
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje Mikroregionu Hovoransko 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování Mikroregionu Hovoransko se uskutečnilo ve středu 11. 04. 2018 od 17:00 

hodin v Šardické rezidenci. Občané obcí Mikroregionu Hovoransko (Hovorany, Šardice, Karlín, 

Čejč) byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle 

prezenční listiny celkem 23 obyvatel včetně zastupitelů obcí. 

V úvodu setkání předseda mikroregionu přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se 

současnou situací v mikroregionu a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci 

komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita 

diskuze. 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými 

stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu 

Programu rozvoje mikroregionu Hovoransko. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky 

doplnit o svoje podměty, případně se i domluvit na vyřazení některého bodu, se kterým 

nesouhlasili. 

U silných a slabých stránek byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými silnými a slabými 

stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší 

problém z definovaných slabých stránek.  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím 

lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v mikroregionu nejvíce 

tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit 

svůj názor na život a dění v obci. 

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

problémy mikroregionu a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně 

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje mikroregionu.  

I. etapa – současnost: Jaký je mikroregion Hovoransko teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Vinařství a vinohradnictví 

 Tradiční folklórní a kulturní akce 

 Zázemí pro kulturní a společenské akce 

 Významný spolkový život 

 Působí dostatek řemeslníků, živnostníků 

 Velké množství drobných památek 

 Blízkost přírody, přírodních památek 

 Velikostní rozdíl (rozloha, počet obyvatel) 
ostatních obcí od Karlína 

 Rivalita, řevnivost mezi občany obcí 

 Malý mikroregion 

 Málo lesů a vodních ploch 

 Věková struktura obyvatel, stárnutí 
obyvatelstva 

 Počet obyvatel je ovlivňován převážně 
migrací 



 Velké množství cest v extravilánu obcí a jejich 
propojenost mezi obcemi 

 Moravské Toskánsko (turistické lákadlo) 

 Sportovní založení (fotbal), zázemí pro sport 

 Vysoká občanská vybavenost (školství…) 

 Charita Šardice 

 Osobnosti spojené s obcemi 

 Existence ubytovacích kapacit pro turismus 

 Vyřešené církevní restituce 

 Pracovitost a lidský potenciál 

 KPÚ 

 Úcta k tradicím a odkazu předků 

 Výchova k tradicím (ZŠ, MŠ, ZUŠ) 

 Existence cyklostezek, cyklotras, cyklopruhů a 
vinařské stezky 

 Malé množství větších zaměstnavatelů 

 Vyšší nezaměstnanost než je průměr ČR 

 Nutnost dojíždění do zaměstnání 

 Nedostatek velkých ubytovacích zařízení, 
která jsou schopna ubytovat větší zájezd 

 Vysoká dopravní zátěž hlavních komunikací i 
polních cest (kamionová doprava, traktory) 

 Chybějící parkovací místa  

 Půdní eroze, špatné hospodaření 
v extravilánu obcí 

 Špatný technický stav cestní sítě v extravilánu 
obcí 

 Územní zařazení pod různá ORP, úřady 

 Chybí DPS (dostupnost v blízkých zařízení je 
špatná) 

 Chybí sportovní hala 

 Neztotožnění se s mikroregionem – vadí 
název 

 Poddolované území brání rozvoji 

 Propagace mikroregionu – chybí společná 
mapa 

 Chybí zmapování turistických cílů 

 Chybí vodní plocha vhodná ke koupání 

 Neorganizovaný cestovní ruch  

 Chybí pruhy pro cyklisty 

 Sucho 

 Obce spolu nespolupracují 

 Existence šedé ekonomiky 

 

Slabé stránky – anonymní dotazování: 

Mikroregion nemá propagaci, není informovanost občanů o činnosti 

Mikroregion nefunguje, neorganizovanost 

Nespolupráce nebo slabá spolupráce mezi obcemi 

Chybí finance na řízení mikroregionu 

Žádné společné kulturní akce 

Chybí zodpovědná osoba pro činnost, která by se činnosti věnovala na 100% 

Špatná koordinace společných akcí 

Nedostatek času na spolupráci 

Nespolupráce vedení mikroregionu 

Velkozemědělství - monokultury 

Hospodaření s půdou (ceny, eroze, málo zelených a vodních ploch), devastace krajiny 

Chybí farmy 

Špatný stav polních cest a hlavní komunikace 

Název mikroregionu 



Kamiony projíždějící obcemi 

Řevnivost mezi obcemi, obyvateli 

Pruh pro cyklisty kolem silnice č. 422 

 

I. etapa – určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obcích 

mikroregionu.  

Silné stránky  Hlasy 

Vinařství a vinohradnictví 17 

Tradiční folklórní a kulturní akce 14 

Zázemí pro kulturní a společenské akce 0 

Významný spolkový život 8 

Působí dostatek řemeslníků, živnostníků 1 

Velké množství drobných památek 1 

Blízkost přírody, přírodních památek 1 

Velké množství cest v extravilánu obcí a jejich propojenost mezi obcemi 4 

Moravské Toskánsko (turistické lákadlo) 6 

Sportovní založení (fotbal), zázemí pro sport 0 

Vysoká občanská vybavenost (školství) 4 

Charita Šardice 1 

Osobnosti spojené s obcemi 0 

Existence ubytovacích kapacit pro turismus 4 

Vyřešené církevní restituce 0 

Pracovitost a lidský potenciál 7 

KPÚ 1 

Úcta k tradicím a odkazu předků 4 

Výchova k tradicím (ZŠ, MŠ, ZUŠ) 9 

Existence cyklostezek, cyklotras, cyklopruhů, vinařské stezky 11 

 

