Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Nechvalín
Průběh komunitního plánování:
Komunitní plánování v obci Nechvalín proběhlo v pátek 20. dubna 2018 od 17:00 hodin
v Kulturně společenském centru obce. Občané obce byli o pořádané akci předem informováni
rozhlasem a plakátky upozorňujícími na akci. Komunitního plánování se zúčastnilo dle
prezenční listiny celkem 16 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.
V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou
situací obce a s důvody, které vedly k zadání zpracování strategického dokumentu. Facilitaci
komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu v čele s předsedkyní Annou
Čarkovou. Tím byla zajištěna objektivita diskuze.
A. Čarková vysvětlila účastníkům cíl komunitního plánování a jeho metody i to, jak bude celé
setkání probíhat. Tento krok byl důležitý k tomu, aby se všichni cítili komfortně a bylo zajištěno
„ kolektivní jasno“. Pro první část facilitace byla zvolena jedna z aktivizačních metod. Účastnící
seděli v kruhu a na zahájení proběhlo představení, kdo je zde. Tím došlo k uvolnění napětí a
rozehřátí.
V další fázi facilitace byli občané seznámeni s analytickou částí strategie a z ní vyplývajícími
silnými a slabými stránkami obce. Účastníci setkání pak formou brainstormingu doplnili z jejich
pohledu chybějící informace a postřehy. Nejožehavější problémy pak anonymně napsali na
lístečky a odevzdali k doplnění SWOT. Tento způsob umožnil vyjádřit anonymně svůj názor na
nejpalčivější problémy v obci. V další části proběhla prioritizace slabých a silných stránek pro
zjištění témat, které se občanů dotýkají nejvíce.
Následovala tvorba VIZE komunity. S odhlédnutím od současné finanční situace a možností
obce navrhovali účastníci, opět formou brainstormingu“, budoucí ideální podobu obce
z různých pohledů. Všechny návrhy byly zapsány na flipchart.
V poslední fázi setkání byly na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce
problémové a které se stanou klíčovými pro rozvoj obce. Účastníci byli rozděleni do tří skupin,
ve kterých hledali důvody konkrétních problémů v obci a navrhovali jejich řešení. U témat se
skupinky střídaly, což umožnilo, aby se mohl každý vyjádřit ke každému řešenému tématu.
Následně pak proběhlo posouzení jednotlivých návrhů podle jejich proveditelnosti využitím
Vennova diagramu.
Účastníci setkání se aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Vytvořili tak
příjemné a tvůrčí prostředí a důležité podklady pro zpracování další části Programu rozvoje
obce.

I.

etapa – současnost: Jaká je obec Nechvalín dnes?

Výstupy z první fáze komunitního plánování poskytují základní obraz o současném stavu obce
a životě v obci.
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)

 bohatá historie obce

 stáří územního plánu obce

 blízkost města Kyjov

 chybí muzeum (práce s historií obce a
archeologickými nálezy)

 obec obklopují lesy (blízkost Ždánického lesa
a přírodního parku Chřiby)
 Nechvalínský potok
 velké množství vinic a ovocných sadů,
blízkost přírody
 ZŠ a MŠ v obci
 kulturní, folklorní a společenské akce
 zázemí pro akce – kulturní dům
 vlastní info kanál k informování občanů
 obchod v obci
 knihovna v obci
 víceúčelové hřiště, sportovní areál
 klesá nezaměstnanost občanů
 obcí prochází Kyjovská vinařská cyklostezka
 využívání VPP pro údržbu obce
 nízká úroveň kriminality
 členství – Mikroregion Babí Lom, DSO
Severovýchod a Kyjovské Slovácko v pohybu,
z.s.

 počet obyvatel ovlivňuje migrace
 obyvatelstvo stárne a snižuje se počet
ekonomicky aktivního obyvatelstva
 menší množství spolkové činnosti
 dojíždění za prací, málo pracovních
příležitostí v obci
 špatný stav kanalizační sítě
 chybí ČOV, napojení na ČOV
 krajina trpící suchem
 nedostatek veřejných parkovacích míst
 chybí možnost stavět nové rodinné domy
 vysoký počet neobydlených domů
 riziko povodní přívalovými srážkami
 vodní eroze
 chybí pozemkové úpravy
 špatné hospodaření na půdě

