ZÁPIS Z 8. SEMINÁŘE
Dne 26. 2. 2013 v Kasejovicích
Přítomni: Dle prezenční listiny. Jednání se zúčastnili matky s dětmi, zástupci
produktivního věku, ženy 50+, zástupci místní samosprávy, lektor.
Téma: Pojďme si hrát aneb Vícegenerační hřiště
Cíl semináře:
Zhodnotit zájem a možnosti zbudování (nejen) dětských hřišť a sportovišť ve
spádových obcích náležejících k obci Kasejovice. Zvážit další využití areálu stávajícího
letního kina v Kasejovicích.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Seznámení s tématem.
Diskuze
Závěr a shrnutí

Ad 1
Komunitní koordinátorka Kasejovic Lenka Černá přivítala přítomné, manažerku projektu
„Vytvoření sítě venkovských komunitních škol v Pošumaví“ Ing. Miroslavu Vackovou,
odborné konzultanty Ing. Arch. Eugena Řehoře a Ing. Arch. Jitku Řehořovou a lektora
tohoto semináře Mgr. Jaroslava Viktoru.
Ad 2
Dále byli účastníci semináře blíže seznámeni s tématem. V krátké prezentaci se
nejdříve dozvěděli obecné informace týkající se hřišť a sportovišť a norem, které se
k tomuto tématu vztahují. Dále si mohli prohlédnout fotografie dokumentující současný
stav hřišť a sportovišť v spádových obcích (jsou – li nějaká) a areálu letního kina.
Poté bylo slovo předáno lektorovi semináře Mgr. Jaroslavu Viktorovi, který vedl diskuzi.
Ad 3
V následující diskuzi se přítomní zástupci obcí a veřejnosti mohli vyjádřit ke třem
otázkám:
CO CHCI?
CO JSME PRO TO OCHOTEN UDĚLAT?
KDO TO ZAPLATÍ?
Kasejovice
Využití areálu letního kina.
Důstojné hřiště pro malé děti (ve věku kolem 2 let)
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Letní kino Kasejovice
- Areál možno pronajmout pro pořádání akcí, ale záleží i na povaze akcí
- Dosud nikdo neprojevil přílišný zájem o pronájem tohoto prostoru pro pořádání
akcí, bylo by vhodné možnost pronájmu tohoto prostoru inzerovat na internetu
- Toto zařízení přednostně určeno pro místní obyvatele.
- Nutno prostor upravit, zajistit zázemí pro vystupující, sociální zařízení, plachty
chránící účinkující před nepřízní počasí.
- Při organizaci akcí v tomto prostoru nutno počítat s „vnitřní“ variantou akce pro
případ deště apod.
- Prostor by mohl být též využíván školou k výuce v období letních měsíců.
Zázemí /hřiště pro malé děti (ve věku kolem 2 let)
- Děti do 3 let věku nemohou využívat herních prvků instalovaných na zahradě
MŠ.
- Několik herních prvků pro děti instalováno v blízkosti tělocvičny ZŠ a „na
dolejšku“ u hřiště TJ Sokol, ale tento prostor není chráněn před sluncem atd.
- Zvolit vhodné místo pro zbudování dětského hřiště, které by mohly využívat i
děti ve věku do 3 let.
- Vhodným místem by mohl být park, ale zde problémem venčení psů, či prostor
za KSC směrem k faře.
- Přestěhování herních prvků na vhodnější místa zatím nemožné z důvodu trvání
povinností vyplývajících z grantu, za jehož podpory byly herní prvky instalovány.
- Možno pokusit se o dohodu s MŠ a otevřít její zahradu veřejnosti, ale tuto
alternativu nutno diskutovat s vedení MŠ. Problematické především sladění
potřeb MŠ s potřebami rodičů dětí do 3 let věku.
Polánka
- Zájem o instalaci několika herních prvků pro děti na návsi.
- Hřiště by mělo být zbudováno za pomoci grantu.
- Zamyslet se nad otázkou cestovního ruchu, možnost zbudovat fit naučnou
stezku s herními a posilovacímu prvky ve všech obcích.
Řesanice
- Zbudování důstojného hřiště
- Řesanice byly roku 1995 prohlášeny vesnickou památkovou zónou, hřiště tedy
nelze zbudovat v centru obce.
- Hřiště by bylo možno zbudovat pouze mimo hranice vesnické památkové zóny.
Ad 4
Přestože by se mohlo zdát, že Kasejovie mají dostatek sportovišť i hřišť, ukázalo se, že
naše obec postrádá důstojné hřiště pro nejmenší děti. Tento problém by mohl být řešen
buď dohodou s vedením místní MŠ a zpřístupněním její zahrady, jež je vybavena různými
herními prvky, nebo zbudováním vhodného dětského hřiště.
Areál stávajícího letního kina bylo rozhodnuto ponechat jako víceúčelový, pouze doplnit
o zázemí jako sociální zařízení a např. plachty, jimiž by bylo možno chránit vystupující
před nepřízní počasí, a popřípadě nízkou lezeckou stěnu. Areál by měl sloužit k pořádání
kulturních akcí i jako prostor pro výuku ZŠ v letních měsících.
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Obec Polánka by uvítala instalaci několika herních prvků pro děti na návsi.
Obec Řesanice by chtěla zbudovat odpovídající sportoviště pro děti i dospělé.
Vzhledem k faktu, že centrum obce Řesanice bylo prohlášeno vesnickou památkovou
zónou, toto sportoviště by muselo stát mimo hranice výše zmíněné vesnické památkové
zóny.
Shrnutí:
Semináře se bohužel zúčastnil velmi malý počet zástupců veřejnosti, proto se jeví jako
nezbytné v případě záměru zbudovat hřiště a sportoviště v Kasejovicích a okolních obcích,
svolat obdobné jednání znovu, a to nejlépe v obci, na jejímž území by bylo zbudování
hřiště či sportoviště plánováno.

V Kasejovicíh dne 27. 2. 2013
Zapsala Lenka Černá
Komunitní koordinátorka města Kasejovice
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