Slabé stránky Hlasy 

Velikostní rozdíl (rozloha, počet obyvatel) ostatních obcí od Karlína 0 

Rivalita, řevnivost mezi občany obcí 7 

Malý mikroregion 0 

Málo lesů a vodních ploch 10 

Věková struktura obyvatel, stárnutí obyvatelstva 2 

Počet obyvatel je ovlivňován převážně migrací 0 

Malé množství větších zaměstnavatelů 2 

Vyšší nezaměstnanost než je průměr ČR 0 

Nutnost dojíždění do zaměstnání 3 

Nedostatek velkých ubytovacích zařízení, která jsou schopna ubytovat větší zájezd 0 

Vysoká dopravní zátěž hlavních komunikací i polních cest (kamionová doprava, traktory) 9 

Chybějící parkovací místa 4 

Půdní eroze, špatné hospodaření v extravilánu obcí 9 

Špatný technický stav cestní sítě v extravilánu obcí 3 

Územní zařazení pod různá ORP, úřady 1 



Chybí DPS (dostupnost v blízkých zařízení je špatná) 0 

Chybí sportovní hala 3 

Neztotožnění se s mikroregionem - vadí název  4 

Poddolované území brání rozvoji 1 

Propagace mikroreginu - chybí společná mapa 9 

Chybí zmapování turistických cílů 7 

Chybí vodní plocha vhodná ke koupání 1 

Neorganizovaný cestovní ruch  3 

Chybí pruhy pro cyklisty 6 

Sucho 5 

Obce spolu nespolupracují 10 

Existence šedé ekonomiky 1 

 

Slabé stránky anonymní dotazování Hlasy 

Mikroregion nemá propagaci, není informovanost občanů o činnosti 4 

Mikroregion nefunguje, neorganizovanost 3 

Nespolupráce nebo slabá spolupráce mezi obcemi 7 

Chybí finance na řízení mikroregionu 1 

Žádné společné kulturní akce 1 

Chybí zodpovědná osoba pro činnost, která by se činnosti věnovala na 100% 2 

Špatná koordinace společných akcí 1 

Nedostatek času na spolupráci 1 

Nespolupráce vedení mikroregionu 1 

Velkozemědělství - monokultury 1 

Hospodaření s půdou (ceny, eroze, málo zelených a vodních ploch), devastace krajiny 5 

Chybí farmy 1 

Špatný stav polních cest a hlavní komunikace 1 

Název mikroregionu 2 

Kamiony projíždějící obcemi 1 

Řevnivost mezi obcemi, obyvateli 1 

Pruh pro cyklisty kolem silnice č. 422 1 

 

II . etapa – rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Spolupráce, měkké aktivity, spolková činnost, vztahy 

 Turistický ruch, propagace mikroregionu 

 Příroda a krajina 

 Infrastruktura 

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově vymýšleli již 

konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby došlo k zlepšení 

života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

 



Spolupráce, měkké aktivity, spolková činnost, vztahy  

Manažer - mohl být i dříve, je potřeba ho udržet (i více) 

Spolupráce mezi školami 

Společné akce - turistické, folklorní, sportovní, vinařské - koordinace akcí mezi obcemi (cyklistický 
závod, přespolní běh…) 

Vznik vinařské mapy mikroregionu 

Schůzky jednotlivých spolků - vedoucích 

Společný mobiliář - stánky, stany, lavice 

Společný web 

Příměstské tábory - každý týden v jedné obci 

Zázemí pro manažera 

 

Turistický ruch, propagace mikroregionu 

Mapy s cíli (ubytování, občerstvení, koupání, sportování…) 

Přehled akcí na celý rok 

Aktualizace webových prezentací (mapy.cz - manažeři mikroregionů) 

Zřízení infocentra pro mikroregion 

Zmapovat regionální produkty (vinaři, med, koláčky…) 

Napojení na větší cyklotrasy 

Dobudování naučné stezky obcemi mikroregionu (vinařské odrůdy, lignitová oblast…) 

Rozhledna 

Jednotná prezentace obcí v rámci turistického ruchu 

QR kódy na turistické atraktivity 

 

Příroda a krajina 

sucho x zadržování vody v krajině - výsadba zeleně (biopásy, lesy) 

sucho x zadržování vody v krajině - obnova a údržba vodních ploch 

Dodržování osevních plánů 

Nevybudované biokoridory (realizace plánů společných zařízení) 

Protierozní opatření (větrná a vodní) 

Zahájení diskuze s příslušnými orgány státní správy na téma omezení hnojiv a herbicidů, zmenšení 
maximální výměry jednotlivých plodin 

Oslovení všech zemědělců - řešit problém společnou diskuzí 

Poskytování služeb pro drobné zemědělce 

Osvěta mladé generace (zemědělství, hospodaření) 

 

Infrastruktura 

Udělat jiný příjezd k výrob. plochám - Fides, Suška 

Malé koupaliště, sportovní hala 

Ubytovací kapacity 

Vytyčení polních cest 

Zmapování cest pro cyklisty a pěší přes všechny obce (včetně digitální podoby) 

Provozní řád cest 

Byty pro seniory, startovací byty pro mladé 

Zázemí pro spolky 

Cyklopruhy dle možností 

Veřejné parkovací plochy - zpevněné, zatravněné 

Sjednocení rázu sklepních uliček  



Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi aktivně zapojovali 

do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro 

získávání námětů do Programu rozvoje mikroregionu. 

Zápis z komunitního plánování zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup 

z Komunitního plánování mikroregionu Hovoransko a jako podklad pro tvorbu Programu 

rozvoje mikroregionu Hovoransko.  

 

 


