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ÚVOD
Program rozvoje obce je základním střednědobým plánovacím dokumentem obce,
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce,
který navazuje na již platné koncepční dokumenty obce. Program rozvoje obce formuluje
představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Smyslem
tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání situace v obci a názoru občanů formulovat
představy o budoucnosti obce, včetně navržení aktivit, které pomohou k jejich dosažení.
Dokument byl vytvářen v průběhu roku 2019 na období let 2019 – 2024. Je rozdělen do tří
základních částí a to část analytickou, návrhovou a realizační (implementační). V úvodní
analytické části je zpracován profil obce a stěžejní poznatky jsou zahrnuty do SWOT
analýzy. Zbylé části strategie specifikují priority rozvoje a návrhy opatření specifikované až
do jednotlivých aktivit.
Hlavním autorem za obec Ježov byl pan starosta Roman Hanák. Na zpracování dokumentu
se podíleli také zaměstnanci Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s., Anna Čarková, Pavel
Smetka a DSO Severovýchod – Radim Konečný.
Do procesu tvorby strategie byla zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření,
které zjišťovalo spokojenost občanů s žitím v obci a proběhlo také komunitní plánování
s veřejností, v jehož průběhu občané sami formulovali návrhy pro tvorbu strategické části
dokumentu. Občané měli také příležitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby.
Průběžné pracovní verze byly vždy zveřejněny na stránkách obce a bylo uskutečněno
veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva.
Dokument nejen že poslouží jako základní podklad pro rozhodování v rozvojových
záležitostech, ale může pomoci zlepšit informovanost občanů o životu v obci a ukáže
občanům směr, kterým se bude obce v následujících letech vyvíjet.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace
v obci, současný stav, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce.
Charakteristika má 7 kapitol členěných na dílčí témata. Informace pro tvorbu této části byly
získány z veřejně dostupných dat o obci a ze znalosti území místních občanů.
1. Území
Obec se nachází v severovýchodní části regionu Kyjovska v mikroregionu
Podchřibí. Východní částí protéká potok Hruškovice a západní částí
Skalecký potok. Oba se pod obcí v jižní části sbíhají. Na obou potocích se
nachází vodní nádrže. Severozápadní svahy jsou osázeny vinicemi a na
východ jsou převážně sady. Lokalita leží na rozhraní Račanské jednotky a
Kyjovské pahorkatiny. Katastrální území má 592 ha. Obec Ježov
administrativně spadá do správního obvodu ORP Kyjov. Obec není vnitřně administrativně
rozdělena na více obecních částí ani katastrálních území.
Nejbližším spádovým centrem je město Kyjov, vzdálené 8 km. Okresní město Hodonín je
vzdáleno 24 km a město Uherské Hradiště 20 km. Krajské město Brno se nachází ve
vzdálenosti 55 km. Obec spadá do geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny, z čehož
se odvíjí i ráz krajiny zemědělského charakteru zaměřený na vinohradnictví a sadařství
teplomilných druhů.
Územní plán obce je účinný od 4. 11. 2014. V obci žije trvale 715 obyvatel.
První písemná zpráva o Ježově pochází z roku 1320, v níž je
zmínka o faráři Gerhardovi z Ježova. Dominantu obce tvoří kostel
sv. Jakuba. Jedná se o jednolodní barokní stavbu. Před kostelem
stojí sochy sv. Josefa a sv. Anny. Ježovský kostel je jedním z mála
míst na Moravě, kde se zachovaly náhrobní kameny významného
rodu Zástřizlů.
Ježov je pro svou výhodnou geografickou polohu střediskem
mikroregionu.
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Tabulka: základní územní charakteristika obce:
Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška
Souřadnice

