zejména z řad
občanů, kteří se nezúčastnili prvního plánovacího setkání, tedy ani samotného
procesu komunitního plánování. Jak se ukázalo, do projektu se pak dále aktivně
nezapojili. Projektant všechny připomínky opět zapracoval do finální studie.

Účastníci druhého plánovacího setkání

Pohádková noc s knížkami – čtení s knihovnicí ve školce

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Účastníci setkání vybírali také logo a oficiální název projektu, který nakonec zůstal
nezměněn. Po skončení hodnotícího procesu a diskuze jsme pro zúčastněné
připravili drobné občerstvení a neformální diskuze pokračovala. Setkání se zúčastnilo
přibližně 60 dospělých a 14 dětí, pro které paní učitelky ze školky zajistily program
v podobě Pohádkové noci s knížkami a možností přespat ve školce.
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Logo projektu
Do soutěže o nejlepší logo projektu přihlásili své návrhy Tomáš Prchala a Radim
Steuer, jehož logo bylo hlasováním na druhém plánovacím setkání vybráno jako
vítězné.
Dle slov autora logo znázorňuje pohled shora na tým lidí
držících se za ramena, kteří dali hlavy dohromady, protože se
chtějí společně pokusit o rekonstrukci stávajícího hřiště.
Právě soudržnost lidí je to hlavní, co činí tento projekt
výjimečným. Moderní geometrické pojetí designu loga
symbolizuje chystanou modernizaci areálu.

Symbolika barev:
zelená
červená
modrá
žlutá

– barva přírody a energie dřeva spojená s celým areálem
– barva antuky a ohně táboráků
– barva vody v potoce Sedlinka protékající areálem
– barva slunce a pohody, kterou budou lidé v areálu zažívat

Autor vítězného loga získal dárkový balíček, který věnoval dětem ve školce.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Projektant
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Výběr projektanta byl jasný od počátku projektu,
protože máme štěstí, že v naší obci jeden výborný
architekt žije. Břetislav Světlík sice s podobným
projektem zkušenosti neměl, ale byl projektu od
počátku nakloněn a vzal jej za své. Zúčastnil se
semináře na téma „Plánování s veřejností“, kde
získal potřebné doplňující informace související
s komunitním plánováním.
Také se zúčastnil semináře na téma „Stavba
s veřejností“ a byl osobně přítomen na několika
brigádách.
Za jeho odbornou práci, kterou obci věnoval, jako
sponzorský dar, velmi děkujeme a věříme, že naše
spolupráce bude i nadále pokračovat.
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Projektant Břetislav Světlík průběh projektu zhodnotil takto:
„Tvorba projektu za větší účasti veřejnosti, než bývá obvyklé u jiných staveb, byla pro
mě přínosná a zajímavá. Hlavně to byla účast veřejnosti přímo, jak při tvorbě nápadů,
tak při jejich třídění a nakonec i při vlastní realizaci díla. Během obou těchto procesů
se v průběhu času neodborná veřejnost přetvářela ve veřejnost odbornou a
angažovanou.
Odlišnost tohoto projektu od ostatních byla především v tom, že se zúčastnění lidé
přímo podíleli na procesu tvorby a nikoliv, jako u jiných projektů, jen
připomínkováním v „post“ fázi. Projekt nevyžadoval více času než jiné projekty,
protože aktivní účastí a pragmatickým dialogem větší části veřejnosti byly rychleji
selektovány nevhodné nebo nerealizovatelné nápady a řešení projektu.
Případné změny procesu se dají těžko hodnotit po zkušenostech z jednoho
realizovaného projektu. Snad by jen stálo za úvahu umožnit větší variabilitu ve
lhůtách realizace projektu. Práce na dalších podobných programech je jistě vždy
přínosná jak z hlediska profesního, tak obecně lidského.“

Konzultant z Nadace VIA
Naším konzultantem byl Martin Nawrath, se kterým komunikovala manažerka
projektu prostřednictvím telefonu, skype a emailu. Byl velmi vstřícný, trpělivý a svým
klidným přístupem nám velmi pomáhal zvládat případné rozpaky a obavy.
Nezasahoval nám aktivně do průběhu projektu, ale v případě potřeby byl kdykoliv
k dispozici a ochoten poradit či ukázat možný směr.
Při plánovacích setkáních s veřejností, které moderoval, byl velkým přínosem celého
projektu, protože byl schopen diskutovat objektivně i s lidmi, kteří nebyli projektu
příliš nakloněni. Ukázal nám způsob jak komunikovat a tvořit společnou věc a
pracovat i s odlišnými názory a kritikou ostatních. Občané jej vnímali velice pozitivně,
měl přirozenou autoritu a důvěru. Ještě jednou děkujeme.

