
 

 

Hodnotící zpráva MA21 za rok 2020 

Mikroregion Bystřicko 

 Participace obyvatel na realizaci meziobecní spolupráce  

 

Putovní letní kino 

• 7. ročník akce zaznamenal i přes nelehkou situaci spojenou s nákazou COVID-19 opětovné 

zvýšení zájmu obcí oproti předchozímu ročníku (2019 – účast 32 obcí, 2020 – účast 34 

obcí), celkově se uskutečnilo 77 promítacích večerů, z nichž první se uskutečnilo dne 

19.6.2020 a poslední dne 29.8.2020, akce se zúčastnilo cca 4000 diváků 

• právě díky tomuto zvýšenému zájmu obcí o promítání nebyla dostačující současná 

kapacita mikroregionu, který momentálně vlastní dvě kompletní aparatury, z tohoto 

důvodu jsme museli více prohloubit spolupráci s obcemi, které mají k dispozici svoji 

vlastní aparaturu, společně s nimi jsme tak mohli uspokojit poptávku ve všech obcích, 

které chtěly také promítat  

• na základě tohoto zjištění podal v roce 2020 Mikroregion Bystřicko žádost o dotaci u MAS 

Zubří země, která by částečně pokryla náklady na zakoupení další, již třetí, aparatury 

k promítání 

• systém financování byl v roce 2020 zachován, nárůst nákladů nebyl tak markantní, zvýšil 

se zhruba o 10 tis. Kč, což souvisí s nárustem počtu zúčastněných obcí 

• obce si vybíraly filmy rodinné a komedie jako například film Přes prsty, Poslední 

aristokratka, Ženská na vrcholu, Ženy v běhu, Chlap na střídačku, ale také dětské a 

animované pohádky - Pat a Mat: Znovu v akci, Zakleté pírko, Sněžný kluk, Hodinářův učeň 

ad. , tyto žánry budou zachovány i pro další ročník 

• většina promítacích večerů byla pořádána jako součást celodenního programu, takže 

současně s promítáním probíhaly akce již během dne a promítání na ně plynule 

navazovalo (např. zahájení/ukončení prázdnin, pouť, sousedské posezení, dětský den, 

výročí obce apod.) 

• na akci spolupracovalo také mnoho aktérů z různých sektorů (veřejný, občanský, 

neziskový a komerční)  

• bylo také dosaženo meziobecní spolupráce, a to formou již zmíněné vzájemné výpůjčky 

aparatury a pomoci při organizaci celé akce  

• mikroregion se na akci podílel především jako plátce licencí promítaných filmů, které 

objednává přes různé distribuční společnosti (CinemArt, Bontonfilm, BIOSCOP, Falcon 



 

 

ad.), zapůjčoval také potřebné promítací vybavení (dvě kompletní aparatury) a 

spolupracoval s některými obcemi v rámci výpůjčky další aparatury k promítání 

• vzhledem k tomu, že v červnu 2020 došlo již k postupnému rozvolňování vládních 

opatření, nebyla tato akce nijak negativně ovlivněna, díky této akci se opětovně rozvinul 

kulturní život v obcích a také občanská společnost v rámci vzájemného setkávání občanů  

 

Veřejné projednávání mikroregionálních akcí 

• v říjnu proběhlo veřejné projednávání mikroregionálních akcí, které se uskutečnilo 

mimořádně v rámci konání členské schůze Mikroregionu Bystřicko, díky níž jsme mohli 

zajistit účast více jak 10 osob (vládní nařízení v rámci situace spojené s nákazou COVID-

19), toto jednání sloužilo opětovně ke zhodnocení uplynulé sezóny a k získání cenných 

připomínek a námětů pro následující rok 

• akce byla hodnocena velice pozitivně, přítomní byli spokojeni s poskytnutím kompletního 

servisu, který zajišťuje již pravidelně kancelář Mikroregionu Bystřicko, dále se všichni 

shodli na tom, že v rámci současné vypjaté situace bylo pořádání letního kina velice 

osvěžující, lidé byli rádi, že se v obci pořádá něco, co spojuje místní občany, umožňuje 

přátelská setkání a propojuje i více sektorů v rámci jedné akce 

• velký úspěch měly jako vždy české filmy, a to převážně komedie a filmy pro děti, výběr 

filmů budeme tedy i v příštím roce směřovat na tyto tituly 

• tato akce umožnila i v roce 2020 zapojení dalších obcí (nováčků), z tohoto hlediska 

přítomní také hodnotili velice kladně podání žádosti o dotaci MAS Zubří země zaměřenou 

na nákup další kompletní aparatury, mikroregion by tak mohl v nadcházejícím roce pokrýt 

kompletní poptávku obcí po zapůjčení aparatury 

• v rámci setkání se debatovalo také o dalších akcích, které svazek pravidelně pořádá nebo 

na nich částečně spolupracuje s Městem Bystřice nad Pernštejnem, mezi ně patří Hry bez 

hranic, soutěž o Nejkrásnější vánoční strom, Bystřicko čte dětem, Nositel tradic Bystřicka 

a dětská umělecká soutěž 

• přítomní se shodli na tom, že konání této akce vede k aktivitám, které napomáhají lokální 

ekonomice a zároveň sjednocují celý náš mikroregion 

 

Zapsala: Mgr. Veronika Benová, koordinátor MA21 
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