
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Ratíškovice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Ratíškovice se uskutečnilo v pondělí 13. 05. 2019 od 17:30 hodin 

ve Spolkovém domě. Občané obce Ratíškovice byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 16 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 Ratíškovice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Hodonín 

 vodní nádrž Hliník 

 obec s největším počtem trvale 
bydlících obyvatel v ORP 

 růst počtu obyvatel 

 bohatá spolková činnost 

 nová cyklostezka + cyklostezky 
obecně 

 potřeba rekonstrukce vodovodu 

 úbytek drobných zemědělců a 
nabídky zemědělských produktů 

 poddolované území (obtížné 
zakládání staveb) 

 nedostatek míst pro rodinnou 
výstavbu 

 sucho 

 eroze 



 bohatý kulturní, společenský a 
sportovní život v obci 

 výskyt středních firem a drobných 
podnikatelů 

 vysoká občanská vybavenost 

 sběrný dvůr v obci 

 plavecký bazén + sportovní areál 

 dům s pečovatelskou službou 

 dostatek sportovišť 

 bezpečná obec - obecní policie, 
nízká kriminalita, zdroj. policie ČR 
Hodonín 

 blízkost přírody (les, houbaření), 
ekologická stabilita 

 dostupnost zdravotní péče 

 T machinery - významný 
zaměstnavatel 

 vinařství 

 folklor a tradice 

 zeleň v obci – výsadby 

 velký podíl starousedlíků - stabilita, 
sounáležitost 

 osvícené zastupitelstvo 

 časté dopravní spojení, přístup DZ 

 Drezína Ratíškovice + turistické cíle 

 blízkost slovenských a rakouských 
hranic (příhraniční spolupráce) 

 moderní a vybavená ZŠ i MŠ (vysoká 
úroveň školství) 

 chybí obchod se zdravou výživou – 
Serafina 

 tělocvična s nízkou kapacitou – 
přetížená 

 chybí přechod pro chodce (je jenom 
u ZŠ) - u MŠ + nedostatečné značení 

 hodně lidí na málo praktických 
lékařů 

 zápach na Rohatecké a dalších 
ulicích (hromady hnoje na polích), 
řepka 

 pálení odpadu - málo umístění na SD 

 pozemky pro rozvoj obce jsou v 
soukromých rukou 

 stav dětských hřišť 

 nezájem lidí o dění v obci 

 černé skládky v okolí Ratíškovic 
(neukáznění spoluobčané) 

 špatné využívání cyklostezky (u 
zastávky chybí nájezd, jezdí se po 
chodnících- doladit nájezdy) 

 zablokované chodníky auty, málo 
parkovacích míst u kostela 

 vysoký podíl starých neobydlených 
domů 

 špatný odpad - ulice U Zastávky 

 špatná dopravní situace u hlavní 
zastávky 

 není kontrola odpadních vod - neví 
se, co teče v potoku, neukázněnost 
lidí a firem, čerpání vody v době 
sucha na zalévání 

 jednotvárnost travních ploch -  
zrnice - předělat na louky - ne tak 
často sekat - myslet na včelky - řešit 
v koncepci zeleně 

 nedaří se udržovat kontinuitu ve 
spolcích (přenos z generace na 
generaci - není komu předat) 

 třídíme dobře, ale mohli bychom 
třídit líp 

 psí exkrementy 



 parkování nákladních aut v obci v 
úzkých uličkách 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Určení priorit občanů a tvorba vize  

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

Slabé stránky Priority 

potřeba rekonstrukce vodovodu 0 

úbytek drobných zemědělců a nabídky zemědělských produktů 0 

poddolované území (obtížné zakládání staveb) 0 

nedostatek míst pro rodinnou výstavbu  7 

sucho 5 

eroze 1 

chybí obchod se zdravou výživou - Serafina 0 

tělocvična s nízkou kapacitou - přetížená  2 

chybí přechod pro chodce (je jenom u ZŠ) - u MŠ + nedostatečné značení  1 

hodně lidí na málo praktických lékařů  0 

zápach na Rohatecké a dalších ulicích (hromady hnoje na polích), řepka 4 

pálení odpadu - málo umístění na SD 1 

pozemky pro rozvoj obce jsou v soukromých rukou  1 

stav dětských hřišť 0 

nezájem lidí o dění v obci  1 

černé skládky v okolí Ratíškovic (neukáznění spoluobčané) 4 

špatné využívání cyklostezky (u zastávky chybí nájezd, jezdí se po 
chodnících- doladit nájezdy) 5 