„Projekt v Nových Sedlicích byl pro mě zážitek. Začalo to seznámením s paní
starostkou. Energie, nadšení, upřímná a poctivá snaha dát lidi dohromady, vyladit
trochu pochroumané vztahy v obci, proměnit místo, kde se může setkávat celá
komunita. Plánovací setkání, trochu bouřlivé, ale věcné, nacpaný sál, krásné logo
navržené místním grafikem, skvělý příspěvek místního kronikáře o spolcích a jejich
nesmazatelné stopě v historii obce. Dobré občerstvení, domácí atmosféra. Pak
spousta dobrovolnické práce, která v tom roce nebyla jediná, co novosedlické čekala.
No a slavnostní otevření. Spousty lidí, velké očekávání, až se děti vrhnou na herní
prvky, spousty díků, které byly na místě. Samozřejmě taky vyčerpání, únava a rok
života trochu jinak. Nezbývá než smeknout.“
Martin Nawrath, konzultant Nadace VIA

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Jak jsem to viděl jako konzultant
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Semináře
První seminář na téma „Plánování s veřejností“ se uskutečnil v Hotelu Tálský mlýn
ve Žďáru nad Sázavou o víkendu 26. – 27. listopadu 2011. Za naši obec se jej
zúčastnili Břetislav Světlík a Zuzana Rohovská. Seznámili se zde blíže s průběhem a
principy programu a získali cenné rady od zkušených lektorů a také zástupců
organizací, kteří již své projekty realizovali v uplynulých ročnících. Mohli si sami
vyzkoušet, jak takové plánování s veřejností probíhá v průběhu simulovaného
plánování řešení veřejného prostranství v okolí hotelu. Obdrželi zajímavé materiály,
do kterých mohli v případě potřeby v průběhu projektu nahlédnout a inspirovat se.
Také se zde poprvé setkali s konzultantem Martinem Nawrathem.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Zuzana Rohovská k semináři:
„Tento seminář byl pro nás velkým přínosem, protože jsme asi do této chvíle ještě
netušili, jak velký a náročný projekt jsme vlastně rozjeli. S komunitním plánováním
jsme neměli žádné zkušenosti. Informace, které jsme zde získali, nám velmi
zjednodušily následnou realizaci našeho projektu. Výborné byly prezentace již
realizovaných projektů. Bohužel spoustu zajímavých rad a nápadů jsme hlavně
z časových důvodů zatím nezvládli v našem projektu využít.“
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Seminář „Plánování s veřejností“ ve Ždáru nad Sázavou

