
   

 
Zápis – Komunitní projednávání v obci Věžnice  
 
Fórum obce Věžnice 
Místo konání – Věžnice 45, Pohostinství 
Datum: 6. 10. 2015 od 18:30 hod 
Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 20 osob. 
___________________________________________________________________________ 

 
Program: 

 Zahájení 

 Informace o rozvoji obce 

 Seznámení s metodou práce 

 Práce ve skupinách  

 Výběr priorit 

 Vyhodnocení 

 Anketa 

 Závěr 
 

 
Na úvod starosta obce J. Málek přivítal přítomné a shrnul činnost obce a aktivit v obci 
za období 2014 – 2015. 
Následně Marta Vencovská seznámila přítomné s vybranými tematickými oblastmi  
a metodou práce.  
Práce probíhala ve třech skupinách metodou brainstormingu a problémy či potřeby 
byly vybranými zapisovateli zapsány na flipchartové papíry.  
Problémy byly řešeny v rámci oblastí: 
1. Kvalita života v obci a rozvoj hospodářství 
2. Infrastruktura, vzhled obce a krajiny 
3. Kultura a cestovní ruch, propagace a spolupráce 
Všichni účastníci měli možnost doplňovat svoje náměty postupně ve všech 
oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí.  
Vybraných 12 problémů bylo přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr 
priorit, kdy každý účastník obdržel čtyři prioritní body, které umístil k vybraným 
problémům. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.  
 
Ukončení jednání (20:30) – J. Málek 
 
Příloha č. 1 – vyhodnocení  
 
Zapsala: Marta Vencovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Příloha č. 1 

Přehled problémů  
Veřejné fórum - Obec Věžnice, 6. října 2015 

  

 
  

problém 
Počet 
bodů 

Pořadí 

Likvidace váhy v horní části 2 10. 

Zázemí pro kulturní dům (kuchyňka) 15 2. 

Zázemí pro hasiče 5 6. -.7. 

Venkovní koupaliště 6 5. 

Víceúčelové hřiště 20m x 40m s umělým povrchem 13 3. 

Chybějící stavební parcely 9 4. 

Úprava pitné vody v Dolní Věžnici 3 8. – 9. 

Zpomalovací prvky na hlavní silnici + instalace zrcadel (u kapličky 
a DPS) 

17 1. 

Pořádání výletů (děti, naučné exkurze, kulturní památky) 5 6. – 7. 

Finanční podpora a spolupráce všech spolků 3 8. - 9. 

Kabelová televize – zprovoznění místního informačního kanálu 1 11. 

Aktualizace webových stránek obce 0 12 

  


