
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Skoronice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Skoronice se uskutečnilo ve čtvrtek 13. 09. 2018 od 18:00 hodin 

na obecním úřadě. Občané obce Skoronice byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 11 obyvatel včetně 

zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítal účastníky a stručně seznámila 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 Skoronice. 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 Skoronice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjov 

 dobré autobusové spojení do Kyjova 
a Hodonína 

 bohatá spolková činnost (Děcka ze 
Skoronic) 

 bohatý kulturní a společenský život 

 obcí prochází Moravská vinná stezka 

 MŠ v obci 

 přírodní areál Lúky 

 malá nabídka služeb v obci 

 pošta 

 dojíždění za prací 

 chybí lékař 

 sucho 

 intenzivně obhospodařovaná orná 
půda 

 infrastruktura - chodníky, silnice 

 špatné vztahy 



 tradice - hody, jízda králů 

 dětské hřiště v obci 

 nízká úroveň kriminality v obci 

 dobré dopravní spojení (vlak) 

 2 hospody, obchod 

 kostel 

 infrastruktura - kanalizace – ČOV 

 pobočka ZUŠ 

 sklepní ulička 

 rybník 

 muzeum, knihovna, klubovny 

 udržovaný hřbitov 

 nedokončené KPÚ 

 nedostatek zeleně v obci 

 chybí zázemí i technika pro 
zaměstnance obce 

 chybí sociální byty (DPS) 

 zastaralá kanalizace v části obce 

 zastaralé osvětlení 

 bobři 

 špatný stav mostů 

 nejsou sítě pro novou zástavbu 

 okolí obce (neudržované) 

 skládka bývalá (nerekultivovaná) 

 nedostatečné zázemí pro spolky 

 nedostatečná informovanost 

 málo parkovacích míst 

 sportoviště pro mládež 

 

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 Priority 

malá nabídka služeb v 
obci 0 

pošta 0 

dojíždění za prací 0 

chybí lékař 0 

sucho 3 

intenzivně 
obhospodařovaná orná 
půda 1 

infrastruktura - 
chodníky, silnice 3 

špatné vztahy 4 

nedokončené KPÚ 0 

nedostatek zeleně v 
obci 3 

chybí zázemí i technika 
pro zaměstnance obce 5 

chybí sociální byty 
(DPS) 3 

zastaralá kanalizace v 
části obce 4 

zastaralé osvětlení 3 

bobři 1 

špatný stav mostů 0 

nejsou sítě pro novou 
zástavbu 0 

okolí obce 
(neudržované) 4 

skládka bývalá 
(nerekultivovaná) 0 

nedostatečné zázemí 
pro spolky 2 

nedostatečná 
informovanost 5 

málo parkovacích míst 2 

sportoviště pro mládež 2 

 

 



VIZE - Skoronice za 20 
let Priority 

dostatek vody pro obec  7 

dostatek zeleně 5 

upravená obec 1 

dobré mezilidské 
vztahy 5 

dobrá informovanost 3 

mladí lidé + rodiny 3 

dostatek pracovních 
příležitostí 1 

lidé se zapojují do 
veřejného dění 5 

DPS 0 

dostatek bytů 2 

místní leader 5 

zázemí pro cestovní 
ruch  1 

zachované a rozvíjející 
se kulturní a duchovní 
tradice 6 

 

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: 

 Živá obec – lidé a tradice 

 Infrastruktura 

 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: 

Živá obec - lidé a 
tradice 

člověk, který dokáže 
získat pro správnou 
myšlenku většinu - 
komunikovat, 
komunikovat 

osobní informovanost 
občanů 



podpora obce spolkům 
a občanským aktivitám 

propagace akcí spolků a 
bezplatný pronájem 
obecních prostor 

propagace tradic a 
zvyků formou rozdávání 
propagačních materiálů 

zatraktivnit jednání 
zastupitelstva a zapojit 
více občanů do 
plánování rozvoje obce 

obecní facebook 

mobilní aplikace 
navázaná na web obce, 
kde nabíhají aktuality  

 

Infrastruktura 

kabely NN do země + 
nové VO 

postupné opravy 
zastaralé kanalizace 

chodníky u hlavní 
silnice (dotace) 

chodníky dědina 

chodníky pastvisko 

dokončení KPÚ + vznik 
cest (zpevněné + asfalt 
- k letišti, ke 
zokruhování nové 
lokality před. kusy) 

opravit chodníky v obci, 
které jsou užší (ty starší 
chodníky) 

parkoviště u hřbitova 
(je projekt) 

ulička - obecního úřadu 
- dědina (+kanal. šachta 
pro kanal. starou) 

silnice na Macháček 

chodník od obchodu po 
odbočku na Kusy 



využívat zákonné 
pravomoci k udržování 
pořádku v obci (vyhoř. 
stavení) 

rozšíření skladovacích 
prostor pro obec a 
spolky 

nákup techniky na 
údržbu zeleně a úklid 
obce 

pokračování 
rekonstrukce obecních 
budov (škola, OD) 

vybudování nového 
dětského hřiště v MŠ  

 

Životní prostředí 

v rámci KPÚ vyřešit 
okolí obce - Zaječák, 
neudržované pozemky 
a protierozní opatření 

výsadba zeleně v 
katastru obce 

v rámci KPÚ opatření a 
zadržení vody v krajině 

zvýšit osvětu a 
informovanost občanů 
k ochraně ŽP 

údržba zeleně formou 
zaměstnání (brigády) 
uchazečů o zaměstnání 
případně příjemců soc. 
dávek 

pravidelná údržba 
břehů a toků 
Hruškovice 

údržba koryta Járku 
(malý potok) 

Járek od Hruškovice k 
Zaječáku prohloubit a 
vyčistit, odstranit tu 
naplavenou hlínu na 
silnici 



osvěta, aby lidi k zálivce 
používali dešťovou 
vodu, případně ze 
studní 

důsledné boření 
bobřích hrází, v době 
kdy nejsou během roku 
bobři chránění 

životní prostředí je v 
kompetenci OÚ  a 
zaměstnanců 
(vybavenost) 

 

 

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 Skoronice. 

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

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

Skoronice.  

 

 

 

 