Na druhý seminář pod názvem „Fundraising“, který se konal 30. března 2012
v Praze, se vydali Zuzana Rohovská a Petr Dědic.
Zuzana Rohovská
„Opět velice přínosné informace, které jsme se následně snažili oba využít. Petr po
projednání s realizačním týmem podal žádost do programu Nadace O2 „Thing Big“
na výstavbu skákacího trenažéru pro mladé v prostoru Areálu soudržnosti, bohužel
neúspěšně. Informace ze semináře ale nakonec zúročil, protože uspěl s jiným
projektem ve stejném programu, ovšem tentokrát jako zástupce skautského oddílu.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Ačkoliv se nejedná o projekt Areál soudržnosti, jako starostka mám z jeho úspěchu
velkou radost, protože pokud je mi známo, jedná se o první grant, který se podařilo
získat některému ze sdružení působících v obci, což mě naplňuje optimismem a
nadějí do budoucnosti.“
Petr Dědic
„Seminář nadace VIA s lektorkou Jitkou Nesrstíkovou byl pro mě velice zajímavý.
Především si vážím možnosti slyšet její letité zkušenosti se získáváním dotací, jakým
způsobem oslovit potencionální dárce, jak si zajistit jejich přízeň a jak jim poděkovat.
Za velice přínosný shledávám i její názor, jak ona samotná posuzuje žádosti, které se
k ní dostanou. Uvědomil jsem si chyby, kterých jsem se dopouštěl a na kterých naše
pokusy dříve havarovaly. Jasnost, stručnost, promyšlenost všech detailů a víra ve
svůj projekt musí být základem jakékoliv žádosti. Psaní žádosti, která bude mít důraz
na "morální povinnost – ukazatel, jak jsme na tom špatně" a bude spíš dlouhou
slohovkou, je určitě tou největší chybou, které se jako žadatelé můžeme dopustit.
Jedinou výtku mám k vlastní osobě, a to "Proč už jsem neabsolvoval takovýto
seminář dříve!" Forma semináře byla velice příjemná, uvítal bych spíš sezení kolem
stolu (pouze s ohledem na snadnější sepisovaní poznámek).
Nikdo asi nebude mít 100% návod, jak napsat žádost, která vždy projde, nikde jej ani
"nevygooglíme". Takovéto semináře, na kterých je možnost si předávat zkušenosti a
získat nové poznatky, určitě mají smysl a rád bych se zúčastnil i dalších seminářů.“
Na třetím semináři 13. dubna 2012 v Praze nás reprezentovali členové realizačního
týmu, kteří měli na starosti stavby – Břetislav Světlík a Tomáš Onderka.
Tomáš Onderka
„Seminář byl dobře obsazen, byli tam účastníci z ostatních obcí a předala se celá
řada zkušeností a informací. Celý seminář však mohl být lépe strukturován.
V jednotlivých přednáškách jsme se duplicitně vraceli k problémům, které již zazněly,
a některé problémy či informace nebyly zmíněny vůbec. Jako příklad uvádím
program:

V průběhu projektu se nám zatím nepodařilo získat jiné finanční prostředky, než
grant Nadace VIA. Manažerka projektu na základě podnětu z 2. plánovacího setkání
zpracovala další žádost o grant, a to v programu Pro budoucnost 2012, který
vyhlásila Nadace OKD a ve kterém bylo možné na komunitní projekty tohoto typu
získat grant ve výši až 1 000 000 Kč. Bohužel žádost nebyla úspěšná. Pokusíme se
tedy v letošním roce podat žádost znovu a budeme hledat další zdroje.

Případová studie Areál soudržnosti 2012

Obecné info o Nadaci VIA
Realizované projekty
Legislativa v oblasti výstavby hřišť
Technické specifikace, stavební materiály, příklady prvků, hlavní dodavatelé, ceny
Příprava a organizace pracovních kolektivů, bezpečnost práce, příklady
Údržba a opravy areálu“

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Získávání finančních prostředků

Stavební práce
Před zahájením stavebních prací bylo nutné připravit prostranství z hlediska bezpečnosti a
odklidit to, co nebylo součástí návrhu.
První brigáda 4. května 2012 byla
z důvodu bezpečnosti neoficiální.
Zúčastnilo se jí 10 lidí. Ořezali jsme
nebezpečné stromy v blízkosti hřiště
a posunuli jsme kiosek, který sloužil
sdružení OKD jako sklad.
Stavbyvedoucím byl Luděk Čiž, který
zajišťoval, aby vše fungovalo a bylo
na svém místě. Investoval tedy do
projektu nejen nejvíce času, ale
sponzorsky zajistil také mnohý
materiál a služby spočívající zejména
v dopravě materiálu na stavbu.
Pracoval na každé brigádě a pod jeho
vedením šla práce dobře od ruky.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Před každou brigádou zpracoval tým
„stavařů“ (Luděk Číž, Tomáš Onderka
a Břetislav Světlík) harmonogram
brigády, rozdělení rolí, technologický
postup a detailní položkový rozpočet
prvků a potřebného materiálu. Bylo
poptáno zpracování geometrického
plánu hranice potoka, který lemuje
část upravovaného pozemku. Na
základě nového zaměření jsme jednali
se správcem potoka, zda by měl
zájem se do projektu zapojit a
případně zpevnit břeh dle plánů
architekta. To se nám ale nepodařilo.
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Brigádníky bylo potřeba také
nakrmit a zajistit jim dostatečný
přísun tektutin, což měl na
starosti Matěj Kežlínek.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Na druhou, již oficiální brigádu 5. května 2012 dorazilo 20 dospělých a dvě děti.
Zpracovali a uložili jsme dřevo z ořezaných stromů a uklidili jsme prostranství.
Proběhla porada realizačního týmu.

