Zápis z komunitního jednání číslo 5
Téma: Sport, Kultura a volný čas
Jednání se konalo 26. listopadu 2013 v Dobšicích v komunitním centru od 17 hodin.
Zúčastnilo se ho 16 osob dle přiložené presenční listiny (příloha zápisu).
Na začátku proběhlo představení účastníků spolu s přehledem jejich očekávání. Dále byla
formou řízené diskuze provedena základní SWOT analýza území. Byla definována pozitiva a
negativa dané oblasti a účastníci diskutovali problémy, které z debaty vyplynuly. Současně se
pokusili o jejich řešení. Závěrečná část byla věnována shrnutí výsledků a identifikaci
nejpalčivějších problémů. Komunitní jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin.

POZITIVA:
 Velká spolková činnost
 Několik muzeí
 Zaměření na Kelty (Dobšice)
 Hasičská Polabská liga
 Volnočasové aktivity – tradice
 Vigvam
 Řepařská drážka
 Hřebčín Kladruby nad Labem
 Významné silné osobnosti
 Demografické složení obyvatelstva – v obcích převažují mladé rodiny
 Silná komunita v malých obcích – lidé se navzájem znají, spolupracují
Tradice:
 Máje
 Masopust
 Neckiády
 Dětské dny
 Pálení čarodějnic
 Polabská liga
 Posvícení
 Otvírání X zavírání toků
 Výlov rybníků
 Vánoční půlnoční mše
 Plesy
 Drakiády
 Rozsvícení stromečků
 Zpívání v kostele

NEGATIVA A PROBLÉMY:
 Spolky nemají mobiliář žádný nebo zastaralý
 Spolky se nemají kde scházet









Financování neziskových organizací
Chybí Reginám vzdělávací centrum
Málo peněz pro malé obce a NNO
Špatné přerozdělování finančních prostředků
Neustálé reformování
Děti nejsou vedeny rodiči k smysluplnému aktivnímu trávení volného času
Obce, které nepodporují své spolky

Po definování pozitiv a negativ v oblasti Sport, Kultura a volný čas byly definovány problémy.
Pro jednotlivé problémy hledali účastníci možná řešení.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:
 Využití památkových objektů
 Využít neopravené budovy k majetku – komunitní centra
 Kronika MAS Zálabí
 Sportoviště
 Sportovní školy
 Rozvoj volnočasových aktivit pro seniory, děti, mládež,..
 Jednotný kalendář kulturních akcí
 Propagace kulturních akcí pomocí MAS
 Potřeba zajistit hlídání dětí cca do 18 hodin – poptávka od zaměstnaných rodičů
 Tématicky zaměřené přednášky (posilování paměti, historie, rodokmen,..)
 Oslovit děti přes školy na venkovní aktivity
 Využít národních i EU dotací a nebát se úvěrů (např. pro předfinancování)
 Výstavba nových a rekonstrukce dětských hřišť a sportovišť
 Podpora místních spolků (akce, vybavení)
 Aktivity a zázemí pro mládež
 Hřiště pro seniory










Aktivity a zázemí pro mládež
Hřiště pro seniory
Posilování rodiny – vytváření společných aktivit, soutěží, akcí pro všechny věkové kategorie
Vytváření míst pro setkávání mladých
Posílit spolupráci se ZŠ, stejně jako je s MŠ
Vytvořit nabídku aktivit pro střední věk a seniory – hřiště, parky, kurzy, přednášky..
Podpora spolků a NNO
Podpora prevence proti sociálně nežádoucím jevům a prevence proti kriminalitě, především
dětí a mládeže, prostřednictvím volnočasových aktivit
Rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce

Jednání řídil: Ondřej Havlovic - MAS Lípa pro venkov
Zapsala: Tereza Benešová

Ověřili: Markéta Březinová
Radek Kňava
Předseda MAS: Josef Polák

