Charakteristiky projektu SETKÁVÁNÍ POD JAVORY U MUZEA
Anotace:
Projekt je zaměřen na vytvoření prostoru pro rozvoj a zkvalitnění trávení volného času pro obyvatele
domů v okolí bývalých Malých kasáren v Hodoníně. Okolí MUZEA se stává přirozeně, i v návaznosti
na akce občanského sdružení, centrem oddechu i místem poučení, kultury a zábavy. Unikátní prostor
Muzea si přímo říká o další rozšíření možností trávení volného času a setkávání v jeho okolí, již dnes
se zde schází především mládež z okolí. Vybudování posezení (přírodní lavice a lavice se
stoly),ohniště, herních prvků pro děti a kultivace přilehlých ploch s možností letní venkovní
projekce a pikniku pod javory, může takové centrum z místa vytvořit a nabídnout prostor
obyvatelům okolních bytových domů, ale také návštěvníkům muzea.
Popis výchozí situace:
Spádová oblast okolí Muzea byla do konce 90. let prostorem kasáren a jejich nejbližšího okolí. Dnes je
prostor včleňován do města Hodonína a prostory jsou částečně přestavovány na i moderní byty,
především pro mladé rodiny. V širším areálu revitalizovaném po kasárnách jsou umístěny obchodní a
skladovací budovy, ale je zde nově rekonstruována tělocvična a v budoucnu má být doplněna o vnější
sportovní areál. V okolí dnes nejsou místa, kde trávit čas s dětmi v kultivovaném parkovém prostředí.
Bytové jednotky, nové i ty dříve postavené u oplocení kasáren, jsou navíc nešikovně ohraničené
silnicemi s velkým provozem a tak nebezpečné pro trávení volného času. Unikátní lokalita v okolí
budovy Muzea představuje oblast se stromy, v dostatečné vzdálenosti od rušných silnic, přesto s
výbornou dostupností i z centra města pěší zónou a cyklostezkou. Již dnes je okolí Muzea využíváno
pro svou výjimečnou atmosféru. Z okolí muzea se nabízí netradiční pohled na ruch přilehlého nádraží
a prostory vnější expozice muzea jsou často navštěvovány rodiči (tatínky) s dětmi, které některé
exponáty prozkoumávají a prolézají.
Aktivity a časový plán:
První, přípravná fáze, která je plánována do června - července 2012, se bude zabývat přípravou
(projektu) a vyhledáváním firem pro dodávky materiálu i služeb. Setkání obyvatel z okolí je
naplánováno na 25.5.2012. Rada města Hodonína vyslovila souhlas se záměrem projektu 22.4.2012
a do 31.6. 2012 bude podepsána dohoda o výpůjčce části pozemků, na nichž bude projekt převážně
realizován. V rámci této fáze by měla být zorganizována anketa na vzhled hřiště a zároveň
představena
i
možnost
se
na
projektu
podílet.
Druhá, realizační fáze, srpen až říjen 2012, se zaměří na realizaci a výstavbu hřiště, ohniště a laveček
se stoly. Během třetí fáze, jaro 2013 by mělo dojít k dokončení instalace mobiliáře a dokončení
dětského hřiště (oplocení) a také k instalaci kamerovému systému pro kontrolu mobiliáře a především
dětského hřiště. Venkovní projekce by měla být hotová do konce 2Q 2013, aby ji bylo možno využít při
akcích, jako je Muzejní noc, ale i pro mini projekce přes léto 2013.
Cíle projektu:
Předpokládáme, že se jedná o dlouhodobý projekt, který bude mít možnost dalšího rozvoje. Cílem
projektu je vybudování klidného, ale zároveň živého místa pro trávení volného času rodin s dětmi,
mládeže, ale i široké veřejnosti. Především rodiče zde naleznou bezpečné a příjemné místo pro hry a
zábavu svých děti. Dnes je na části ploch trávník (dětské hřiště), na části je nekomfortní mobiliář
(ohniště)
Garancí rozvoje projektu je činnost občanského sdružení, které do tohoto prostoru umisťuje některé
pravidelné akce (muzejní noc, burza minerálů, výstavy a koncerty) a prostor bude využíván řadou
návštěvníků muzea, především skupin dětí a studentů, kteří zde najdou zázemí pro posezení nejen
při prohlídkách muzea a to ve stínu krásných stromů.