Brigáda 8. května 2012 – dokončen ořez nebezpečných a špatně přístupných
stromů u potoka, zpracování a uložení dřeva, úklid hřiště, porada real. týmu. Účast
25 dospělých a 4 děti.
26. května - 15 dospělých a dvě děti.
Dovoz uskladněné kulatiny, plánování
prací,
vyměřování,
odstranění
betonových bloků, vrtání děr pro kůly,
zkracování, nátěr a upevnění kůlů,
zarovnání terénu.
Tato brigáda byla na jaře poslední.
Bohužel se nám nepodařilo ani v létě
žádnou brigádu zorganizovat. a
všechny práce se realizovaly až
v průběhu října a listopadu. Měli jsme
opravdu velké štěstí, že podzimní
počasí, až na jednu brigádu, stálo při nás a my jsme mohli stavbu včas dokončit.
Harmonogram podzimních brigád a prací
6. října - vytýčení herních prvků, terénní úpravy prostoru pod herními prvky, řezání a
ukládání dřeva, kompletace herní sestavy malé, připevnění zábran u mostu. Účast 15
dospělých a 1 dítě.
9. října – výstavba konstrukce altánu a domečku firmou Klapetek
13. října – Pokládka střechy na altánu. 11 dospělých – pokládka střechy na altánu,
Velká pardubická, Drakiáda.

27. října – Prší. Skládání dlažby a
strusky pod pískoviště. Příprava
podkladu pod dlažbu.
1. listopadu – Výstavba konstrukce
pro věžovou herní sestavu –
Technické služby Opava
3. listopadu – Přišlo 15 dospělých.
Výkopové práce pro umístění el.
kabelu, Nátěry dřevěných prvků,
dokončení střechy altánu, výstavba
ohniště,
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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20. října – Účast 13 dospělých a dvě děti. Pokládka střechy a natírání altánu,
příprava dlažby pod pískoviště.
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10. listopadu – Účast 16 dospělých, pokládání a řezání dlažby pod pískoviště,
rozprostření kačírku pod herní prvky.

16. listopadu - Nástřik altánku – 3 dospělí.
17. listopadu - 2 děti, 20 dospělých, natírání dřevěných prvků luxolem, příprava a
pokládka kulatiny na obrubu, uložení geotextilie, kačírek, dokončení dlažby pod
pískovištěm.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

24. listopadu - 6 dětí, 24 dospělých. Dokončovací práce, instalace kovových šprušlí
na menší průlezku, malování domečku, dokončení obrub kolem kačírku.
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V průběhu posledního listopadového týdne instalovali pracovníci Technických služeb
Opava houpačku, klouzačku a návštěvní řád. Dolaďovali jsme poslední detaily, jako
např. připevnění úchytů na lezeckou stěnu, umístění pamětní desky a loga projektu a
poslední úklid před velkým otevřením.

Tomáš Onderka, stavby s veřejností:

„Příprava a realizace byla v naší obci a s našimi lidmi relativně snadná, protože jsme
zvyklí společně řadu věcí organizovat a zřizovat. Nebylo potřeba se stavět do role
vedoucího a používat direktivní řízení kolektivu, ale bylo spíše lepší řízení
demokratické. Role v realizačním týmu skoro pokaždé vyplynuly jakoby samy, jen
stačilo si dobře připravit plán práce v několika variantách, a to zejména s ohledem na
počasí a také s ohledem na počet lidí, kteří se práce zúčastní.