zablokované chodníky auty, málo parkovacích míst u kostela 5 

vysoký podíl starých neobydlených domů 0 

špatný odpad - ulice U Zastávky 1 

špatná dopravní situace u hlavní zastávky  2 

není kontrola odpadních vod - neví se, co teče v potoku, neukázněnost 
lidí a firem, čerpání vody v době sucha na zalévání 2 

jednotvárnost travních ploch -  zrnice - předělat na louky - ne tak často 
sekat - myslet na včelky - řešit v koncepci zeleně 3 

nedaří se udržovat kontinuitu ve spolcích (přenos z generace na generaci 
- není komu předat) 3 

třídíme dobře, ale mohli bychom třídit líp 0 

psí exkrementy  4 

parkování nákladních aut v obci v úzkých uličkách  9 

 

 

 

 

 



VIZE - Ratíškovice za 20 let  Priorita 

druhá tělocvična  5 

obchvat Ratíškovice  8 

zlepšení stavu krajiny (víc poldrů, víc vody) 7 

nové dětské hřiště  2 

všichni se máme rádi  2 

lepší hospodaření s vodou a využití dešťové vody 7 

propojení na kole do všech okolních obcí  1 

nový komunitní dům pro mladé rodiny a seniory 3 

KPÚ- zrealizované 12 

hospic 2 

dostatek zelených ploch, kvalitní údržba 1 

volnočasový areál na Hliníku 4 

prostory pro mládež + možnost řešení problémů 2 

výuka ve škole = rodina je základ, pomoc dětem z rozvrácených rodin+ 
školní psycholog  6 

 

 

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: 

 Komunitní život 

 Infrastruktura 

 Životní prostředí 

 Doprava 

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: 

Komunitní život  

osvěta, informovanost - sociální sítě, webináře, email, zprávy do mobilu, zasílání 
informací o které má zájem skupina  

výchova - začlenění do ŠVP - školní výukový plán - hodnoty rodiny  

komunitní centra 

nezájem lidí 

bezohlednost, neukázněnost 

podpora zájmových skupin - vytvoření prostoru pro jejich práci, podpora od obce 
finanční i materiální  

vzájemná spolupráce mezi organizacemi - dát spolkový dům k dispozici zájmovým 
skupinám  

mezigenerační podpora - dobrovolnictví 

prostor v mediích a periodikách pro zájmové skupiny 

příležitosti pro dobrovolnictví  

 

 



Infrastruktura  

bytová výstavba - bytový dům - se připravuje 

stavební místa - Padělky, inženýrské sítě (5 míst už je) 

příprava územní studie (u kina 4 stavební místa, až 12 míst) 

tělocvična - využití času - optimalizace ve stávající  

nemíčové aktivity - využití jiných prostor (knihovna, orlovna) 

volnočasový areál Hliník - úprava pláže 

volnočasový areál Hliník - revitalizace a adaptace střelnice na jiné sporty 

volnočasový areál Hliník - odpočívadlo s dětskými prvky  

Baťovka ulice Baráky/Zelničky, muzeum ve Vagónu 

hospic - na velikost obce stacionář - jednání s charitou, církví 

vytvořit menší prostory pro sport - stolní tenis  

 

Životní prostředí  

černé skládky - víc kontrol policie, odstranit stávající  

pozemkové úpravy (chybí 3 %) - osobní jednání dotčených osob s občany  

hospodaření s vodou - dešťovka z obecních budov - využít - zjistit dotační 
možnosti  

eroze, sucho - zastínit výsadbou místa, kde to lze 

sucho, eroze - mapa obecních studní 

zeleň v obci - výsadby hřbitov, Spolkový dům a obnova zeleně 

zápach Zeva - jednat s vedením společnosti - pravidelně informovat občany o 
výsledcích jednání - Zvon - systém  

 

Doprava 

parkování - osobní vozy u hřbitovní, nákladní v areálu Zeva, nákladní u sběrného 
dvora, nákladní areál cihelny 

bezpečnost - zvýšení pochůzek obecní police po obci 

přechody - na Rohatec, T Hodonínská, u hlavní autobusové zastávky, u sv. Jana 

obchvat - malý obchvat za benzinkou podél trati na Vacenovice  

 

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 Ratíškovice. 

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

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

Ratíškovice.  

 

 

 

 