Výstupy projektu:
Kultivace lokality v okolí sídla občanského sdružení, kde bude vybudováno v etapách,:
• místa pro posezení (přírodní lavice a lavice se stoly),
• veřejně přístupné ohniště, místa pro posezení
• místo pro hry dětí s herními prvky přírodního charakteru (akát)
(malé dětské hřiště, dětský koutek),
• kultivace přilehlých ploch s možností letní venkovní projekce a pikniku pod javory
• dobudování technického zázemí v podobě kamerového zabezpečení a venkovní projekce, stojanů
na kola, odpadkových košů
V prostoru se posílí přirozené centrum pro setkávání nejen bezprostředních sousedů, ale i dalších
občanů i návštěvníků města Hodonína.

• Slavnostní otevření prostoru je plánováno na květen – červen 2013.
Řada lidí žijících v okolí (především rodiče či prarodiče s dětmi) zde najde klidné místo k posezení ve
stínu nádherných stromů i místo k poučení dětí (sledování vlaků na nádraží z bezpečné vzdálenosti a
poučení o strojích užívaných při těžbě).
Zapojování a/nebo informování veřejnosti:
Hřiště, ohniště i piknikové stoly budou veřejné přístupné občanům, ale i návštěvníkům Muzea. Akce
jako muzejní noc, burza minerálů, hudební besídky a výstavy tak budou moci být obohaceny o
venkovní program. Kamerový systém, jak předpokládáme, umožní udržet místo nepoškozené, čisté a
hlavně bezpečné. Občanské sdružení bude též garantem následné údržby a úklidu.
Veřejnost, především obyvatelé okolních bytovek, již nyní aktivně hledá možnost přispět k vybudování
dětského
hřiště
a
venkovního
veřejného
posezení.
O projektu bude informována i širší veřejnost pomocí www stránek občanského sdružení, Info centra
Hodonín, info kanálů města Hodonín a také přes členy občanského sdružení. Občané a především
sousedé z okolí se budou moci vyjádřit k návrhu formou schránkové či elektronické ankety nebo na
setkání obyvatel okolních bytových domů a příznivců muzea v květnu 2012. Ochotní lidé se také
mohou na realizaci podílet nejen nápady, ale i praktickou pomocí, což napomůže k stmelení nově
vznikající komunity. K propagaci budou využité prostředky města Hodonín (info centrum, hodonínský
deník) a také např. stránky Reality Plus a rádio Čas Dyje, se kterým máme mediální spolupráci.
Spolupracující osoby a organizace:
Někteří obyvatelé okolních bytových domů se již podílí na přípravě plánovaní projektu.
Členové a příznivci občanského sdružení (cca 45 členů) práce dobrovolníků. Zajistí řízení celého
projektu a ponesou také tíži většiny realizace projektu. Do budoucna budou zajišťovat úklid prostoru a
také budou organizovat veřejné akce částečně umístěné do tohoto prostoru.





Žádost o GRAND NADACE OKD SÍDLIŠTĚ ŽIJE
ČESKÁ NAFTAŘSKÁ SPOLEČNOST
STAVEBNÍ FIRMA PLUS
TAXES OIL

Město Hodonín (výpůjčka pozemků, propagace akcí) a žádost o grant v roce 2013.
Další firmy, které mají kanceláře či provozovny v přilehlých budovách (rádio Čas Dyje, grafické
studio..) nebo se kterými má občanské sdružení již navázanou spolupráci, mohou podpořit projekt
finančně nebo mediálně.
Tradiční spolupráce (formou práce dobrovolníků) s hodonínskými a ratíškovskými skauty, kteří pak
toto místo budou užívat i pro své akce.
Komentář k rozpočtu:
Ceny jsou vč. DPH (občanské sdružení není plátce DPH) a rozpočet je orientační. Pro jednotlivé
nákupy částí pro dětské hřiště a vybavení, které je podmínkou vytvoření bezpečného a příjemného
místa pro děti i dospělé, bylo vycházeno z nabídky uveřejněné na www: http://www.karim.cz/cs/herniprvky-z-akatu/ (zatím výběr přírodní akát) nebo http://www.hriste-hras.cz/cz/. Další vybavení by
vycházelo z návrhů ankety a finančních možností.
Jsme připraveni (vč.několika měsíčního zkráceného prac. poměru člověka se zkušeností práce se
dřevem, člověka (důchodce DPP) se celoživotní prací s železem část zařízení (vybavení, mobiliáře)
vyrobit svépomocí. Rozpočet by kryl jen materiál. Pro základní herní prvky vzhledem k bezpečnosti
však uvažujeme o nákupu herních celků a montáži s certifikací.
Vzhledem k ochraně relativně drahého zařízení hřiště uvažujeme o umístění bezpečnostech kamer.
