
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje Mikroregionu Hovoransko 

II. Fáze komunitního plánování se starosty obcí 

Průběh komunitního plánování: 

II. fáze komunitního plánování Mikroregionu Hovoransko se uskutečnila ve čtvrtek 26. 04. 

2018 od 8:30 hodin v kanceláři Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. na Masarykově náměstí 

13/14 v Kyjově. II. fáze se účastnili téměř všichni starostové obcí Mikroregionu Hovoransko 

(Hovorany - omluveny). 

V úvodu setkání Manažer Kyjovského Slovácka zrekapitulovat výstupy z komunitního 

plánování s občany. Následně došlo k upřesnění navržených projektových oblastí, z prvního 

komunitního plánování, vytvořením konkrétních projektových námětů z těchto oblastí. Tyto 

projekty byly všechny zapsány na samostatné lístečky.  

Ke zúžení množství námětů vzniklých z brainstormingu jsme využili Matici uskutečnitelnosti a 

dopadu. Tuto metodu jsme využili k ukázání, jaké projekty by měl mikroregion z navržených 

námětů realizovat a u kterých je realizace nereálná.  

Dopad lze v naší matici interpretovat jako okruh občanů, kterých se daná aktivita týká a 

uskutečnitelnost říká, jak náročné je danou aktivitu pro mikroregion realizovat v současnosti.  

Vysoký dopad v naší matici  tedy říká, že přínosy dané aktivity dopadají na velký okruh občanů 

a vysoká uskutečnitelnost ukazuje, že pro obec není náročné danou aktivitu v současné době 

realizovat.  

  

Z důvodu velkého formátu jsme matici v následujících tabulkách rozdělili do jednotlivých 

kvadrantů. V kvadrantu jsou umístěny všechny projekty dle rozhodnutí starostů. V případě, že 

do kvadrantu nebyl umístěn žádný projekt, nebude v textu níže zmíněn. 
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  Přespolní běh 

 Biotop 

 Cyklistický závod 

 Sjednocení rázu sklepních uliček 

Malá uskutečnitelnost 

V kvadrantu středního dopadu a malé uskutečnitelnosti se nacházejí projekty mající vliv pouze 

na vybrané skupiny obyvatel a je v současné době velmi složité je uskutečnit. 
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  Služby pro drobné zemědělce (práce traktorem…) 

Malá uskutečnitelnost 

V kvadrantu malého dopadu a malé uskutečnitelnosti se nacházejí projekty, které mají vliv 

pouze na jednotlivce a je v současné době velmi složité je uskutečnit. 
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 Zmapování regionálních produktů (med, koláčky, 
pomazánky…) 

 Osvětové akce k tradicím 

 Zapojení do celonárodních akcí – Dny země, Ukliďme 
Česko 

 Folklórní festival 

 Společné vinařské košty 

 Pochod za zdravím (boj proti rakovině) 

 Omalovánky ornamentů 

Střední uskutečnitelnost 

V kvadrantu velkého dopadu a střední uskutečnitelnosti se nacházejí projekty mající vliv na 

velké množství občanů obce a není úplně snadné je v současné době uskutečnit.  
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 Zahájení diskuze se zemědělci (společná diskuze) 

 Zahájení spolupráce s Myslivci a ČSOP… za účelem údržby 
krajiny 

 Osvětové akce pro mladé zemědělce (hospodaření) 

 „Policie“ pro krajinu – hlídání hospodaření v extravilánech 
obcí 

 Dopravní značení pro zamezení vjezdu těžkých vozidel 

 Příměstské tábory – každý týden v jiné obci 

 Společná „rychlá rota“ na údržbu extravilánu (resp. 
odborník na zalévání a výsadbu stromů) 

 Zahájení diskuze s příslušnými orgány státní správy 
(hnojiva, herbicidy…) 

Střední uskutečnitelnost 

V kvadrantu středního dopadu a střední uskutečnitelnosti se nacházejí projekty mající vliv 

pouze na vybrané skupiny obyvatel a není úplně snadné je v současné době uskutečnit. 
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 Napojení obcí cyklotrasou na Mutěnku 

Velká uskutečnitelnost 

V kvadrantu s malým dopadem a velkou uskutečnitelností se nacházejí projekty, které mají vliv 

pouze na jednotlivce, a v současné době není velkým problémem dané náměty zrealizovat. 
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 Společný mobiliář 

 Výsadba zeleně (biopásy, aleje) 

 Aktualizace webových prezentací (mapy cz….) 

 Naplnění webu mikroregionu 

 A3 Plakát každý měsíc na společné akce Mikroregionu 

 Kalendář akcí 

 Přehled akcí na celý rok 

 Schůzky předsedů kulturních komisí, spolků 

Velká uskutečnitelnost 

V kvadrantu středního dopadu a velké uskutečnitelnosti se nacházejí projekty mající vliv pouze 

na vybrané skupiny obyvatel a  v současné době není velkým problémem dané náměty 

zrealizovat. 
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 Odpočívky do krajiny (lavičky…) 

 Jednotná prezentace obcí k rámci tur. ruchu 

 Zřízení infocentra 

 Vyhlídka Karlín 

 Zmapování vycházkových cest – digitálně 

 Mapy s turistickými cíli (ubyt., občerstvení, koupání, sport) 

 Naučná stezka – projekt 

 QR kódy na turistické atraktivity 

 Vznik vinařské mapy 

 Vybudování naučné stezky – doly, vinařství 

 Mapový portál online (vrstvy) 

 Obnovení smluv o spolupráci 

 Sportovní dny škol 

 Vzdělávací programy pro žáky ZŠ ve spolupráci s panem 
Maradou 

 Táborák škol 

 Zázemí pro manažera 

 Udržení stávajícího manažera  

 Napsat projekt na nového manažera pro cestovní ruch 

 Pravidelná setkání se zastupiteli 

Velká uskutečnitelnost 

V kvadrantu velkého dopadu a velké uskutečnitelnosti se nacházejí projekty mající vliv na velké 

množství občanů mikroregionu a v současné době není velkým problémem dané náměty 



zrealizovat. Projekty nacházející se v tomto kvadrantu by se měl mikroregion primárně 

zabývat, pokud chce dosáhnout maximální efektivnosti při rozvoji mikroregionu. 

Výstupy z matice mohou být využity v akčním plánu Programu rozvoje mikroregionu pro 

stanovení priority a časového harmonogramu realizace aktivit. Všechny tyto podměty mohou 

být doplněny o další náměty vzniklé na zastupitelstvech či dalších jednáních s občany. 

Informace získané z komunitního plánování poslouží jako podklad pro tvorbu strategické části 

Programu rozvoje Mikroregionu Hovoransko. 

Zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup z Komunitního plánování 

Mikroregionu Hovoransko a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje Mikroregionu 

Hovoransko. 

 

 

 