obec
Kyjov
5,91
1
1
238 nm
49.137, 17.2847615263

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Historické souvislosti:
První písemná zpráva o Ježově pochází z roku 1320, v níž je zmínka o faráři Gerhardovi
z Ježova.
Majetníci Ježova jsou známi teprve od roku 1373, kdy se připomíná Vojtěch z Ježova a roku
1401 Prošek z Ježova. Od roku 1412 měl v držení ves Ježov, tvrz, dvůr a faru Witoslaw
z Woděrad.
Roku 1430 prodal Boček z Woděrad ves s farou a dvorem Artlerbu ze Zástřizl. Protivec ze
Zástřizl spojil Ježov s Miloticemi. Roku 1480 byly zmínky o dvou mlýnech. Roku 1570 patřil
Ježov již k panství Dolno-Moštěnickému. Tam, kde nyní stojí zámek a dvůr v Moštěnici byla
dříve vesnice, jež spustla roku 1618. Pole této vesnice byla připojena ke dvoru roku 1652.
Unikátním svědectvím o dávné historii obce a jejího blízkého okolí se může pochlubit kostel
sv. Jakuba. Na jeho stěnách je totiž umístěno pět náhrobků pánů z nedaleké Dolní
Moštěnice. Jedná se o pískovcové desky, vypovídající o pohřbení rytíře Mikuláše ze Zástřizl
a jeho manželky Anny Ryšánky z Modřic v roce 1590 a zřejmě jejich syna Jaroše
o čtyřiadvacet let později. Žulové bloky pak patří Marii Cecílii, hraběnce z Lody, která
zemřela v roce 1791 a jejímu synovi - rytíři Rudolfu z Loevenfeldu, zesnulému v roce 1846.
Uprostřed kostela je krypta, v níž byli majitelé moštěnického panství pochováváni. Přístup
k ní kryjí lavice na levé, evangelijní straně. Pískovcové kameny byly původně zasazovány do
podlahy, po které se chodilo. Jelikož docházelo k jejich opotřebování, byly později
přemístěny do stěn, kam se pak daly i žulové náhrobky. Ježovský kostel je jedním z mála
míst na Moravě, kde se zachovaly náhrobní kameny významného rodu Zástřizlů. Šlo
o protestanty, pronásledované po třicetileté válce katolickou církví, která na některých
panstvích vyhazovala tyto kameny z hrobek V okolí Ježova bylo několik osad, které zanikly.
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Roku 1421 bylo vypáleno a rozbořeno probožství u Svatého Klimenta. V 15. století se
připomíná již pustá ves Ronšperk u Labuť. Roku 1391 patřilo třetina vesnice Ronšperk k
vesnici Labuť a dvě třetiny probožství na hoře Svatého Klimenta i s Vřesovicemi.
Další zaniklou osadou byly Jevišovice roku 1400, Hořentice 1500, Hruškovice 1590,
Chornice 1500, Lněníky 1500, Borky u Ježova 1500, Starosko u Moštěnice a vesnice
Moštěnice zanikla asi roku 1618.

Roku 1688 je v kronice zmínka, kdy se ježovský farář Mikuláš Černíček dovolává desátků ze
zaniklých šesti lánů, jež obdělává pán v Moštěnici, který tato pole ke svému panství připojil.
Roku 1652 byla v Ježově zřízena škola coby stálé zařízení. Tato škola byla na současném
čísle 106. Domovní čísla byla uvedena poprvé v Josefínském katastru a ve farní kronice až
od roku 1784.
Nová budova školy byla vystavena /nynější 1. stupeň/ v roce 1880. V té době kromě
obecního domu byly v Ježově 2 mlýny a panská palírna. Roku 1893 vznikla čtenářskohospodářská besídka, která však brzy nato byla rozpuštěna. Velmi důležitým hospodářským
činitelem bylo zřízení Rolnické záložny v roce 1885. Po kulturní a hospodářské stránce získal
Ježov vybudováním okresních silnic, které se zde křižují, což bylo provedeno v roce 1879 až
1898. Historickým mezníkem obce byl odprodej dvorku, který vrchnost zřídila v roce 1688 z
polí mlynářů a který odprodal velkostatek v Moštěnic v roce 1877 do soukromých rukou.
Roku 1913 zde vzniká národní jednota pro jihozápadní Moravu. Za okupace v roce 1939 byl
zřízen telefon a činily se přípravy pro rozšíření hřbitova.
V roce 1943 byla zřízena Lidová škola zemědělská, ale udržela se jen 7 let.
V roce 1951 v Lubech byl otevřen důl Pokrok, kde se započalo s těžbou lignitu. 1952 byl
otevřen Svedrup a založeno JZD. 1950 bylo otevřeno kino, 1952 zdravotní středisko, 1953
Svazarm. V roce 1958 se Ježov stal střediskem zvěrolékařského okrsku. 1956 -1958 se
započalo s výstavbou nové školy /současný 2. stupeň ZŠ/.
První souvislá řada gruntovních knih se datuje od roku 1781. V obci byla cihelna a lom na
kámen.
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Pamětihodnosti v obci:


