
  

 

Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov  

Průběh komunitního plánování: 

Jednání k přípravě Programu rozvoje obce Věteřov proběhlo ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 

17:00 hodin na obecním úřadě. Setkání bylo určeno pro zastupitele obce za účelem navržení 

projektových záměrů pro Program rozvoje obce. Účastnilo se ho dle prezenční listiny celkem 

5 zastupitelů obce a starostka obce. 

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

situací obce a s důvody, které vedou ke zpracování strategického dokumentu Programu 

rozvoje obce. Všichni zastupitelé předem obdrželi informace k již zpracované analytické části 

dokumentu, výstupy z komunitního plánování s občany a výstupy z dotazníkového šetření 

v obci zapracované do návrhu Programu rozvoje obce. 

Facilitaci jednání vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita 

diskuze.  

T. Kolařík vysvětlil účastníkům cíl jednání a seznámil je s průběhem setkání. V další fázi měli 

zastupitelé možnost vyjádřit se k předem zaslaným materiálům, doplnit je a případně 

navrhnout jejich úpravy. Následně P. Smetka představil prioritní oblasti a návrhy projektů 

vzešlé z komunitního plánování a dotazníkového šetření. Protože některé projektové náměty 

vzešlé z občanů byly hodně obecné, zastupitelé tyto náměty následně konkretizovali a doplnili 

o své vlastní záměry projektů, které by se měly v obci zrealizovat. Pak proběhlo posouzení 

jednotlivých návrhů podle jejich proveditelnosti využitím Vennova diagramu.  

Účastníci setkání se aktivně zapojovali do celého procesu plánování. Vytvořili tak příjemné a 

tvůrčí prostředí a důležité podklady pro zpracování další části Programu rozvoje obce. 

 

I. etapa – Představení prioritních oblastí rozvoje obce a projektových námětů 

z komunitního plánování a dotazníkového šetření a konkretizace obecných 

projektových námětů: 

Prioritních oblasti rozvoje obce a projektové náměty z komunitního plánování a 

dotazníkového šetření: 

Příroda a krajina 

Rekultivace krajiny do stavu před 30. lety (odstranění náletových dřevin) 

Obnovení tvrze na Valech 

Zajištění udržování kopce "Vala" obcí (zvelebení okolí – sečení, prostupné cesty atd.) 

Vybudování vodních nádrží případně rybníku (využitelného i jako zásobárna vody pro hřiště) 

Zajistit ekologické topení všech občanů v obci 



Zachování a zkrášlování vzhledu obce 

Obnova starých sadů a péče o ně 

Překvalifikování VKP Oskerušný důl na PP 

Vybudování přírodního koupacího biotopu 

Obnovení Lomu Havránky 

 

Služby 

Obnova tradičních řemesel v obci 

Rozšíření služeb pro obyvatele (hospoda, kadeřnictví atd…) 

 

Obyvatelstvo 

Založení národopisného kroužku 

Vydání kroniky pana řídícího Blahušky 

Obnova krojů 

 

Infrastruktura 

Výstavba ČOV 

Vybudování cyklostezky směrem na Ždánice 

Vybudování hřiště v Jablůňce 

Oprava místních památek 

Oprava místních komunikací 

Oprava hřbitova 

Rekultivace a odkup starých nevyužitých domů a objektů pro nová stavební místa; Výstavba 

rodinných domů; Podpora stavebních míst 

Ve sklepení budovy školy vybudovat kryt na civilní obranu 



Vybudování parkoviště u kostela 

Parkoviště za školou u hřiště 

Vybudování sítí a komunikací k pozemkům na bydlení 

Zbudování startovacích bytů 

Naučné stezky s odpočinkovými místy 

Ubytování pro turisty 

Workoutové hřiště 

Rekonstrukce skladů krojů 

Parkoviště u biotopu 

Umístění obecních směrových tabulí 

Instalace laviček na hřbitově 

Instalace odpadkových košů po obci 

 

Vztahy v obci  

Podpora kulturních akcí v obci 

Aktivizace nepřizpůsobivých občanů 

*červeně zvýrazněné projektové náměty byly blíže upřesňovány 

Upřesnění obecných projektových námětů: 

Odstranění náletových dřevin pod Stražovjákem 

Údržba VKP 

Třešňový sad - Rovinka 

Realizace KPÚ 

Přesun kontejnerů na parkoviště 

Přesun obchodu a hospody do jedné budovy 

Oprava křížků (u cihelny, u obchodu) 

Oprava kostkové komunikace, komunikace Hloža a Koráb 

Projekt na obnovu tradičních řemesel – ošatky a sláma v muzeu 

Údržba VKP nad mysliveckou chatou 



Umístění obecních směrových tabulí 

 

