
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Skalka 

Komunitní plánování proběhlo v pondělí 23. 5. 2017 od 18:30 hodin na obecním úřadě obce 

Skalka. Účastnili se ho dle prezenční listiny všichni zastupitelé obce. K jednání byli přizváni také 

občané, kteří byli o konání akce předem informování prostřednictvím obecního rozhlasu.  

V úvodu setkání starosta přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné s potřebou 

strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského  Slovácka  v 

pohybu,  aby  byla  zajištěna  objektivita  diskuze. 

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming na téma: jaká je obec nyní a jaká by mohla 

být Vaše obec za dvacet let. Byly zapsány všechny podměty občanů. Tyto informace poslouží 

k vytvoření návrhu vize obce.  

Následně byla projednána SWOT analýza. Zastupitelé byli seznámeni  s předem  připravenými  

silnými  a  slabými stránkami  žití  v  obci,  které  jsme  vyselektovali  z již zpracované analytické 

části dokumentu Programu rozvoje obce. Přítomní měli možnost tyto zjištěné informace 

doplnit či upravit dle jejich vnímání současné situace života v obci. 

Poté dostali zúčastnění za úkol prioritizovat zjištěné slabé a silné stránky a určit tak, které 

informace jsou pro ně v budoucím rozvoji obce nejdůležitější. K zajištění objektivity byla 

využita následně také metoda anonymního hlasování prostřednictvím lístečkové metody, kdy 

se přítomní mohli anonymně podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci 

nejvíce tíží. 

V poslední  fázi  komunitního  plánování  byly  na  základě  priorit  občanů  vybrány  největší 

problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení vedoucí k rozvoji obce. Výstupy 

z komunitního plánování si můžete prohlédnout v následující části dokumentu. Tyto výstupy 

poslouží jako podklad k vytvoření návrhu strategické části programu rozvoje obce. 

  



1. Část komunitního plánování – Jaká je obec nyní a jaká bude obec za 20 let. 

Jaká je obec nyní 

Udržovaná 

Jsou nové chodníky a cesty 

Vybudovaná infrastruktura 

Obec má výhodnou polohu 

Není obchod, hospoda, pošta, ZŠ, MŠ 

Obec patří mezi klidné 

Je zde malý počet obyvatel 

V obci žije málo mladých, do obce se nevrací 

Dochází k odlivu mladých do měst 

Jsou zde kulturní památky 

Dominantou obce je Skála 

Je zde sklepní ulička 

Konají se zde akce - živí betlém, výstava vín 

V okolí obce je pěkná krajina 

Vyskytují se zde chráněné krajinné prvky 

V obci se připravuje naučná stezka 

Je zde fungující knihovna s výměnným fondem 

Obec využívá pracovníky na VPP 

V obci je letní areál 

Jsou zde pořádány zábavy pro mladé a Hodky 

Je vysoká návštěvnost akcí organizovaných v obci 

Obec je vinařskou obcí 

Je zde dostatek ubytování pro turisty 

Hřiště v obci potřebuje zpravit 

 

Jaká bude obec za 20 let 

Nárůst obyvatel 

Zajištění služeb - je zde min. obchod 

Opravena komunikace v Drahách 

Funkční sportoviště 

Nižší nezaměstnanost (nejlépe nulová) 

Postavená ČOV 

Udržovaná krajina 

Zrealizovány opatření proti vodní erozi 

Dokončeny KPÚ 

Opravená krajská komunikace 

Dostatečné podmínky pro udržení mladých lidí v obci 

Bude kabelovka  

Kulturní dům (místo pro setkávání v zimě) 

Bytová výstavba, dostatek míst pro bydlení 

 



2. Část komunitního plánování – Vydefinování silných a slabých stránek obce a vyjádření 

preferencí 

SILNÉ STRÁNKY (pozitiva, rozvojové faktory) 
Preference (počet 
získaných bodů) 

    Blízkost spádového centra 

    Chřiby 

    Velké katastrální území obce vzhledem k počtu obyvatel 

    Vhodné podmínky pro vinohradnictví a sadařství 

    Existence místních památek 

    Udržování tradic 

    Velký počet podnikajících osob s ohledem na počet ek. aktivních obyvatel 

    Rekreační potenciál území 

    Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství 

    Využívání osob na veřejně prospěšných prací pro údržbu obce 

    Existence vinařské stezky 

    Vinařská turistika 

    Přírodní památka Hošťálka 

    Pískovcová skála 

    Možnosti ubytování pro turisty 

    Dobrá dopravní obslužnost obce 

    Přirozená rozvojová plocha pro bydlení 

    Existence volných ploch pro výstavbu 

    Fungující rodinná péče o seniory 

    Fungující knihovna 

    Spolek zahrádkářů podporující spolkový život obce 

    Turisticky zajímavé tradice a kulturní akce 1 

    Existence venkovního letního areálu 0 

    Sportovní akce pořádané mikroregionem 0 

    Probíhající komplexní pozemkové úpravy 0 

    Nízká kriminalita 2 

    Aktivní člen ve sdruženích obcí 0 

 

