
Milí spoluobčané,

rádi bychom se s Vámi podělili o novinky v projektu „Na Rybníce“. 

Jak již víte z předchozího článku (Facebook, zpravodaj, web), obec obdržela
dotaci  z Nadace  Via  na úpravu  prostoru za  fotbalovým  hřištěm.  Obci  se  podařilo  dohodnout
s vlastníkem sousedního pozemku na odprodeji, takže  upravovaná plocha se zvětší o cca 1000 m2,
viz. obr. 1.

Přeměna plochy bude provedena takzvaným participativním způsobem,  zapojit se tedy může každý
z Vás a každý Váš názor či nápad je vítaný.

Z tohoto důvodu se na Vás nyní obracíme s třemi jednoduchými otázkami, které se týkají prostoru
zakresleného  na  obr. 1.  Podle  odpovědí  na  tyto  otázky  architekt  zpracuje  projekt  úpravy  tohoto
prostoru. 

Tři klíčové otázky pro Vás tedy jsou:

1. Co Vám na tomto prostoru nejvíce vadí?
2. Co se Vám na tomto prostoru nejvíce líbí?
3. Jaké máte nápady na změnu tohoto prostoru?

Ke každé otázce můžete doplnit i více než jednu odpověď (viz. přiložený dotazník).

Obr. 1



Bohužel se v současné době nemůže uskutečnit plánované setkání s občany.

Vaše poznatky, náměty a připomínky nám můžete předat třemi způsoby:

A) Vyplněný dotazník vhoďte do  pátku 06.11.2020 do schránky na jednu z uvedených adres
členů týmu „Na Rybníce“

• Alena Šamonilová, Chudčice 264 (chatová oblast)
• Marie Cebáková, Chudčice 103 (Na Hrázi pod Pavlíčkovými)
• Pavel Konečný, Chudčice 187 (střed obce)
• Kateřina Stoupencová, Chudčice 256 (konec Délniku)
• Jan Lipovský, Chudčice 14 (ulice u školy)

B) Odpovědi  zašlete  elektronicky  do  06.11.2020  na  adresu  narybnice@chudcice.cz  nebo
vyplněním online dotazníku na webu projektu http://narybnice.chudcice.cz

C) Osobním zápisem na místě (za dodržení všech hygienických pravidel) - v sobotu 07.11.2020
bude  možné  od  13:00  do  16:00 projít  samostatně  řešené  území,  promyslet  si  odpovědi
na otázky  a  u  hřiště  je  zapsat  na  připravené  flipcharty.  Na  místě  bude  přítomná
koordinátorka  projektu  paní  Markéta  Sprinzlová,  která  Vám  zodpoví  případné  dotazy
a vysvětlí  vše  potřebné.  Bude  to  tedy  takové  „průtočné“  odpoledne,  jeden  zájemce  přijde
a druhý odejde, tak aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům.

Velmi děkujeme za Váš čas a zapojení se. 

Od 16.11.2020 do 22.11.2020 budou na webu projektu http://narybnice.chudcice.cz vyvěšeny všechny
obdržené náměty, ze kterých budete moci vybrat 3, které se Vám nejvíc líbí. 

Vítězné návrhy, které získají nejvíce hlasů,  budou předány architektce k zpracování (podrobnější
informace budou součástí webu po otevření hlasování od 16.11.2020). 

Věříme, že společně prostor za fotbalovým hřištěm přeměníme na místo, kde budeme společně rádi
trávit volný čas.

Realizační  tým  (Pavel  Konečný,  Vladimír  Kalus,  Zdeněk  Homoláč,  Jana  Deutscherová,  Alena
Šamonilová, Kateřina Stoupencová, Marie Cebáková, Jan Lipovský).

Web projektu: http://narybnice.chudcice.cz E-mail: narybnice@chudcice.cz