Kostel svatého Jakuba Staršího na kopci Kříb (246 m n.m.) postaven asi v letech
1677–1681. Nad hlavním vchodem je zasazena deska s rodovými znaky Jiřího
Bedřicha Forgače a jeho manželky Kateřiny Barbory z roku 1681. Uvnitř kostela jsou
náhrobky pánů z Dolní Moštěnice z let 1590–1846. Pod kostelem je krypta, ve které
byli páni z Moštěnice pochováváni. Náhrobní kameny z pískovce byly původně
v podlaze kostela, ale protože rychle chátraly, byly zasazeny do stěny kostela.
Náhrobek zde má Mikuláš ze Zástřizl a Milotic (†1552, na náhrobku je vytesána
podobizna Mikuláše v brnění), Jan Morkovský ze Zástřizl s manželkou Annou
z Modřic (na náhrobku z roku 1590 jsou jmenováni i synové Jiřík, Proček, Bernard
a Václav. Náhrobek Aliny Skrbenské z Hříště, která zemřela v roce 1614, je umístěn
ve zdi za oltářem. Jde o jedno z mála míst s náhrobky protestantských pánů rodu ze
Zástřizl. Po třicetileté válce byly takové náhrobky církví často likvidovány. V pozdější
době přibyly i dva žulové náhrobky Marie Cecilie z Lowenfeldu (†1791) a jejího syna
Rudolfa (†7.10.1846). Kostel míval tři zvony: Jakuba, Marii (z roku 1743) a Annu.
V roce 1916 byly odevzdány při válečné rekvizici. Nové zvony farníci pořídili v roce
1924, ale roku 1942 byly opět odevzdány na válečné účely. V současné době je zde
zvon Marie z roku 1940 a další v sanktusníku s reliéfy sv. Vojtěcha a sv. Jana
Nepomuckého z roku 1780. Varhany vyrobil Matěj Strmiska z Uherského Hradiště
v roce 1874. V letech 1989–1990 byly restaurovány.
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Fara



Pomník padlým v 1. světové válce z roku 1928 s bustou T.G. Masaryka



Přírodní památka Losky
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Znak obce, prapor obce:
Ve znaku obce je červeno-modře kosmo děleném štítě vzpřímený vykračující zlatý ježek
s červenou zbrojí nesoucí v tlamě stříbrný vinný hrozen.
Prapor je tvořen modro-červeně kosmo děleným listem se vzpřímeným vykračujícím žlutým
ježkem s červenou zbrojí nesoucím v tlamě bílý vinný hrozen. Poměr šířky k délce listu
je 2:3.

Obrázek: Znak obce, prapor obce:

Shrnutí kapitoly území:
Obec leží v Jihomoravském kraji, 8 km jihovýchodně od Kyjova a patří mezi menší obce
Kyjovského Slovácka. Není administrativně členěna a katastrální území činí 5,91 ha. Historie
obce sahá do 13. století. Uprostřed obce stojí nově zrekonstruovaný objekt bývalé školy,
který bude v blízké době sloužit jako Obecní úřad. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba.
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2. Demografická situace
Počet obyvatel se od roku 1961, kdy v obci žilo 884 obyvatel, rapidně snižoval. Pokles byl
dán především migračním odlivem obyvatel z obce. Od roku 2011, kdy v obci žilo 695
obyvatel, se s menším či větším přírůstkem, ustálil na dnešních 715.

