
 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ MIKROREGIONÁLNÍCH AKCÍ  

V RÁMCI AKTIVIT MA21 

Ve čtvrtek dne 5. 10. 2017 se v obci Rožná konalo zasedání k Veřejnému projednávání 

mikroregionálních akcí v rámci aktivit MA21, do kterých se náš Mikroregion Bystřicko zapojil již 

předchozích letech. V rámci těchto aktivit byly letos pořádány dvě veřejné akce, ostatní se konaly čistě 

pod záštitou DSO. První z nich bylo Putovní letní kino, které probíhalo od června do začátku září, 

poslední akcí bylo právě čtvrteční veřejné projednávání. Celkem se této veřejné akce zúčastnilo 25 

osob zastupujících různé sektory, ať už veřejný, občanský, neziskový nebo komerční. Všechny tyto 

osoby se zde sešly na základě dříve rozeslané pozvánky (prostřednictvím obcí) ke společnému 

projednávání a vyhodnocení letošních akcí.  

Setkání bylo koncipováno formou kulatého stolu a bylo zahájeno v 18:00 hodin, kdy byli přivítáni 

všichni přítomní. Setkání se také účastnil zodpovědný politik pro MA21 pan Libor Pokorný, který je 

současně předsedou Mikroregionu Bystřicko a který celou diskuzi moderoval. Dále zde byla také 

přítomna zástupkyně Mikroregionu paní Mgr. Veronika Benová jako koordinátor MA21 a někteří z 

místních členů neformální skupiny pro MA21. Z řad široké veřejnosti se zde sešlo celkem osmnáct 

osob, jednalo se především o zainteresovanou veřejnost, kterou zajímá, co se v regionu děje, a také 

zástupce některých z místních organizací či podnikatelů jako například SDH Velké Janovice, Míchárna 

Ubušínek, SDH Branišov, SDH Blažkov, JPS WOOD, TJ Orel a další.  

V úvodu byli přítomní občané krátce seznámeni s proběhlými akcemi a byla zahájena diskuze 

k prvnímu tématu, což bylo letošní Putovní letní kino. Tato akce probíhala asi od poloviny června do 

začátku měsíce září, tedy přes celou letní sezónu. Během tohoto období proběhlo celkem 74 

promítacích večerů ve více než třiceti místních obcích. Většina těchto večerů byla pořádána jako 

součást celodenního programu, takže současně s promítáním probíhaly akce již během dne a promítání 

na ně plynule navazovalo. Byl to například dětský den, sousedské posezení, sportovní soutěže, zahájení 

prázdnin, ukončení prázdnin apod.. Mikroregion se na této akci podílel především jako plátce licencí 

promítaných filmů, které obcím objednával přes různé distribuční společnosti, a jako půjčovatel 

potřebného promítacího vybavení. Vzhledem k tomu, že letos se konal již čtvrtý ročník této akce a opět 

byl administrativně i finančně mnohem náročnější, než ročník předchozí, dal si na příští rok 

Mikroregion za cíl poupravit pravidla financování této akce tak, aby se minimalizovalo další stoupání 

vynaložených finančních prostředků. V rámci projednávání bylo tedy domluveno, že pro příští rok bude 

stanoven finanční strop, který stanový maximální výši licence na jeden film. Pokud by si obec trvala na 

objednání dražšího filmu, byla by nutná finanční spoluúčast obce. Je to nutné opatření, které umožní, 

že Mikroregion bude moci finančně podpořit všechny zájemce o promítání filmů i v následující letní 

sezóně roku 2018, ale sám se tak nedostane do případných finančních problémů. Všechny obce budou 

mít tedy stejné výchozí podmínky a bude čistě na jejich rozhodnutí, zda budou promítat film dražší 

s nutností spolufinancování nebo levnější filmy bez jejich peněžní účasti. Obecně však všichni přítomní 

tuto akci vyhodnotili velice kladně, někteří se v rámci své či sousedské obce dokonce některého 

z promítání zúčastnili a byli velmi spokojeni s průběhem a vyzvedli zejména práci svazku, který má vždy 

vše perfektně nachystané a který zajišťuje kompletní servis od zakoupení filmu až po půjčení potřebné 

aparatury (má dvě kompletní sady na půjčení – letos bylo díky dotaci z Fondu Vysočiny dokoupeno 

druhé ozvučení). Na základě doporučení z loňského projednávání, byly letos obcím nabídnuty 

především filmy pro děti, rodinné komedie a filmy české, což zde bylo také hodnoceno velmi kladně. 

O úspěšnosti celé akce svědčí také fakt, že letní kino za tuto sezónu mělo celkem asi 4500 návštěvníků. 

S akcí jsou tedy všichni spokojeni, zejména proto, že se v obcích pořádá něco, co sbližuje místní občany, 

tmelí komunitu a umožňuje přátelská setkání mezi sousedy. Pozitivně byla také hodnocena možnost 

spojení této akce s jinou aktivitou probíhající během dne.  