Mezi hlavní negativní prvky projektu patří velké časové zatížení na všechny
účastníky projektu. Práce probíhaly výhradně o sobotách, tedy v jediném dni, kdy se
na vesnici pracuje kolem domu a na zahradě. Navíc se málo využívalo práce
o víkendech v době prázdnin. Kromě toho jsme v tomto roce měli celou řadu dalších
akcí a aktivit v obci, z nichž nejnáročnější na čas a přípravu byly zejména oslavy
120. výročí založení SDH a rekonstrukce ústředního topení ve školce.
Během přípravy a realizace se ukázalo, že účastníci projektu jsou v mnoha
případech velmi kreativní, obětaví a pracovití. Bylo dobře, že byl vytvořen
a definován cíl, resp. projekt, jak bude areál vypadat. To byl hlavní předpoklad zájmu
a účasti na projektu. Ke škodě bylo, že projekt jednotlivých herních prvků již nepočítal
s legislativou a práce vykonaná s jejich přípravou a výstavbou se zdála jako
zbytečná, což mnohé na krátkou chvíli demotivovalo od dalších činností. Ze strany
„supervizorů projektu“ bychom uvítali více informací k platné legislativě týkající se
povinnosti certifikací, standartů apod. Stejně tak bychom ocenili zkušenosti
s technickými detaily jednotlivých prvků, jejich ukotvením, vazbou atd.“
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Bylo lépe připravit práce více, aby všichni, kteří přijdou, měli co dělat. Bylo také dobré
definovat cíl nebo výsledek práce, kterého chceme dosáhnout, a pak nechat na
jednotlivých lidech, aby práci provedli dle svých zkušeností a možností. Také týmy
pro plnění jednotlivých úkolů vesměs vznikaly automaticky, bez nuceného
rozdělování do družstev. Bylo jen potřeba předem vědět a definovat činnost týmu
a minimální počet osob.
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Slavnostní otevření
První prosincové odpoledne roku 2012 jsme se sešli v počtu cca 70 lidí na
fotbalovém hřišti, abychom zde po roce komunitní spolupráce a sobotních brigád
slavnostně otevřeli náš Areál soudržnosti – zatím tedy dětské hřiště, pískoviště a
altánek s ohništěm.
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Jsme velmi rádi, že se této významné akce zúčastnili také zástupci poskytovatelů
grantu - Nadace VIA a společnosti NET4GAS. Pozvání přijali také garanti projektu
místostarosta obce Kyjovice Zbyněk Petruška a sochař Kurt Gebauer.
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Přítomné hosty, brigádníky s rodinami a první návštěvníky přivítala starostka obce
Zuzana Rohovská. Poděkovala všem partnerům za jejich podporu a za účast
v projektu. Pak zazněla slova uznání a chvály také z úst hostů.
Následoval ceremoniál přestřižení stuhy, čímž byl Areál soudržnosti slavnostně
otevřen. Děti se vrhly na prolézačky a dospělí vzpomínali na průběh projektu.
Podávalo se občerstvení, čaj a punč. Komu bylo chladno, mohl se ohřát v hospůdce
nebo u ohniště v altánku. Nálada byla přátelská, pozitivní a optimistická. Všichni měli
velkou radost, že se projekt podařilo zrealizovat.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Počasí bylo mrazivé, ale sluníčko rozehřívalo úsměvy na tvářích všech
zúčastněných, zvláště dětí, které se konečně dočkaly a mohly nové hřiště otestovat.
Starostka pozvala všechny přítomné na 17,00 hodin na zahradu mateřské školy, kde
slavnostní program pokračoval rozsvícením vánočního stromu a společným zpíváním
vánočních písní.

A protože je důležité nejen pracovat, ale také relaxovat, pozvala starostka všechny
účastníky brigád na posezení s občerstvením do kulturního zařízení obce, kde se
vzpomínalo, plánovalo a veselilo do pozdních nočních hodin.