Rozšířený popis
Popis a rozsah cílové skupiny:
* Obyvatelé okolních bytových domů ze sídlišť Družstevní a Cihlářská čtvrť, Bažantnice a Kasárna,
především rodiče s menšími dětmi, ale také starší lidé - důchodci. Uvažujeme i o možnosti poskytnout
velmi jednoduchého občerstvení - nealko nápoje, káva
* Návštěvníci muzea, pamětníci a žáci a studenti. Uvažujeme i o možnosti poskytnou velmi
jednoduchého občerstvení - nealko nápoje, káva
* Mládež z okolí, která hledá zázemí pro večerní posezení i s možností posezení u ohně. Také

zázemí pro nepravidelné setkávání organizovaných skupin mládeže - např. skautů, se kterými již
spolupracujeme.
Podrobný harmonogram a způsob zapojení veřejnosti do projektu:
1. Záměr vybudování příjemného okolí Muzea s možností posezení, setkávání obyvatel z okolních
bytových domů včetně zázemí pro hry dětí bude (je) publikován na www stránkách muzea .
2. Je připravena schránková kampaň, kde budou rozdány dotazníky lidem bydlících v okolních
domech, ale také lidí, kteří přirozeně místo navštěvují. Vedle dotazníků budou rozdány pozvánky na
setkání, které by mělo proběhnout 25.5.2012 v odpoledních hodinách před setkáním členů
občanského muzea a programem muzejní noci 2012.
3.Současně již probíhá oslovování lidí, kteří prostor již dnes využívají (rodiče s děti, mládež..) s tím,
že jsou formou rozhovorů záměru informováni o připravovaném projektu a jsou také zváni na setkání
25.
května.
4. Výsledkem těchto akcí bude zvýšení sounáležitosti lidí z okolí a stanovení priorit při realizaci
projektu, zvláště v rozhodnutí počtu a kvality jednotlivých prvků venkovního vybavení a dětských
hracích prvků. Rovněž doufáme, že dojde k dalšímu zapojení obyvatel okolních domů.
5.Výstup se setkání s veřejností bude využit k dotvoření základního záměru, tak aby byl během června
2012 vytvořena základní studie, které bude podkladem pro realizační projekt, který by měl bý zahájen
v měsících červenec-srpen 2012.
Další průběh projektu je popsán v části AKTIVITY A ČASOVÝ PLÁN, přičemž je předpokládáno, že
obyvatelé okolních bytových domů (řada je již v kontaktu s námi) a příznivci občanského sdružení se
aktivně zapojí do realizace projektu především při řešení detailů, které do místa vnesou sousedský či
až rodinně bezpečný a příjemný charakter, který by měl být základním prvkem vybudovaného místa
pro SETKÁVÁNÍ POD JAVORY U MUZEA.
Pokračování projektu a udržitelnost:
Udržitelnost a pokračování projektu je zajištěno blízkostí k sídlu občanského sdružení.
Prostor by měl být využíván jednak
* občany okolních bytových jednotek na sídlištích Cihlářská a Družstevní čtvrť a Kasárna,
* jednak dalšími obyvateli města Hodonína, zvláště s menšími dětmi, kteří přirozeně navštěvují již
dnes okolí muzea,
* jednak pro atraktivní prostředí těžebního a vrtného zařízení, jednak pro neopakovatelný a bezpečný
výhled na život na hodonínském nádraží.
V prostoru vybudovaného vybavení budou probíhat
* pravidelné akce občanského sdružení (muzejní noci, geologické burzy, setkání pamětníků ...)
* a především tento příjemný prostor budou využívat návštěvníci muzea (skupiny žáků, studentů a
různých skupin).
* Prostor budou také využívat příznivci muzea, kteří zde nachází občasné zázemí pro své aktivity skauti, hosté atelieru studentů umění, kteří sídlí ve sklepení budovy). Plánujeme, že zde budou
organizovány i akce spojené s venkovní projekcí (doplnění výstavních a koncertních prostor v budově
muzea).
Především však prostor bude příjemným a bezpečným zázemím pro obyvatele okolních domů, zvláště
rpodin s dětmi a starších lidí (důchodců)!
Prezentace Nadace OKD:
1. Umístění informace o podpoře Nadace OKD v blízkosti vybudovaného zázemí, místa posezení,
ohniště a herních prvků hřiště
2. Umístění informace o podpoře Nadace OKD v předsálí expozic Muzea naftového dobývání a
geologie
3. Uvedení informace o financování z prostředků Nadace OKD ve všech doprovodných akcích při
slavnostním otevření v roce 2013 (Rádio Čas Dyje, místní TV, lokální noviny popř. další média)
4. Uvedení informace o financování projektu ze strany Nadace OKD na www strankách občanského
sdružení Muzeum naftového dobývání a geologie