Graf: Vývoj počtu obyvatel k 31. 12. 2011

Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidu 2011

Celkový přírůstek obyvatel je víceméně odvislý od přírůstku migračního, přirozený přírůstek
hodnoty pouze dokresluje. V posledních 10 letech se počet obyvatel drží na konstantní
úrovni s občasným kolísáním v důsledku migrace. Nelze tedy říct, že by v obci obyvatel
ubývalo nebo přibývalo. K posílení migračního přírustku je zapotřebí vytvořit novou zástavbu,
se kterou obec počítá v novém Územním plánu. Dosáhne toho tím, že vykoupí nebo smění
stávající pozemky, které nejsou majetkem obce.
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Graf: Vývoj přírůstku a úbytku obyvatel
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Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

V současné době žije v obci 715 obyvatel. Poměr mezi muži a ženami je téměř vyrovnaný.
Průměrný věk obyvatel obce je vyšší než celorepublikový průměr – 41 let, u mužů je však
tento údaj o něco nižší než u žen, dosahuje hodnoty 38,9 let. Za posledních 10 let průměrný
věk v obci mírně vzrostl z hodnoty 39,6 let a roste především u žen. Mezi občany převažují
obyvatelé ve věkové kategorii 15 – 64 let a to 670 obyvatel. Obyvatel mladších 14 let je 105
a starších 65 let 170. Díky těmto hodnotám patří obec mezi obce s nejvyššími podíly
produktivní populace ve věkové kategorii 15 – 64 let.
Tabulka: Stav obyvatelstva k 31. 12.

Počet obyvatel celkem
v tom
muži
podle
ženy
pohlaví
0-14
v tom
ve věku 15-64
(let)
65 a více
Průměrný věk
Zdroj: ČSÚ

2013
710
348

2014
721
355

2015
720
355

2016
712
351

2017
715
355

362

366

365

361

360

96
480
134
42,8

95
491
135
43

100
484
136
43,1

99
470
143
43,6

105
463
147
43,5

Data pro zhodnocení vzdělanostní struktury obyvatelstva obce jako celku byla získána
z SLDB 2011. Se základním vzděláním žije v obci 149 obyvatel. Nejpočetnější skupinou jsou
občané se středním vyučením a to v počtu 249. Středoškolsky vzdělaných obyvatel
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s maturitou je 127 a s nástavbovým studiem 10. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo v obci
56 obyvatel. Zajímavější pohled lze nalézt při srovnání vzdělanostní struktury mezi
pohlavími. Ze statistiky jasně vyplývá, že v obci častěji dosahují vyššího vzdělání muži než
ženy a poměrně četné množství žen získalo nejvýše základní vzdělání.

Tabulka: Vzdělanostní struktura obyvatelstva – sčítání lidu 2011
Celkem

muži

ženy

610

291

319

3

1

2

149

39

110

249

158

91

úplné střední
(s maturitou)

127

54

73

nástavbové
studium

10

3

7

5

1

4

56

31

25

Obyvatelstvo ve věku 15
a více let
bez vzdělání
základní
včetně
neukončeného
střední vč.
vyučení (bez
z toho
maturity)
podle
stupně
vzdělání

vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Většina obyvatel v obci se hlásí k české či moravské národnosti, ale v obci můžeme také
najít občany hlásící se ke slovenské národnosti. Více než třetina občanů je věřících a nejvíce
obyvatel se hlásí k Římskokatolické církvi (24,2%). Obec nespadá mezi sociálně vyloučené
lokality.

Spolková, osvětová a informační činnost
Obec Ježov žije velmi bohatým kulturním životem, na němž se podílí jednotlivé spolky:
-

Tělovýchovná jednota VLAST Ježov – družstva kopané a stolního tenisu, která
čítají 107 členů

-

SDH Ježov – sbor má 11 člennou zásahovou jednotku, má 60 členů. SDH se
každoročně účastní okrskové soutěže a hasičské olympiády. Má soutěžní družstva
mužů, žen i dětí. Pravidelně pořádá velmi oblíbený Pyžamový bál a předvádí ukázky
zásahu na Dětském dnu
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-

Myslivecký spolek VLAST Ježov – hospodaří na rozloze 1392 ha v katastrech obcí
Vřesovice, Labuty, Skalka a Ježov. Spolek pravidelně pořádá v průběhu roku několik
akcí jako jsou: Pálení čarodějnic, Dětský den, Zvěřinové speciality, taneční zábavy
nebo výstavy psů.