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Slavnostní odpoledne bylo zakončeno historicky prvním ohňostrojem v Nových
Sedlicích, který na oslavu otevření Areálu soudržnosti připravili majitelé místních
firem Autocentrum Stoniš a BCF Invest – David Stoniš a Luděk Číž.
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Aktuální stav
Úprava prostranství po slavnostním otevření části dětského hřiště není ještě zdaleka
dokončena. Jakmile se oteplí, budeme upravovat terén okolo dopadových ploch,
zatravňovat, instalovat lavičky, dokončovat nátěry a malby, pokládku střešní krytiny
na altán… Pravidelnou údržbu a kontrolu prostranství a herních prvků zajišťuje
obecní úřad. Na zimu jsme uschovali obě houpačky a dřevěné lavičky, které se
v tomto ročním období nepoužívají a zbytečně by se opotřebovávaly vlivem
nepříznivého počasí. Ostatní herní prvky jsou volně přístupné.
Projekt Areál soudržnosti bude pokračovat i nadále kultivací dalších míst v prostoru u
fotbalového hřiště. Na jaře 2013 chceme společně postavit kolbiště pro místní
atletické sdružení OKD a základnu pro tréninky dobrovolných hasičů, kteří se v tomto
roce ucházejí o pořadatelství jedné ze soutěží hasičské ligy.
Výsledky naší práce budeme prezentovat na konci ledna 2013 v Praze před
hodnotící komisí Nadace VIA.

Zhodnocení projektu
Celkem bylo odpracováno 1202 brigádnických hodin.
Plánovacích setkání se zúčastnilo 84 dospělých a 15 dětí.
Realizační tým pracoval více než 162 hodin (nebyly vždy pořízeny prezenční
listiny).
Brigád se zúčastnilo 69 dobrovolníků.

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Celkem se do projektu zapojilo 125 občanů.
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Celý projekt Areál soudržnosti byl pro nás velkým zážitkem. Přinesl nám spousty
legrace, ale i vypjatých či nepříjemných situací, které se nám podařilo zvládnout a
určitě nás posílily. Z řad občanů zaznívaly také kritické hlasy, z nichž ne všechny se
podařilo přesvědčit o smysluplnosti našeho záměru. Bylo třeba se smířit s tím, že
jsou zkrátka mezi námi lidé, kteří s projektem nesouhlasí… Naštěstí pozitivně
uvažujících a aktivních lidí je v naší obci více a těm je třeba poděkovat za spolupráci.
Poděkovat za to, že svůj volný čas, energii a finance v průběhu uplynulého roku
investovali do lepší budoucnosti nás všech, že společně zlepšovali místo, kde žijeme.
Realizace projektu byla časově velmi náročná zejména na přípravné aktivity a
vytvářela trvalý tlak na celý realizační tým a jejich rodiny. Při slavnostním otevření
byla znát viditelná úleva, že se podařilo projekt dokončit a můžeme si na chvíli
odpočinout. Únavu ale rychle potlačil příjemný pocit z dobře vykonané práce a
vzpomínky na to, co všechno jsme spolu za ten rok prožili a vytvořili.
Krátkodobé cíle projektu, jak jsme je specifikovali v úvodu, určitě byly naplněny a
jestli se nám podařilo dosáhnout i těch dlouhodobých, ukáže teprve čas. Věříme, že
ano 
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/
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Studie Areálu soudržnosti
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Napsali o nás
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Novosedličtí slavnostně otevřeli nový Areál soudržnosti

V Nových Sedlicích před několika dny slavnostně otevřeli Areál soudržnosti. Autor: archiv
Nových Sedlic
12.12.2012 06:00
Nové Sedlice - Před nedávnem se na novosedlickém fotbalovém hřišti slavilo. Po více než
roce sobotních brigád byl slavnostně otevřen Areál soudržnosti. Místní v rámci této akce
odpálili i historicky první obecní ohňostroj.
Zbrusu nový areál vznikl poblíž sedlické hospůdky na bývalém, zanedbaném a také
nevyužívaném prostranství. Místní si vše vyprojektovali sami. Stavba nese rukopis architekta
Břetislava Světlíka, který je původem z Nových Sedlic. Novosedlickým se zde povedlo
vybudovat dětské hřiště a altánek s ohništěm.
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Obec na tento projekt obdržela grant ve výši 310 000 korun. Přispěli i sponzoři a místní
občané.
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Slavnostního ceremoniálu se mimo dalších významných osobností zúčastnil známý sochař
Kurt Gebauer nebo místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška. Lidé, kteří se sešli na fotbalovém
hřišti, se následně přesunuli na zahradu novosedlické mateřské školy, kde si společně
zazpívali u vánočního stromu. Celá akce byla zakončena historicky prvním ohňostrojem.
Starostka Nových Sedlic Zuzana Rohovská odhalila také další projekty, které obec plánuje na
příští rok. „Na jaře 2013 chceme společně postavit kolbiště pro místní atletické sdružení OKD
a základnu pro tréninky dobrovolných hasičů, kteří se ucházejí o pořadatelství jedné ze
soutěží hasičské ligy," vysvětlovala Zuzana Rohovská a na závěr ještě připojila několik
postřehů:
„Na konci ledna příštího roku budeme výsledky naší práce prezentovat v Praze před hodnotící
komisí Nadace VIA, která z pěti realizovaných projektů z celé ČR vybere vítěze. Ten získá
další finanční odměnu."
Petr Dušek
Autor: Redakce
www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Nové Sedlice peníze získaly, teď dostanou slovo lidé

