
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Vacenovice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Vacenovice se uskutečnilo v pondělí 03. 06. 2019 od 17:30 hodin 

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

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 21 obyvatel včetně 

zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítala 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 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 Vacenovice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 bohatá spolková činnost 

 bohatý kulturní, společenský a 
sportovní život 

 historie obce - nálezy habánské 
keramiky 

 vinařská obec (sklepní uličky v obci) 

 udržování tradic, folklor 

 zaměstnavatelé v obci 

 nedostatek stavebních míst 

 pouze 1. stupeň ZŠ 

 chybí sociální služby pro seniory - 
dům pro seniory 

 zubní lékař 

 bankomat 

 chybí lékárna 

 chybí cyklostezka do Milotic, 
Vracova a Ratíškovic 

 chybí hřiště pro nejmenší děti 



 dobré autobusové spojení - Kyjov, 
Hodonín 

 MŠ i ZŠ 

 zdravotní středisko 

 cyklistické vinařské stezky 

 sběrný dvůr 

 vedení obce 

 zdravý patriotismus 

 příznivý demografický vývoj 

 houbaření 

 blízkost lesa, příroda 

 4 jezera - vodní plochy 

 biodiverzita – žáby 

 krásný hřbitov 

 pospolitost 

 významní rodáci 

 spolupráce s mikroregionem 

 dobrý stav komunikací 

 vysoké poplatky za odpad - chybí 
motivace 

 kácení lesa 

 nedostatek bytů 

 vzdělávání pro seniory 

 neukázněnost lidí v období 
vinobraní - odpad – mláto 

 dobíječka na mobil 

 nejsou dokončeny pozemkové 
úpravy 

 stanice na foukání kola 

 neukázněnost lidí při návštěvě lesa a 
venčení psů, pálení odpadu… 

 bobři 

 parkování ve středu obce a na 
místních komunikacích 

 chybí velká krytá hala – tělocvična 

 odpadky kolem cyklostezek 

 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

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

obce, vize  

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

Slabé stránky Priorita 

nedostatek stavebních míst 13 

pouze 1. stupeň ZŠ 0 

chybí sociální služby pro seniory - dům pro seniory 7 

zubní lékař 2 

bankomat 0 

chybí lékárna 1 

chybí cyklostezka do Milotic, Vracova a Ratíškovic 7 

chybí hřiště pro nejmenší děti 4 

vysoké poplatky za odpad - chybí motivace 0 

Kácení lesa  11 

nedostatek bytů 4 

vzdělávání pro seniory 0 

neukázněnost lidí v období vinobraní - odpad - mláto  0 

dobíječka na mobil   

nejsou dokončeny pozemkové úpravy 8 

stanice na foukání kola 3 



neukázněnost lidí při návštěvě lesa a venčení psů, 
pálení odpadu… 8 

bobři 4 

parkování ve středu obce a na místních komunikacích 0 

chybí velká krytá hala - tělocvična 6 

odpadky kolem cyklostezek 0 

 

Anonymní hlasování o slabých stránkách  

výstavba bytů a KD včetně seniorů 

stavební místa 

stavební pozemky - nedostatek 

kácení - zmenšování lesa 

aby dědina zůstala dědina 

psí exkrementy 

kamery - bezpečnost obce 

zachovat les aspoň v takové výměře jako je dnes 

kácení lesa 

dům pro seniory 

dětské hřiště 

odliv mladých rodin  

sucho 

zlepšení podmínek pro rozvoj sportování 

neochota vlastníků prodat pozemky na stavební místa  

bydlení pro mladé a seniory 

 

Vize - Vacenovice za 20 let Priorita 

zachování venkovského rázu 8 

mladí lidé v obci 7 

dostatek zeleně - původní druhy 4 

dostatek stavebních míst 8 

dostatek dětských hřišť 3 

bezpečná doprava s dostatkem zklidňovacích prvků 1 

tělocvična - velká 7 

zachování ZŠ a MŠ  8 

cyklostezka na Milotice 4 

domov pro seniory, stacionář 8 

aleje kolem cyklostezek, polní cesty, pěší 5 

pozemkové úpravy 9 

ukáznění, ohleduplní občané 2 

celoživotní vzdělávání 1 

zachování drobné vinařské kultury 3 

 

  



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: 

 Lidé, obec, kultura, tradice 

 Infrastruktura, bydlení, doprava 

 Občanská vybavenost (škola, dům pro seniory, sportoviště) 

 Životní prostředí, krajina 

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: 

Lidé, obec, kultura, tradice 

výchova mladé generace od předškolního věku  (Moravské 
písničky - učit již ve školce, základy tanečních kroků lidových 
tanců) 

podpora výuky hry na hudební nástroje + půjčování hudebních 
nástrojů 

kompetentní vyučující 

zachování vinařské kultury - rodič - dítě  

vysvětlování tradic) termín hodů, poutě…)  

setkávání lidí - pořádání akcí pro všechny  

krojová čistota - brožurka od odborníků - údržba krojů, oblíkání - 
hledat podporu a zdroje, podněcovat mladé ke čtení  

 

Infrastruktura, bydlení, doprava  

zintenzivnit výkup pozemků, najmout nezávislého mediátora 

návrh na změnu legislativy ohledně snadnějšího výkupu 
nevyužitých nemovitostí - pro účely výstavby (vyšší daně, větší 
tlak na majitele) 

frekventované části obce osadit značkami (zákaz stání, popř. 
zastavení) 

zvýšit bezpečnost při průjezdu obcí (retardéry) 

prvky zklidňování dopravy 

bezpečnostní kamery na riziková místa (konzultace s obcemi kde 
to již funguje- Ratíškovice) 

sportovní hala - zajistit pozemek, dotace 

dobudování cyklostezek - zintenzivnit výkup 

 

Občanská vybavenost (škola, dům pro seniory, sportoviště) 

dům pro seniory - dopracovat projektovou dokumentaci, získání 
dotačního titulu a následná realizace (starostka, místostarosta) 

sportoviště (máme již 2 víceúčelové hřiště + sportovní areál), 
nutnost výstavby sportovní haly (tělocvična), výkup pozemků 
(vedle MŠ), zpracování projektové dokumentace a následná 
realizace (starostka, místostarosta a farní úřad) 

výstavba tenisového kurzu a atletického oválu v areálu Sk 



dětské hřiště v areálu SK 

škola - tělocvična - obnovit 

rekonstrukce přízemí a 1. patro  

odpojit KD od energií (voda, plyn) 

v roce 2019  - rozšíření učeben vestavbou a 3 učebny nové 

obvodní lékař - přesun do nových prostor - do uvažované 
výstavby multifunkčního domu 

pošta - přesun 

vybudování stomatologické ambulance  

 

Životní prostředí, krajina 

komplexní pozemkové úpravy  

alej cyklostezka Milotice 

alej cesta Dolní konec - sv. Anna 

alej cesta k "pivovaru" 

revitalizace "charvátova jezera" 

remízky - větrná eroze - zadržování vody v krajině  

odpady - třídění - přes děti - apel - vysvětlování pořád dokola  

KPÚ - osobní jednání s vlastníky pozemků 

KPÚ -určení konkrétní osoby 

KPÚ - osvěta, motivace lidí  

 

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 Vacenovice. 

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

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

Vacenovice.  

 

 

 

 