II. etapa – Doplnění vlastních projektových námětů zastupitelů 

Sekání trávy/kosení travního porostu v Oskerušovém lomu 

Napojení na cyklostezku k Žandovskému mlýnu 

Pastva obcí a koz v Třešňovce (na Rovinách) 

Zajistit trvalé financování VKP (peníze na vysekávání nadbytečných keřů) 

Zlepšení značení památek 

Obnovení pomníčku padlého občana v lese 

Na Valech menší posed (rozhledna) 

Zviditelnit bývalou část obce Chrástovice 

Vybudování cesty do Hlože 

Propagace obce a větší medializace akcí 

Vybudování bytů ve víceúčelové budově 

Soutěž v sečení obecních luk 

Výstava dobových fotografií 

Spásání v třešňovce 

Ubytování pro turisty 

Sběrný dvůr 

Oprava WC u zasedací místnosti OÚ 

Rekonstrukce a doplnění vybavení kuchyně  

Krytá autobusová zastávka 

Sjezd rodáků 

 

III. 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 a zastupitelé vymysleli v předchozí 

etapě, komunitním plánování či v dotazníkovém šetření.  



 

Na základě množinových operací jsme společně se zastupiteli provedli racionalizaci 

projektových námětů metodou řazení projektových námětů do jednotlivých podmnožin 

digramu. V následujícím textu jsou přepsány výstupy jednotlivých podmnožin. 

CHCEME 

Obnovení tvrze na Valech 

Sběrný dvůr/skládka 

Přesun obchodu a hospody do jedné budovy 

Vybudování ubytování pro turisty 

Vybudování parkoviště za školou (u kotelny) u hřiště 

Vybudování cyklostezky směrem na Ždánice 

Spásání obecních luk v Třešňovce 

Údržba VKP nad mysliveckou chatou 

Přírodní koupací biotop 

Zviditelnit bývalou část obce Chrástovice 

Obnova starých sadů 

Překvalifikace VKP „Oskerušový důl“ na PP 

 

MŮŽEME A CHCEME 

Workoutové hřiště v Jablůňce 

Soutěž v sečení obecních luk (v Oskerušovém lomu) 

Vytvoření projektu na obnovu starých řemesel v obci – akce v muzeu (ošatky, sláma…) 

Oprava křížků u cihelny a obchodu 

Výstava dobových fotografií 

Instalace a úprava okolí pomníku padlého občana v WWII 

Posed (lavička) na Valech 

 



CHCEME A POTŘEBUJEME 

Větší medializace akcí a obce v médiích  

Rekonstrukce skladu krojů 

Oprava komunikací – Kostkovka, Hloža, Koráb 

Vybudování bytů ve víceúčelové budově 

Vodní nádrže a rybníky 

Vybudování cesty do Hlože 

 

CHCEME, POTŘEBUJEME A MŮŽEME  

Realizace KPÚ 

Obnova krojů 

Výstavba ČOV 

Oprava WC u zasedací místnosti OÚ 

Rekonstrukce a doplnění vybavení kuchyně 

Umístění obecních směrových tabulí 

Údržba kopce Vala – zvelebení okolí 

Krytá autobusová zastávka 

Sjezd rodáků 

Založení národopisného kroužku 

Vydání knihy z minulosti Věteřova 

Přesun kontejnerů na parkoviště 

 

Projektové záměry vyřazené z důvodu duplicitní informace, která je již obsažena v jiném 

projektovém námětu, projektový námět je v současné době již téměř zrealizován nebo došlo k 

dohodě na nerealizovatelnosti projektového námětu: 

 Rekultivace a odkup starých nevyužitých domů a objektů pro nová stavení místa 

 Oprava hřbitova 

 Vybudování hřiště v Jablůňce 

 Ve sklepení budovy školy vybudovat kryt na civilní obranu 

 Vybudování parkoviště u kostela 

 Vybudování sítí a komunikací k pozemkům na bydlení 

 Zbudování startovacích bytů 

 Naučné stezky s odpočinkovými místy 

 Parkoviště u biotopu 

 Instalace odpadkových košů po obci 

 Instalace laviček na hřbitově 

 Náletové dřeviny pod Stražovjákem 

 Údržba VKP 

 Třešňový sad Rovinka 

 Realizace KPÚ 

 Sekání trávy v Oskerušovém lomu  

 Obnovení lomu Havránky 



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 má možnost je v blízké budoucnosti (cca 3-5 let) 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 poslouží jako podklad pro tvorbu 

strategické části Programu rozvoje obce Věteřov. 

Zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup z jednání k přípravě Programu rozvoje 

obce Věteřov a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce Věteřov. 

 

 


