
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Bukovany  

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Bukovany se uskutečnilo v pondělí 15. 04. 2019 od 17:30 hodin na 

Sokolovně. Občané obce Bukovany byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního 

plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 17 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 Bukovany. 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 Bukovany teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjov 

 blízkost Ždánického lesa 

 občanská vybavenost (MŠ, ZŠ, pošta, 
hospoda, obchod, sokolovna, hřiště, 
knihovna…) 

 Bukovanský mlýn 

 bohatá spolková činnost 

 prostory pro pořádání akcí – 
sokolovna 

 udržování folklorních tradic - 2 sbory 

 stárnutí obyvatel 

 dojíždění do zaměstnání 

 pozvolný úbytek obyvatel 

 špatný stav některých místních a 
účelových komunikací 

 chybí ČOV 

 špatný stav Bukovanky 

 intenzivně obhospodařovaná půda, 
eroze, sucho 

 chybí přechody pro chodce 



 základní služby 

 pamětihodnosti obce 

 vinohrady, vinařství, sklepy 

 včelaři 

 průtah obcí s chodníky 

 dobré dopravní spojení na Kyjov 

 chybí cyklostezka na Kyjov a 
Ždánický les 

 dodržování rychlosti v obci 

 parkovací místa u hřiště 

 nevyhovující stav malého hřiště + 
příjezdová cesta 

 BF - bývalé JZD – Bukos 

 nedostatečné služby pro seniory 

 občas špatná kvalita vody 

 nedostatek stavebních míst 

 malá návštěvnost kulturních akcí 

 rivalita mezi spolky v obci, malá 
spolupráce 

 nedostatečná občanská 
angažovanost 

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 

stárnutí obyvatel 3 

dojíždění do zaměstnání 0 

pozvolný úbytek obyvatel 3 

špatný stav některých místních a 
účelových komunikací 1 

chybí ČOV 5 

špatný stav Bukovanky 1 

intenzivně obhospodařovaná půda, eroze, 
sucho 0 

chybí přechody pro chodce 2 

chybí cyklostezka na Kyjov a Ždánický les 4 

dodržování rychlosti v obci 0 

parkovací místa u hřiště  0 

nevyhovující stav malého hřiště + 
příjezdová cesta 5 

BF - bývalé JZD - Bukos 10 

nedostatečné služby pro seniory 0 

občas špatná kvalita vody 0 

nedostatek stavebních míst 14 



malá návštěvnost kulturních akcí 11 

rivalita mezi spolky v obci, malá 
spolupráce 0 

nedostatečná občanská angažovanost 1 

 

Anonymní slabé stránky 

málo mladých rodin 

stárnutí obyvatel 

málo mladých rodin s dětmi 

stárnutí obyvatel 

malé zapojení občanů do veřejného 
života 

malá spolupráce spolků a malé zapojení 
občanů do dění v obci 

rivalita nejen spolků, ale lidí celkově 

chybí spolupráce mezi spolky 

dopravní situace 

úklid lidí kolem domů 

areál JZD 

řešení placení vodného a stočného v obci  
- jestli platí všichni 

přimět některé spolky, aby se zapojili do 
společenských akcí 

kritika bez návrhu na změnu 

lidi si neváží toho, co pro ně obec dělá 

nezájem střední generace o kulturní akce 

málo aktivních lidí, malá návštěvnost na 
akcích, málo dětí - ohrožení MŠ i ZŠ 

 

Vize Priorita 

posílení pozitivních stránek a zeslabení 
negativních 0 

ČOV hotová 8 

víceúčelová plocha s lední plochou 4 

nový parčík za kovárnou 5 

přibude mladých lidí s malými dětmi 2 

u Bukovanského mlýna místo aut parkují 
kola 0 

hotové cyklostezky 5 

zastavěná lokalita Bukosu s obchůdky  14 

Močidlo s dostatkem vody a ryb 3 

obnovení krajinných prvků - KPŮ 1 

velká moderní škola plná dětí 5 



aktivní spolupracující občané 7 

rozvoj drobného podnikání  5 

parkování ve dvoře místo na ulici 2 

pořádek v obci - psí výkaly) 0 

 

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: 

 Infrastruktura 

 Doprava 

 Služby a život v obci – komunikace a spolupráce 

 Krajina a ŽP 

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 

vykoupení objektu Bukos - poté postavení 
rodinných domů, dětské hřiště, výsadba 
zeleně  

ČOV - napojení kanalizace dohoda s VAK, 
připojení občanů 

parčík - výsadba zeleně - stromy a 
odpočinková zóna 

připojení na vysokorychlostní internet - 
dohoda s výhodným poskytovatelem  

budovy s pečovatelskou službou pro 
seniory 

víceúčelové hřiště - zažádat o dotaci, 
vybrat vhodnou lokalitu, vypracovat 
projekt 

veřejné osvětlení - vypracovat projekt a 
vybrat vodného dodavatele 

areál Bukosu - promyšlená infrastruktura 
- rodinné domky, políčka, cesta pro pěší, 
zeleň, parkovací místa, odpočinkový 
mobiliář, garáže 

v areálu Bukosu myslet i na seniory - dům 
s pečovatelskou službou, bytový dům  

 

 



Doprava 

cyklostezky - dohoda s okolními obcemi o 
trase, kontaktování majitelů pozemků - 
výkup, výměna, poté vypracovat projekt, 
dotace a realizace  

parkovací plocha u hřbitova a hřiště 
zahrnout jako součást výstavby nových 
rodinných domů 

chodník k Močidlu a Buk. mlýna - zapojení 
majitele B. mlýnu, projekt, dotace, 
realizace 

omezení rychlosti v obci 30 - dovysvětlení 
konkrétních umístěných značek  

přechod pro chodce - Kyjovská 

parkování ve vjezdech - komunikace s 
občany (hlavně v zimě) 

přechod u zastávek  

 

Služby a život v obci - komunikace a 
spolupráce 

založení klubu seniorů 

zapojení seniorů do veřejného života - 
předávání know how mladší generaci 

kulturní akce by měly organizovat spolky 
(ne obec/kulturní komise)  

finanční podpora drobným službám - 
švadlenka, malérečka, vyšívačka, 
keramička 

zapojení mladých rodin  - plánování akcí a 
aktivit, klub maminek 

podpora spolupráce spolků - společné 
akce pro občany  

výchova dětí k občanské angažovanosti  - 
péče o obec a veřejný prostor 

vyslechnout nápady dětí - výtvarné 
ztvárnění  

zapojit děti do fungování správy - beseda 
se starostkou a zastupiteli 

kurzy - ruční práce 

podpora dětí ve sportovních a zájmových 
aktivitách 

propojení seniorů a mladých rodin - 
náhradní babička  

 



Krajina a ŽP 

zpracování koncepce zeleně  

výsadba zeleně za hřbitovem (parčík) 

srdce obce více zeleně (strom) 

udržování obecních ploch občany  - před 
RD 

větrolam - konkrétní místa  

podpora včelařů - exkurze, školení, 
kroužek 

motivační program na výsadbu na 
soukromích pozemcích 

obecní kompostárna s drtičkou nebo 
kompostéry pro občany  

sběrný dvůr 

kontejnery na šatstvo pro charitativní 
účely 

kontejnery na drobné elektronické 
zařízení (žehlička) 

více kontejnerů na papír a pet lahve - 
komunikace s Ekorem  

výsadba obecního lesa 

 

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 Bukovany. 

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

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

Bukovany.  

 

 

 

 

 


