
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Dražůvky 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Dražůvky se uskutečnilo v pondělí 10. 12. 2018 od 18:00 hodin na 

obecním úřadě. Občané obce Dražůvky byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle fotografií z akce celkem 9 obyvatel včetně zastupitelů 

obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítala účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou 

situací v obci 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 obce Dražůvky. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o 

svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané vymýšleli ideální stav obce v budoucnu 

– tedy tvořili vizi.  

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami 

a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém 

z určených 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 obci 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 obce 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 obce.  

I. etapa – Současnost: Jaká je obec Dražůvky teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 významné archeologické naleziště 

 klid a okolní příroda 

 zachovány hlavní folklorní tradice 

 aktivita občanů ve spolcích 

 zachována tradiční vesnická 
zástavba 

 poloha u cyklostezky Ždánka 

 expozice Ždánky s odpočívadlem u 
cyklostezky 

 chybí ČOV 

 chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 

 nutnost dojíždění za prací 

 starší, příliš velká budova školky 

 chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 

 neobydlené budovy 



 dva rybníky 

 vydáno již několik knih o historii 
obce 

 zachována prodejna smíšeného 
zboží v soukromém vlastnictví 

 MŠ v obci 

 kaple, památky 

 kvalitní spojení IDS 

 zájem obyvatel o dění v obci 

 přístup do lesa 

 půjčovna krojů 

 průzkum katastru (georadary) 

 špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 

 špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace) 

 velká vodní a větrná eroze vodních 
ploch 

 špatný stav rybníku 

 nedostatečná propagace obce a akcí 

 špatný stav Trkmanky 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

 

  



II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obci.  

Slabé stránky Priorita 

chybí ČOV 11 

chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 3 

nutnost dojíždění za prací 2 

starší, příliš velká budova školky 5 

chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 9 

neobydlené budovy 3 

špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 1 

špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace)  5 

velká vodní a větrná eroze vodních 
ploch 1 

špatný stav rybníku 4 

nedostatečná propagace obce a 
akcí 0 

špatný stav Trkmanky  3 

 

Vize Priorita 

kulturní dům 15 

hospoda 3 

muzeum - archeologické 3 

cukrárna 0 

funkční kanalizace 9 

400 obyvatel 1 

více zeleně (intravilán + extravilán) 4 

zeleň bude udržovaná 5 

cyklostezka do Archlebova 3 

ordinace lékaře 3 

naučná stezka 0 

nákupní středisko 0 

pošta 2 

místní zaměstnavatel 0 

 

 

  



III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupili podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Infrastruktura 

 Historický potenciál 

 Služby a podnikání 

 Životní prostředí  

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: 

Infrastruktura 

dokončení projektových 
dokumentací kanalizace a ČOV 

mateřská škola 

kulturní dům + hospoda 

zajištění ploch pro bydlení 

opravy komunikací 

 

Historický potenciál 

spolupráce se všemi 
archeologickými a historickými 
institucemi 

osvěta mezi občany a odbornou 
veřejností  

finance sponzoři 

historický kroužek 

propagace nových metod výzkumu 

muzejní expozice, propagace kroje 

využití výzkumu pro turistický ruch 

knižní publikace 

návaznost na region Ždánicka a 
Kyjovska  

 

Služby a podnikání 

pozemky a prostory k poskytnutí  + 
materiální podpora 

personální zajištění 

finance 

reklama, propagace 

vytváření příležitostí (akce - 
občerstvení) 

studie využitelnosti  



 

Životní prostředí 

územní plán 

údržba zeleně v součinnosti se 
spolky 

údržba vodních ploch a toků 

zvážit pozemkové úpravy 

osvěta 

podpora biodiverzity a míst výskytu 
chráněných druhů 

nové výsadby  

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

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

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

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Dražůvky. 

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

z Komunitního plánování obce Dražůvky a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce 

Dražůvky.  

 

 

 

 

 