Ilustrační foto. Autor: Deník/ Vít Šimánek
29.11.2011 06:00
Nové Sedlice – Pouhých pět obcí v republice dosáhlo letos na peníze programu Nadace VIA
Místo, kde žijeme. Jednou z nich jsou Nové Sedlice. Novosedličtí se o podporu, přesněji
řečeno o třistatisícovou dotaci, ucházeli se svým záměrem Areálu soudržnosti.
Nedávno totiž získala obec areál fotbalového hřiště a jeho okolí a rozhodla se, že s pomocí
lidí z obce prostor upraví a zvelebí tak, aby se stal centrem života a volného času v obci.
V současné době je prostor, který využívají především sportovci a hasiči, a občas hostí i jiné
veřejné akce, poměrně zanedbaný a neudržovaný. Proto obec iniciuje v blízké době veřejné
setkání obyvatel Nových Sedlic, na kterém dostane každý možnost vyjádřit se k záměru a k
tomu, co zde vznikne.

Plány v Nových Sedlicích ale nezaujaly jen Nadaci VIA, ale také některé osobnosti, které se
staly jeho garanty. Jsou jimi sochař a pedagog Kurt Gebauer, režisér Aleš Koudela, pedagog
Slezské university Jiří Siostrzonek, farář Adam Kryštof Málek z farnosti v Komárově,
místostarosta Kyjovic Zbyněk Petruška, ale i Opavský a hlučínský deník.
Nové Sedlice v top společnosti
Své projekty letos přihlásilo 57 organizací a obcí a Novosedličtí se v prvním kole dostali do top
dvanáctky finalistů. Ty pak zástupci hodnotící komise osobně navštívili. „Moc nás těší, že se
setkáváme se stále větším počtem lidí, kteří nejsou lhostejní ke stavu svého okolí a záleží jim na
budoucnosti místa, kde žijí,“ říká ředitel Nadace VIA Jiří Bárta. „I proto jsme rádi, že můžeme těm
pěti nejlepším nabídnout vyšší finanční podporu než v minulosti.“

Autor: Martin Kůs

www.novesedlice.cz/projekt-areal-soudrznosti/

Případová studie Areál soudržnosti 2012

„Poté budeme jednotlivé návrhy konkretizovat a s pomocí odborníků se připraví projekt. Rádi
bychom zde měli chodníky, zpevněné plochy, parkoviště nebo dětské hřiště,“ naznačila
starostka Nových Sedlic Zuzana Rohovská a dodala: „Jsem ráda, že se nám podařilo komisi
přesvědčit o smysluplnosti našeho projektu a že jsme ukázali, že naše plány smysl mají.“
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Propagační materiály
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Případová studie Areál soudržnosti 2012
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Projekt se uskutečnil v rámci programu
„Místo, kde žijeme“, realizovaném Nadací VIA
s podporou generálního partnera

Případová studie Areál soudržnosti | 2012

Nadace České spořitelny
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a hlavního partnera - společnosti NET4GAS s.r.o.
DĚKUJEME 

Zpracovala: Zuzana Rohovská
Jazyková korektura: Tereza Klemensová
Obec Nové Sedlice – leden 2013
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