-

Český zahrádkářský svaz – má 30 členů, zajišťuje prodej hnojiv, sadbových
brambor, vlastním traktorem provádí veškeré polní práce pro členy i nečleny. Každý
druhý rok pořádá výstavu místních vín

-

Ježovjánek – účelem spolku je zachování místních tradic, podpora pozitivního
vztahu dětí k tradiční lidové kultuře, rozvoje pohybových a hudebních dovedností dětí

-

Ježovští pěvci – volné pěvecké sdružení mužů a žen, kteří každoročně pořádají
zpívání koled pod vánočním stromem na návsi

-

Skautský oddíl Podchřibáci

Shrnutí kapitoly demografická situace:
V obci žije 715 obyvatel, jejich počet se v posledních letech pohybuje kolem této hranice a je
ovlivňován především migrací oběma směry. Mezi občany je největší procento obyvatel
v ekonomicky produktivní věkové kategorií (15-64 let) a průměrný věk občanů je nad
průměrem ČR. Nejvíce obyvatel v obci dosáhlo středoškolského vzdělání, přičemž muži
v obci dosahují vyššího vzdělání než ženy. Třetina občanů se veřejně hlásí k víře či
náboženství. V obci působí několik spolků orientovaných na volnočasové aktivity pro děti,
seniory a organizaci kulturních akcí.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2016 celkem 142
registrovaných ekonomických subjektů a z toho 79 subjektů se zjištěnou aktivitou. Mezi
podnikatelskými subjekty převažují fyzické osoby podnikající na základě živnostenského
oprávnění, kterých je v území obce registrováno 52 se zjištěnou aktivitou. Aktivních
právnických osob v obci působí 14. Vzhledem k počtu obyvatel a jejímu geografickému
umístění plní obec spíše funkci obytnou.
Tabulka: Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2016

Celkem

142

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
79

Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé

119

65

102

52

9

6

8

7

Právnické osoby

23

14

Obchodní společnosti

7

6

Akciové společnosti

0

0

Družstva

2

2

Registrované
podniky

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Obec Ježov disponuje jednou průmyslovou zónou, v extravilánu obce směrem na sousední
Žádovice. Slouží jako zázemí pro místní podnikatele v oborech autodopravy, kovovýroby,
skladování a pěstování myší.
Mezi významné firmy v obci patří:
-

BRISK v. d. – tato firma je specifická především tím, že zaměstnává většinou
handicapované občany, zabývá se výrobou plastových a kartonových obalů, je to
největší firma v obci, co se do počtu zaměstnanců týče

V obci můžeme najít také drobné živnostníky a to v oborech:
-

obchod drogerie s textilem

-

klempířství, tesařství
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-

veterinární služby

-

zednictví, malířství

-

autoopravna

Tyto firmy také finančně podporují kulturní akce v obci.

Všechny tyto organizace spadají do kategorie malých zaměstnavatelů. Jediná firma BRISK
v. d. spadá do kategorie středních podnikatelů, a proto obyvatelé za prací většinou dojíždějí.
Do zaměstnání dle SLDB 2011 vyjíždělo do jiného okresu 190 osob a do jiného kraje
48 osob.
Tabulka: Lidé vyjíždějící do zaměstnání a škol
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do
zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce
okresu
v tom
v tom

do jiného
okresu kraje

do jiného
kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

205
144
10
109
9
15
1
61
15
46

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB 2011

Podnikatelské subjekty působí aktivně především v odvětvích: stavebnictví, průmysl
a velkoobchod s maloobchodem. Nejvíce subjektů působí ve stavebním průmyslu.
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Graf: Ekonomické subjekty podle odvětví k 31. 12. 2017

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Z komerčních služeb se se v obci nachází autokemp, který nabízí také prostory pro pořádání
oslav a společenských akcí, obchody se smíšeným zbožím, prodejna včelařských potřeb
a další.