Pozn.: tabulka bez doplnění a upřesnění občany

Následující tabulky shrnují silné a slabé stránky života v obci po doplnění občany a seřazení
podle jejich priorit. Barevně zvýrazněné hodnoty určují prvních 30 % nejpreferovanějších
informací.
Silné stránky
Areál Habřina
víceúčelové hřiště, sportovní areál
pozůstatky tvrze
vlastní info kanál k informování občanů
připravené projekty (rybník, veřejné prostranství)
vykoupené budovy (vyhlídkově rozvoj obce)
bohatá historie obce
obchod v obci
nízká úroveň kriminality
spolková činnost (sportovní turnaje, akce)

Hlasy
7
4
4
3
3
3
2
2
2
2

blízkost města Kyjov
Nechvalínský potok
kulturní, folklorní a společenské akce
zázemí pro akce – kulturní dům
členství – Mikroregion Babí Lom, DSO Severovýchod a Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
obec obklopují lesy (blízkost Ždánického lesa a přírodního parku Chřiby)
velké množství vinic a ovocných sadů, blízkost přírody
knihovna v obci
klesá nezaměstnanost občanů
obcí prochází Kyjovská vinařská cyklostezka
využívání VPP pro údržbu obce
dobrá spolupráce spolků
kostel - mše
Slabé stránky
chybí propojení s okolními obcemi (propojenost stezek, stezky končí v poli)
místní komunikace
špatný stav kanalizační sítě
propojení Nechvalín + Ostrovánky - hřbitov, lidi chodí po silnici - bezpečnost
nevyužité staré hřiště - plac nad obcí
doplnění herních prvků pro děti
chybí ČOV, napojení na ČOV
krajina trpící suchem
nedostatek veřejných parkovacích míst
vysoký počet neobydlených domů
chybí parkoviště u hřbitova
špatný stav kolem hřbitova
obyvatelstvo stárne a snižuje se počet ekonomicky aktivního obyvatelstva
chybí možnost stavět nové rodinné domy
vodní eroze
chybí pozemkové úpravy
stáří územního plánu obce (změna číslo 1 probíhá)
chybí muzeum (práce s historií obce a archeologickými nálezy)
počet obyvatel ovlivňuje migrace
neoficiální spolková činnost (měly by získat právní subjektivitu)
dojíždění za prací, málo pracovních příležitostí v obci
riziko povodní přívalovými srážkami
špatné hospodaření na půdě

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
hlasy
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Z tabulky slabých stránek a anonymního dotazování vyplývá, že obec by měla nejvíce
zapracovat na zlepšení v oblastech: napojení obce na okolní obce formou chodníků a
cyklostezek, opravě některých místních komunikací, opravách a dobudování kanalizační sítě,
zajištění pozemků pro možnou výstavbu a dobudování herních prvků pro děti a mládež.

II.

etapa – Budoucnost obce

Z informací, které občané zmínili v této fázi komunitního plánování zaměřené na
„Budoucnost“ vyplývají dlouhodobé priority občanů, které mohou posloužit pro tvorbu vize
obce a ukázat směr vývoje obce v budoucích letech, vedoucí ke spokojenosti občanů. Z tabulky
je zřejmé, že by občané primárně chtěli, aby v jejich obci došlo:
Jak by měla obec vypadat do 10 let?
Nechvalín je napojen na ostatní obce – cyklostezky,
do obce se stěhují mladí lidé
v obci jsou možnosti ke stavění
v obci je rekreační rybník - biotop
v obci je vybudovaná cyklostezka a inline dráha
stezka je napojena na tvrz
v obci je naučná stezka
v obci je vodní nádrž pro zavlažování a zadržení vody v krajině
v obci je rekreační oblast kolem nádrže
v obci je funkční škola a školka
v obci je chodník ke hřbitovu (cyklostezka)
proběhla rekonstrukce hřiště

Na základě výše zmíněných podmětů občanů lze vytvořit návrh vize obce na budoucích 10 let.
Do tvorby vize je nezbytné zapracovat také prioritní informace získané z oblasti silných a
slabých stránek, za účelem udržení stávajícího stavu silných stránek obce a zlepšení slabých
stránek života v obci.

