
   

 
Zápis – Komunitní projednávání v obci Věžnice  

 

Fórum obce Věžnice 

Místo konání – Věžnice 45, Pohostinství 

Datum: 8. 10. 2020 od 18:00 hod 

Dle prezenční listiny se kulatého stolu účastnilo 9 osob. 

__________________________________________________________________________ 

 

Program: 

• Zahájení 

• Vyhodnocení Veřejného fóra 2019 

• Seznámení s metodou práce 

• Práce ve skupinách  

• Výběr priorit 

• Vyhodnocení 

• Závěr 

 

Na úvod starosta obce David Drahoš přivítal přítomné a vyhodnotil vypořádání 

výstupů Veřejného fóra z roku 2019. Následně facilitátorka akce Marta Vencovská 

seznámila přítomné s vybranými tematickými oblastmi a metodou práce.  

Práce probíhala ve 2 skupinách metodou brainstormingu a problémy či potřeby byly 

vybranými zapisovateli zapsány na flipchartové papíry.  

 

Problémy byly řešeny v rámci oblastí: 

1. Rodina, společnost, kultura, sport, sociální oblast 

2. Zaměstnanost a vzdělávání 

3. Obnova a rozvoj obce (investice) + doprava 

4. Životní prostředí a zemědělství 

 

Všichni účastníci měli možnost doplňovat svoje náměty postupně ve všech 

oblastech. Následně proběhl výběr největších problémů u jednotlivých oblastí.  

Vybraných 18 problémů bylo přeneseno na hlasovací panel. Dalším krokem byl výběr 

priorit, kdy každý účastník obdržel prioritní body, které umístil k vybraným 

problémům. Na závěr proběhlo shrnutí aktivity a vyhodnocení.  

Ukončení jednání v 19:30 hod. 

 

Příloha č. 1 – vyhodnocení  

 

Zapsala: Marta Vencovská 

 

 

 



   

 

Příloha č. 1  
 

Veřejné fórum obce Věžnice - 23. 10. 2019 

Problém / příležitost Počet bodů Pořadí 

Navýšit počet zaměstnanců OÚ na údržbu obce  6 3. 

Navýšit počet zaměstnanců OÚ o hospodského      

Odborné přednášky pro veřejnost (1. pomoc, zdravotní, 
cestopisné...) 

1 9. - 15. 

Vybudování naučné stezky  1 9. - 15. 

Úprava sběrných míst na tříděný odpad + doplnění tetrapack 7 2. 

Kontejner na bioodpad u hřiště a po obci 1 9. - 15. 

Více míst s pytlíky na psí exkrementy     

Dočištění dolních rybníků 1 9. - 15. 

Oprava dopravního značení v obci     

Dětské hřiště v horní části obce 5 4. 

Více kulturních akcí (koncerty, divadla, divadlo pro děti....) 1 9. - 15. 

Pořádat obecní hry (neckiáda, na kole přes lávku, zimní, letní 
biatlon) 

4 5. - 6. 

Sportovní rybolov na obecních rybnících  1 9. - 15. 

Klubovna pro myslivce 4 5. - 6. 

Vybudování kuchyňky a sociálního zázemí v KD 8 1. 

Vybudování kluboven pro spolky 2 7. - 8. 

Obytná zóna na silnici k hřišti 2 7. - 8. 

Rekonstrukce kuchyně ZŠ a MŠ 1 9. - 15. 

 


