
   

 
Zápis – Komunitní projednávání v obci Věžnice  
 
Fórum obce Věžnice 
Místo konání – Věžnice 45, Pohostinství 
Datum: 25. 10. 2016 od 18:00 hod 
Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 31 osob. 
___________________________________________________________________________ 

 
Program: 

 Zahájení 

 Vyhodnocení Veřejného fóra 2015 

 Seznámení s výstupy s Dětského fóra (25. 10. 2016) 

 Seznámení s metodou práce 

 Práce ve skupinách  

 Výběr priorit 

 Vyhodnocení 

 Závěr 
 

 
Na úvod starosta obce J. Málek přivítal přítomné a vyhodnotil vypořádání výstupů 
Veřejného fóra z roku 2015. Facilitátorka akce Marta Vencovská představila 
přítomným výsledky prvního Dětského fóra Obce Věžnice, které se uskutečnilo 
v dopoledních hodinách (9:00 – 11:30) s místní ZŠ.  
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 tři prioritní body, které umístil k vybraným 
problémům. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.  
 
Ukončení jednání (20:10) – J. Málek 
 
Příloha č. 1 – vyhodnocení  
 
Zapsala: Marta Vencovská 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

Příloha č. 1 

Přehled problémů  
Veřejné fórum - Obec Věžnice, 25. října 2016 

  

 
  

problém 
Počet 
bodů 

Pořadí 

Zachování pošty a hospody 13 2. 

Tělocvična pro školu i veřejnost 7 5. – 6. 

Motivace občanů k větší společenské aktivitě 2 13. – 14. 

Vybudovat kuchyň v sále a zlepšit akustiku v sále 11 3.  

Vyčistit rybníky v dolní vsi 7 5. – 6. 

Rozšíření chodníků (v horní vsi) 3 11. -. 12.  

Podpora dopravy pro seniory 4 9. - 10. 

Vybudování hasičárny 4 9. - 10 

Zpomalovací prvky a omezení rychlosti na komunikacích 14 1. 

Parcely 10 4. 

Nové vybavení hospody (topení, teplá voda, židle) 0 15. 

Letní festival 7 5. -7. 

Nové vybavení pro děti na fotbalovém hřišti 3 11. -. 12.  

Oprava mostu a splavu u Lutriánu 6 8. 

Propojení asfaltových cest s okolními obcemi 2 13. – 14. 

  
 

 
 



   

 
 

 

 

 
 



   

 
 

 

 

 

 
 


