
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Ježov 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Ježov se uskutečnilo v pondělí 11. 02. 2019 od 17:30 hodin 

v kulturním domě. Občané obce Ježov byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního 

plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starosta obce přivítal 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 Ježov. 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 silnými a slabými 

stránkami. „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 Ježov teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost přírody a hezká krajina 

 klidný život v obci 

 příznivé životní prostředí 

 vzhled obce 

 škola v obci 

 spolková činnost - hasiči, myslivci, 
sportovci, zahrádkáři… 

 autokemp 

 kultura a tradice + hody 

 nezájem lidí o obec 

 nedostatečný kulturní a společenský 
život 

 špatná dostupnost lékaře 

 chybí zubař 

 chybí pohostinství, hospoda 

 služby pro seniory - např. Dům s peč. 
službou 

 úprava hřbitova, chodníky 



 dopravní dostupnost 

 dětské hřiště 

 tělocvična 

 ČOV + kanalizace 

 

 návaznost autobusové a vlakové 
dopravy směrem na Brno a na 
ostatní směry 

 chybí cyklostezka 

 chodníky - zanedbané, chybějící 

 úbytek žáků ve škole 

 chybí sportoviště pro děti 

 workoutové hřiště 

 dostupnost k dětskému hřišti 

 chybí podpora výstavby 

 bezpečnost na komunikacích 

 špatný stav rybníku 

 eroze 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

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

obce, vize a ohrožení 

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

Slabé stránky Priorita 

nezájem lidí o obec 21 

nedostatečný kulturní a společenský život 12 

špatná dostupnost lékaře 1 

chybí zubař 21 

chybí pohostinství, hospoda 22 

služby pro seniory - např. Dům s peč. Službou 13 

úprava hřbitova, chodníky 22 

návaznost autobusové a vlakové dopravy směrem na Brno a na ostatní směry 0 

chybí cyklostezka 17 

chodníky - zanedbané, chybějící 6 

úbytek žáků ve škole 11 

chybí sportoviště pro děti 4 

workoutové hřiště 1 

dostupnost k dětskému hřišti 4 

chybí podpora výstavby 17 

bezpečnost na komunikacích 10 

špatný stav rybníku  4 

eroze  5 
 

 

 



Anonymní hlasování o tom, co se v obci nelíbí  

špatné vedení školy 

chování obyvatel na mlýně 

zabezpečení proti psům a zvířatům na mlýně 

slibů bylo dost, teď realizace 

mlýn - volně pobíhající zvířata 

volný pohyb psů a ostatních zvířat 

katastrofická úroveň vzdělání s nedostatečnou přípravou na střední školu 

malá podpora obcí státem 

kriminalita nepřizpůsobivých 

lidé, kteří nikam nechodí a jen kritizují 

ovzduší 

č.p. 102 

okolí mlýna - zvířata 

dořešit problémové občany 

bezpečnost 

mezilidské a sousedské vztahy 

nezájem spoluobčanů 

doprava 

nezájem spoluobčanů 

špatná komunikace lidí s obcí 

někteří spoluobčané nerespektují názory ostatních a hází si navzájem klacky pod nohy 

špatné značení silnic značkami, chybí přechody 

chybí zubař 

arogance lidí 

nezájem lidí, jejich lenost a hloupost 

nezájem lidí 

nová dlažba na hřbitově 

chybí restaurace 

lidé se tady nemají rádi 

nezájem lidí o kulturní akce 

bezpečnost 

vysychání vody 

rostoucí věkový průměr v obci 

velký nezájem o občany 

smrad z topení - ovzduší 

poměry ve škole a školce 

závist 

zapojení obyvatel do dění v obci 

nebezpeční psi - povolit odchyt 

okolí kulturáku kazí vzhled obce - tady by se ta plocha dala využít i k soukromým akcím.  
 

 

 



VIZE Priorita 

přibylo mladých rodin 16 

propojení cyklostezek 12 

vzájemná podpora 12 

nová výstavba  8 

významný zaměstnavatel 2 

větší kvalita vzdělání - ZŠ  9 

vyčištěný rybník 7 

lepší komunikace s Lesy ČR  0 

dobudované a upravené chodníky a silnice 8 

rozšíření autokempu 4 

vyčištěné a udržované vodní toky 5 

restaurace, kavárna, cukrárna 30 

penzion pro seniory 16 

nový KD 15 

přírodní amfiteatr 7 

omezení rychlosti na Zahrádkách 7 

zklidnění dopravy v obci 14 

zrealizovaná protipovodňová a protierozní opatření 4 

přírodní biotop 2 

místo na kolotoče 2 

 

Ohrožení 

odliv mladých rodin 

nezájem lidí o obec 

finance 

byrokracie 

vedení obce 

legislativa 
 

III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Vztahy uvnitř obce i navenek 

 Příroda a krajina 

 Doprava a služby 

 Infrastruktura a bydlení  

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: 

 



Vztahy uvnitř obce i navenek  

upřímnost v komunikaci 

spolupráce/motivace 

vzájemná podpora všech složek 

stanovení termínů akcí jednotlivých spolků obce, případně uspořádání společné akce s 
prezentací spolků, kroužků, důchodců, školy a MŠ  

zřízení a vybavení prostor pro spolkovou činnost 

podpora obce (finanční,…) na prezentaci spolků, kroužků v jiných obcích regionu 
 

Příroda a krajina 

bobr - odliv 

dokončení KPÚ 

protierozní opatření - výsadba  remízků nad oborů, nad ZŠ a u Cibulárky, terasa na 
Kučách, Kopaniny 

dodržování obecních postupů 

úprava a údržba koryta Hruškovice a Skaleckého potoka, výsadba nových stromů 

odbahnění vodních nádrží 

odpočívky, lavičky, altánky a koše na Zahrádkách 

vyčištění a údržba prostoru "malého hřiště" 

vytvoření víceúčelového přírodního areálu 
 

Doprava a služby  

snížit rychlost v obci - radar, retardéry, zpomalovače u dětského hřiště, u hasičky 

snížit tonáž pro nákladní vozidla - značka 

napojení na cyklostezky směr Osvětimany, Vracov,  

dobudování chodníků na oboru 

přechod pro chodce u dětského hřiště, u staré pošty, u Šůpalového (silnice na Skalku) 

osvětlení na oboru  

přímá linka Kyjov - Uherské Hradiště (pracovní příležitosti) 

2x týdně zubař - na dotace 

hospoda, kavárna 

dům s pečovatelskou službou 

obnova lékárny 1x - 2x týdně 

kadeřnictví 

denní stacionář 

autokemp - revitalizace 
 

Infrastruktura a bydlení  

vykoupení pozemků a rozparcelování 

inženýrské sítě na vykoupených pozemcích 

19.2 vyvolat debaty KD 

studie na KD - výběr pozemku, návrhy, oslovení studentů 

projektová dokumentace ke KD a stavební povolení 

rozpočet KD a dotace 



záchody na hřbitově 

oprava hřbitova 

osvětlení na hřbitově 

chodníky 

zrušit skládku (kontejnery) 

 

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 obce Ježov. 

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

z Komunitního plánování obce Ježov a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce Ježov.  

 

 

 

 


