
   

 
Zápis – Komunitní projednávání v obci Věžnice  
 
Fórum obce Věžnice 
Místo konání – Věžnice 45, Pohostinství 
Datum: 18. 10. 2018 od 18:00 hod 
Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 31 osob. 
__________________________________________________________________________
_ 

 
Program: 

• Zahájení 

• Vyhodnocení Veřejného fóra 2017 

• 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 2017. Následně facilitátorka akce Marta Vencovská seznámila 
přítomné s vybranými tematickými oblastmi a metodou práce.  
Práce probíhala ve 4 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 (rodiny, senioři, spolková činnost) 
2. Vzdělání, rozvoj hospodářství a cestovní ruch 
3. Technická infrastruktura, doprava a majetek obce 
4. Životní prostředí, krajina a zemědělství 
 
Všichni účastníci měli možnost doplňovat svoje náměty postupně ve všech 
oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí.  
Vybraných 16 problémů bylo přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr 
priorit, kdy účastníci obdrželi tři prioritní body, které umístil k vybraným problémům. 
Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.  
 
 
Ukončení jednání (19:30 hod) – M. Vencovská 
 
Příloha č. 1 – vyhodnocení  
 
Zapsala: Marta Vencovská 
 
 
 
 
 
 



   

 
Příloha č. 1  

 

Veřejné fórum Obce Věžnice 2018                                                      17. 10. 2018 

Problém / příležitost 
Počet 
bodů 

Pořadí 

Pořádání kurzů a přednášek 6 5. – 7. 

Exkurze do pivovarů a sklípků (popř. vybudovat lihovar + pivovar) 2 11. – 13. 

Zachování obecních tradic + nové tradice 0 15. – 16. 

Zřídit kovářské muzeum ve staré kovárně 3 10. 

Zachování pošty, obchodu a služeb 5 8. 

Podpora funkčnosti „ Pětníku“ (nábytek) 0 15. – 16. 

Umlčet rejpaly nebo je přesvědčit o opaku  2 11. – 13. 

Podpora sportu a sportovišť 10 2. – 3. 

Posílení vodovodu – nové vodní zdroje 10 2. – 3. 

Modernizace internetu 1 14. 

Zpomalovací semafor na hlavní silnici 9 4. 

Koupě mikrobusu 14 1. 

Funkční rybníky v dolní části obce 2 11. – 13. 

Vysazování sadů a alejí podél cest 6 5. – 7. 

Vytvoření mezí mezi poli (zabraňování vyplavování půdy do obce) 6 5. – 7. 

Podpora zadržování vody v krajině 4 9. 

 