SLABÉ STRÁNKY (negativa, problémy) 
Preference (počet 
získaných bodů) 

    Nízký počet trvale bydlících obyvatel 0 

    Počet obyvatel dlouhodobě klesá 3 

    Málo mladých lidí a dětí v obci 1 

    Vysoký průměrný věk obyvatel obce 3 

    Málo rozvinutá spolková činnost 0 

    Dojíždění za prací 0 

    Chybí volné plochy pro podnikání 0 

    Chybí základní služby občanské vybavenosti např. obchod apod. 5 

    Vysoká nezaměstnanost 2 

    Chybí ČOV 1 



    Chybí kabelová televize 0 

    Havarijní stav místní komunikace v části obce Drahy 0 

    Havarijní stav části krajské komunikace procházející obcí 1 

    Nízká intenzita bytové výstavby 3 

    V obci není MŠ ani ZŠ 1 

    Chybí KD, případně prostory pro vnitřní setkávání obyvatel 0 

    Hřiště v obci nesplňují  běžné parametry hřišť a chybí i odpovídající zázemí 2 

    Na katastru obce jsou území svahových pohybů 0 

    Výskyt vodních erozí 1 

    Existence nevyužívaných a polorozpadlých objektů v obci 2 

 

Anonymní vydefinování oblastí, které je potřeba rozvíjet a zaměřit se na ně: 

 Zajištění základních služeb občanům – obchod, další služby 

 Dopomoci ke snížení nezaměstnanosti 

 Zajistit kulturní místnost (místo pro setkávání obyvatel) na zimu 

 Opravit komunikace – průtah obcí 

 Pokusit se o zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel 

 V obci chybí sportovní aktivity, sportovní areál, je nutná jeho oprava 

 V obci je potřeba zlepšit komunikaci lidí mezi sebou, podnítit jejich aktivitu 

 Snažit se udržet tradice v obci, živí betlém, Hoštálku 

 

3. Část komunitního plánování – Vydefinování klíčových oblastí rozvoje a hledání řešení 

pro udržení stávající situace nebo její zlepšení 

Klíčová oblast č. 1. - Spolková a osvětová činnost, udržování tradic  

 Udržení spolku zahrádkářů 

 Podněcovat obyvatele k činnosti 

 Vytvářet podmínky pro rozvoj spolkové, osvětové činnosti a udržování tradic 

 Pomoc spolkům s předfinancováním projektů, realizací projektů 

 Spolupracovat na rozvoji i v rámci Mikroregionu Podchřibí 

 Propagovat činnosti spolků a tradice i mimo obec 

 Poskytnout prostory pro setkávání obyvatel v zimním období 

Klíčová oblast č. 2. – Zajištění základní občanské vybavenosti 

 Zajistit pojízdnou prodejnu do obce 

 Zrekonstruovat sportovní areál 

 Zbudovat prostory pro setkávání – KD 

 Zapojit se do projektu Pošta partner  

 Zajistit sdílené služby v mikroregionu (např. 1x týdně do obce dojede někdo ze sociální 

oblasti, zdravotnictví apod. 



 Zbudovat občerstvení (klub) v zázemí sportovního areálu 

Klíčová oblast č. 3. - Řešení demografických problémů a nezaměstnanosti 

 Rozvoj pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu (např. průvodcovství, 

ubytování, restaurace apod. 

 Pokračování v zaměstnávání osob na VPP 

 Podpoření Dětské skupiny v obci 

 Zaměřit se na Marketing obce za účelem zviditelnění obce a přilákání mladých 

Klíčová oblast č. 4. - Budování a oprava infrastruktury - technická a bytová 

 Odkoupení pozemků na výstavbu, nabízení volných ploch 

 Dobudování inženýrských sítí 

 Využívání, odkup nevyužívaných a polorozpadlých objektů v obci 

 Dobudování ČOV 

 Opravy komunikací 

 Cílený marketing na bytovou výstavbu 

Klíčová oblast č. 5. - Rozvoj turistického ruchu, udržení vzhledu a řešení problémů krajiny 

 Využít rekreačního potenciálu území a dostatku ubytovacích kapacit 

 Napojení na vinařskou turistiku, propojení s  

 Udržování místních památek, turistických zajímavostí 

 Udržovat přírodní památky v dobrém stavu 

 Řešit eroze realizací KPÚ 

 Vybudování naučné stezky 

 Vybudování muzea vinařství u sklepní uličky 

 

 


