
 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁVÁNÍ MIKROREGIONÁLNÍCH AKCÍ  

V RÁMCI AKTIVIT MA21 
 

V úterý dne 20. 9. 2016 se v obci Vír konalo zasedání k Veřejnému projednávání mikroregionálních akcí 

v rámci aktivit MA21, do kterých se náš Mikroregion Bystřicko zapojil již v roce minulém. V rámci těchto 

aktivit byly letos pořádány hned tři veřejné akce. První z nich bylo Putovní letní kino, které probíhalo 

od června do konce srpna, dále Hry bez hranic, které se konaly 3. 9. 2016 a poslední akcí bylo právě 

úterní veřejné projednávání. Celkem se této veřejné akce zúčastnilo 17 osob zastupujících různé 

sektory, ať už veřejný, občanský, neziskový nebo komerční. Všechny tyto osoby se zde sešly na základě 

dříve zveřejněné pozvánky 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 Ing. Jarmila Zemanová jako koordinátor MA21 a někteří z 

místních členů neformální skupiny pro MA21. Z řad široké veřejnosti se zde sešlo celkem devět osob, 

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

některých z místních organizací jako například TJ Dolní Rožínka, SDH Střítež, TJ Orel Rovné, MAS Zubří 

země, Lezci z Vysočiny 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 

konce srpna, tedy přes celou letní sezónu. Během tohoto období proběhlo celkem 66 promítacích 

večerů ve více než ve dvou třetinách místních obcí. Většina těchto večerů na obcích byla pojata z trochu 

širšího hlediska, takže současně s promítáním probíhaly různé 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 třetí ročník této akce a každý 

rok se do ní zapojuje více obcí, dal si na příští rok Mikroregion za cíl pořídit ještě druhou ozvučovací 

techniku, kterou by mohl pokrýt větší množství zájemců o promítání, vše ovšem záleží na finančních 

možnostech. 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. V rámci diskuze 

jeden z účastníků za občany představitelům Mikroregionu doporučil, aby pro příští rok vybírali více 

filmů pro děti, tedy více rodinných filmů, komedií a především více českých filmů. Jinak však byli všichni 

s průběhem této akce 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 probíhající během dne.  

Další vyhodnocovanou akcí byly letošní Hry bez hranic, které proběhly dne 3. 9. 2016 v Bystřici nad 

Pernštejnem na místním fotbalovém stadionu. Záštitu nad těmito hrami letos kromě Mikroregionu 

Bystřicko převzalo právě město Bystřice nad Pernštejnem. 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. Pravidla této soutěže však umožňují použití žolíka na jednu z her, ve které si 

soutěžní tým věří, ten mu umožní získat dvojnásobný počet bodů. K tomuto pravidlu zazněl ihned návrh 

od jednoho z přítomných. Mikroregionu bylo doporučeno, aby v tomto směru pozměnil pravidla a aby 

bylo zakázáno používat žolíka na hru, kterou si dané družstvo samo připravilo pro své soupeře. Jedná 

se o hru, kterou má každý tým dobře nacvičenou a je tedy jasné, že většinou získá největší počet bodů. 

Soutěž by však byla zajímavější, kdyby byl žolík použit na hru, kterou družstvo nacvičenou nemá. Tento 

návrh se přítomným zdál zajímavý, bylo tedy přislíbeno, že pravidla budou pozměněna. Dále bylo 

navrhováno omezit průběh každé soutěžní hry časovým limitem, do kterého danou hru musí 

absolvovat všechny týmy, aby se předešlo tomu, že jedna hra bude odehrána všemi soutěžícími během 

20 minut a další hra bude trvat třeba hodinu, což trochu odpoutává a snižuje pozornost publika. I tato 

poznámka se přítomným jevila jako podnětná. Dále bylo také navrženo, aby se příští rok vybral lepší 

termín konání těchto her, protože ten letošní i loňský se hodně překrýval s konáním dětské hasičské 

ligy v obcích regionu a někteří se tak těchto soutěží nemohli účastnit, i když by chtěli. Bylo tedy 

přislíbeno, že příští rok se organizátoři této akce více zaměří na to, aby se termín nepřekrýval, pokud 

to bude možné. Bylo také domluveno, že další ročník se odehraje v Dolní Rožínce.  

V závěru kulatého stolu byly také probírány nápady na další akce, které by mohly být pořádány pod 

záštitou Mikroregionu nebo případně pod záštitou obcí, na kterých by se Mikroregion pouze podílel. 

Přítomní zástupci občanů například navrhovali uspořádat v zimním období obecní ples, kde by se 

starostové a občané mohli setkat na neutrální půdě a především jinak, než pracovně. Dále bylo 

navrhováno uspořádat na podzim například drakiádu, případně na jaře mikroregionální pálení 

čarodějnic, kde by mohla proběhnout soutěž o „nejhezčí“ čarodějnici nebo nejpovedenějšího draka. 

Mezi diskutované návrhy také patřilo uspořádání dne ve smyslu „ochutnejte místní region“, kde by 

proběhla ochutnávka místních produktů s možností jejich zakoupení, dále byly diskutovány společné 

výlety, případně společné soutěže, lezecké dny apod. Zkrátka uspořádat takové akce, aby se k určitým 

aktivitám, zejména těm pohybovým přivedlo více dětí i dospělých, aby byl náš region zdravější, aby se 

místní občané setkávali, tvořili jednotnou komunitu a také aby věděli, jaké produkty se zde vyrábějí a 

co je u nás výjimečného. 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 dvou hodinách 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 z větší části příští rok uplatněny.  

 

 

Libor Pokorný  

předseda Mikroregionu Bystřicko 

    a zodpovědný politik pro MA21 