III.

etapa – rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů

Nejvíce preferované náměty občanů jsme následně seskupily podle podobnosti a vzájemného
vztahu z tohoto seskupení vyplynuly tyto klíčové oblasti rozvoje obce:




Krajina a příroda
Infrastruktura
Kultura, společenské dění a sport

Pro takto vymezené oblasti rozvoje obce občané vymýšleli již konkrétní aktivity, které by
mohly obci pomoci zlepšit současný stav života v obci.
Krajina a příroda
naučná stezka - tvrz
rybník - oprava (požádat o dotaci, již je připravený projekt)
požádat o KPÚ - eroze, sucho, přívalová voda
obnovit projektovou dokumentaci vodní nádrže pod Nechvalínem
revitalizace tvrze (Klobouk) - odstranění náletových dřevin, nová výsadba, tabule, odpočinkové
místo
Infrastruktura
parkoviště - horní konec (vhodný pozemek k odkoupení)
komunikace - horní konec pod Kozičkou (katastrofální stav)
chodník Ostrovánky - Nechvalín
cyklostezka napojení na - Kyjov, Bukovany, Ostrovánky, Nechvalín, Lovčice, Ždánice
dobudování kanalizace - horní + spodní konec obce
Internet - celá obec (horní konec obce - není signál)
výkup pozemků na stavební parcely
zklidňování dopravy (esíčko u školy + horní konec)
nová rozhledna u stávajícího vysílače T-mobile
Kultura, společenské dění, sport
využití prostor bývalého hřiště pro vybudování dětského hřiště (vrchní hřiště), možnost např.
dopravního hřiště apod.
workoutové hřiště (prvky na cvičení) pro mládež
muzeum
zbudování klubovny v bývalé hospodě (děti, spolky)
revitalizace hřiště a přidání nových prvků (oprava plotu; místo pro stolní tenis místo doskočiště)
možnost využít půdních prostor ve škole a na KD (cestovní ruch - ubytování)

Tabulky ukazují již konkrétní aktivity a projekty, které je možné využít pro zpracování akčního
plánu do Programu rozvoje obce.

IV.

etapa – racionalizace projektových námětů pomocí Vennova diagramu

Vénnův diagram je způsob grafického vyjádření příslušnosti prvků do množiny a vztahu mezi
množinami. V našem případě jsme pracovali se třemi množinami:




Co chceme, aby bylo zrealizováno
Co potřebujeme, aby bylo zrealizováno
Co můžeme v blízké budoucnosti zrealizovat

Prvky množin tvořili projektové náměty, které občané vymysleli v předchozí etapě
komunitního plánování.

Na základě množinových operací jsme společně s občany provedli racionalizaci projektových
námětů metodou řazení projektových námětů do jednotlivých podmnožin digramu.
V následujícím textu jsou přepsány výstupy jednotlivých podmnožin.
CHCEME
vybudování muzea
cyklostezka Kyjov - Ždánice
obnovení projektu přehrady
vybudování klubovny v bývalé hospodě (děti, spolky)
rozhledna u vysílače
MŮŽEME A CHCEME
možnost využití půdních prostor ve škole a na KD (cestovní ruch - ubytování)

CHCEME A POTŘEBUJEME
výkup pozemků na stavební parcely
kanalizace
komunikace horní konec
chodník Ostrovánky - Nechvalín
požádat o KPÚ
zklidňování dopravy (esíčko u školy + horní konec obce)
vybudování parkoviště na horním konci obce
CHCEME, POTŘEBUJEME A MŮŽEME
revitalizace tvrze (Klobouk) - odstranění náletových dřevin, nová výsadba, tabule, odpočinkové
místo
workoutové hřiště (prvky na cvičení) pro mládež
využití prostor bývalého hřiště pro vybudování dětského hřiště (vrchní hřiště), možnost např.
dopravního hřiště apod.
rybník - oprava (požádat o dotaci, již je připravený projekt)
Internet - celá obec (horní konec obce - není signál)
revitalizace hřiště a přidání nových prvků (oprava plotu; místo pro stolní tenis místo doskočiště)

Z výstupů diagramu je zřejmé, že projekty, které by měly být prioritně realizovány se nacházejí
v průniku množin Chceme, Potřebujeme a Můžeme. Tyto projektové náměty občané chtějí,
potřebují a obec je schopna v blízké budoucnosti projektové náměty realizovat.
Výstupy z diagramu mohou být využity v akčním plánu Programu rozvoje obce pro stanovení
priority 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 obce Nechvalín.
Zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup z Komunitního plánování obce
Nechvalín a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce Nechvalín.

