1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Zadat zpracování samostatné studie
„Co ve volném čase v Modřicích a okolí“

2. Cíl námětu:

Studie my měla zmapovat současný stav a perspektivní výhledové možnosti pro trávení volného času
ve městě a v blízkém okolí. Základní motivací by měl být průzkum a odborný odhad, jak lze v praxi realizovat
zásadu, aby lidé našli dostatek příležitostí v místě bydliště, bez nutnosti neekologické dopravy jinam.

3. Obsah:
Aby studie měla smysl, nesmí být obecná, ale musí do dostatečné hloubky rozlišit hlavní skupiny
obyvatel, tj.:
A – rodiče či prarodiče s malými dětmi (kočárek, koloběžka, dětské kolo --- atd)
B - školní mládež (kolo, koloběžka, skyboard --- atd)
C - dospívající mládež (kolo, skyboard, běh, --- atd)
D - dospělí v produktivním věku (kolo, vytrvalostní chůze [s hůlkami] --- atd
E – senioři

Studie by měla zahnout všechny druhy možných aktivit a to jak organizované (spolky, sportovní
kluby a pod.), tak řekněme „formalizovanou“ nabídku - restaurace a bary, herny atd, a se zvláštním
důrazem pak především „volnou“ nabídku, kdy si člověk sám rozhodne CO, KDY a KDE bude dělat.
A také nejen aktivity trvalé, ale i pravidelně opakované (hody, závody) či jednorázové akce.
Právě nedostatek příležitostí pro volný, neorganizovaný rekreační sport či zábavu je dle mého názoru
(a jak bylo nedávno ve Zpravodaji i dalších) jedním z velkých problémů k řešení – viz příklady:
Kam se dá jít s dětmi na procházku anebo se bezpečně dostat do okolní přírody na kole ?
Kde si může školní mládež „zablnout“ na bruslích nebo na „skyboardech“ či na kolech ?
Co může podnikat dospívající mládež, kromě sezení v zakouřené hospodě či u hracího automatu ?
Jak se dá jít na procházku v jediném přístupném směru na Přízřenice, když cyklostezka je v sezóně
přecpaná bruslaři a kolaři natolik, že až JE NEBEZPEČNÉ PO NÍT JÍT PĚŠKY
Zpracování takové samostatné studie již samo o sobě by ukázalo na dle mého názoru naprosto
neutěšený současný stav a mohlo by nastínit nejen dlouhodobé a finančně náročné, ale třeba
i některá snadněji realizovatelná řešení. Ono totiž již samotné uznání faktu, že něco představuje
problém - někdy navádí i na cestu k jeho řešení.
4. Předkladatel námětu
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5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město + dodavatel studie
- studie by měla být CO NEJDŘÍVE a měla by sloužit i jako podklad PRO STRATEGICKÝ PLÁN
- po jejím rozpracování by měla proběhnout BESEDA S OBČANY (obdobně jako k územnímu plánu)

- související náměty - ČeV:
dílčí samostaná studie „Kulturně společenské a přírodní zajímavosti v Modřicích a okolí“