 

Další akcí, které se dotkla tato diskuze, byly okrajově letošní Hry bez hranic. Ty proběhly dne 16. 9. 

2017 v obci Dolní Rožínka na místním fotbalovém stadionu. Záštitu nad těmito hrami letos kromě 

Mikroregionu Bystřicko převzala právě tato obec a řada sponzorů. Přítomní byli opět stručně 

seznámeni s tím, o jakou akci se jedná a kdy a jak probíhala. V rámci diskuze tedy zaznělo, že se jedná 

o zábavné sportovní odpoledne, kde mezi sebou soutěží zástupci z vybraných obcí regionu 

v jednotlivých soutěžních disciplínách. Tyto soutěžní disciplíny si zástupci obcí chystají sami, jednu hru 

však vymýšlí také zástupci Mikroregionu Bystřicko. Tato hra mívá vzdělávací a poznávací charakter a 

bývá vztažena k místnímu regionu. Letos se jednalo o hru zvanou Indicie, kdy soutěžící měli na základě 

dvou obrázkových, jedné slovní a jedné mapové indicie odhalit názvy místních turistických, kulturních 

nebo památkových atraktivit. Na doporučení z loňského projednávání došlo také k úpravě pravidel 

ohledně používání žolíků na soutěžní hry (zdvojnásobení počtu bodů) – tato úprava se ukázala jako 

dobrá volba, protože družstva si musela žolíky vybírat na hru, kterou připravily jiné soutěžní týmy, čímž 

bylo dosaženo většího napětí ve výsledkové listině. Hry byly obecně hodnoceny také velice kladně, ale 

jako negativní byl označen letošní termín konání, který sice akceptoval ukončení dětské hasičské ligy, 

jak bylo minule požadováno, ale na druhou stranu se některým zdál již příliš pozdní na to, aby bylo 

relativně pěkné počasí. To se letos bohužel nevydařilo, protože soutěžícím i pořadatelům celý den 

pršelo, což mělo také negativní vliv na návštěvnost celé akce. Byl tedy vznesen požadavek na navrácení 

her do původního termínu, a to na počátek nového školního roku. Ideálně první zářijová sobota. 

Závěrem byly všichni vyzváni k tomu, pokud chtějí, aby pro příští rok také sestavili za svoji obec soutěžní 

tým a her se zúčastnili společně s ostatními. Bylo také domluveno, že další ročník se odehraje v obci 

Dalečín, která letos obsadila druhé místo. 

 V závěru kulatého stolu bylo také přítomným připomenuto, že se blíží poslední mikroregionální akce 

tohoto roku, a to soutěž o Nejkrásnější vánoční strom v obci. Přihlásit se může opět každá obec 

z našeho regionu, stačí pouze zaslat dvě fotografie svého vánočního stromku (jednu za světla a jednu 

večerní). Po uzávěrce přihlášek budou opět hlasovat místní občané o tom, který stromek je 

nejkrásnější. Výherce získá jako cenu na míru vyrobenou ručně malovanou vánoční baňku s názvem 

této akce a s obrázkem charakterizující vítěznou obec z loňského ročníku. Tou se v roce 2016 stal 

Štěpánov nad Svratkou, který má na letošní baňce vyobrazen svůj kostelík. Na návrh jednoho 

z komerčních subjektů bude také prověřeno, zda by někdo vítězné obci neposkytl jako dar vánoční 

osvětlení do obce. Přítomní byly také upozorněni, že s blížícím se koncem letošního roku bude 

Mikroregion obesílat obce s výzvou o nahlášení termínů na další mikroregionální akci, a to Bystřicko 

čte dětem 2018, která proběhne na jaře nového roku.  

V úplném závěru bylo konstatováno, že pořádání takovýchto akcí, které vedou k určitým aktivitám, 

zejména pak k těm pohybovým či kolektivním, vede k tomu, že je náš region zdravější a semknutější. 

Místní občané se v něm mohou setkávat, tvořit jednotnou komunitu a vzájemně spolupracovat a bavit 

se. Všichni přítomní se nakonec shodli na tom, že i myšlenka tohoto veřejného projednávání je pro 

rozvoj místního regionu velice přínosná a že by se takovéto kulaté stoly měly pořádat pravidelně.  

Téměř po hodině a půl byla tedy diskuze ukončena, bylo poděkováno všem přítomným za jejich účast 

a bylo přislíbeno, že cenné návrhy a myšlenky, které zde dnes zazněly, budou určitě brány na vědomí 

zástupci Mikroregionu a že budou nějakým způsobem, bude-li to možné, příští rok uplatněny.  

Zapsala: Mgr. Veronika Benová, koordinátor MA21 
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