Trh práce
Z následující tabulky je zřejmé, že nezaměstnanost v obci je dlouhodobě několikanásobně
vyšší než je celorepublikový průměr.. V současné době je tendence opět klesající, je to
výsledek nejlepšího ekonomického růstu v České republice za poslední dekádu. Ženy jsou
na tom o málo lépe než muži. Poslední údaje z 30. 9. 2018 ukazují, že průměr
nezaměstnanosti v obci je stále dvakrát vyšší než celorepublikový. Zřejmě je to dáno
nedostatkem pracovních míst v místě bydliště nebo dojížděním do zaměstnání do velké
vzdálenosti. Celorepublikový průměr nezaměstnanosti k 31. 12. 2018 je 2,9%.
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Tabulka: Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12.
Obec Ježov
Podíl
nezaměstnaných
celkem
osob (v %)
Podíl
muži
nezaměstnaných pohlaví
ženy
osob (v %)

2016

2017

2018

8,3

5,7

6,7

11

4,2

7,3

5,5

7,3

6,1

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze

Shrnutí kapitoly hospodářství:
V obci aktivně působí 79 podnikatelských subjektů, převážně OSVČ. Všechny podniky
spadají do kategorie malých zaměstnavatelů. Za prací občané většinou dojíždějí. Obec plní
spíše funkci obytnou. Z komerčních služeb základní vybavenosti se v obci nachází obchod
s potravinami, kadeřnictví, smíšené zboří. Nezaměstnanost v obci na konci roku 2018 činila
6,7%, v návaznosti na celorepublikový ekonomický růst je tato hodnota hodně vysoká.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura

Kanalizace:
V obci byla vybudována síť dešťové kanalizace, která odvádí odpadní vody do potoka
Hruškovice a splaškové vody z rodinných domů jsou svedeny do nově vybudované
splaškové kanalizace. Obec má ve vlastnictví i vlastní čistírnu odpadních vod, kterou
provozuje VAK Hodonín.

Vodovody:
Obec má vybudovaný vlastní vodovod, jenž je provozován společností VAK, a.s. Hodonín.
Na vodovod doposud nejsou napojeny všechny domy v obci.
Hlavním zdrojem pitné vody pro SV Bzenec-Kyjov-Hodonín je úpravna vody Bzenec
o výkonu Q = 450l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ
Bzenec I o vydatnosti Q = 60l/s, JÚ Bzenec III o vydatnosti Q = 100l/s a JÚ Bzenec V, ze
které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva. Voda z ÚV Bzenec je
dopravována do VDJ Vracov II o objemu 2x3000 metrů krychlových, s max. hl. 270,00 m
n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který danou obcí
prochází a je veden dále do dalších obcí, které se nacházejí nad obcí.
Vodovodní síť obce je v relativně dobrém technickém stavu. V příštích letech se budou
provádět pouze opravy vzniklých poruch.

V obci je zaveden zemní plyn. Plynofikace byla v obci dokončena v roce 1994. Je řešena
VTL přípojkou z plynovodu na trase Kyjov – Bzenec – Veselí n. Mor. Obec je zásobována el.
energií, která je využívána především na svícení, vaření a v některých případech i vytápění
rodinných domů. Elektrickou energii v obci zabezpečuje firma E.ON. Vedení je uloženo
převážně v betonových podpěrách či ocelových příhradových stožárech. Firma však
v současné době preferuje uložení nových přípojek do země a do budoucna se očekává
změna sloupového napojení. Rozhlas v obci je bezdrátový, pořízený před sedmi lety.
Kabelová televize v obci je a na internet je napojeno zhruba 70% obyvatel.
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Tabulka: Technická infrastruktura v obci 2018

vodovod kanalizace plynovod

ano

ano

ano

ČOV

kabelová
televize

ano

ano

internet

ano

obecní

sběrný

rozhlas

dvůr

ano

ne

Zdroj: Data poskytnuta starostou obce

Odpadové hospodářství
Obce na Kyjovsku řeší problematiku odpadového hospodářství prostřednictvím společnosti
EKOR, s.r.o., která vznikla z meziobecní spolupráce členských obcí DSO Severovýchod,
jehož členem je i obec Ježov. Nyní je společnost EKOR provozovatelem několika zařízení
a služeb nejen pro nakládání s odpady, mezi které patří např. svoz odpadů, provoz skládky
odpadů, provoz míst pro třídění odpadů, dotřídění odpadů na dotřiďovací lince na plasty
a papír, provoz kompostáren, sběrných dvorů, poradenské služby, apod.
Drtivá většina veškerého odpadu z území je vytříděna v třídící lince v obci Těmice, kterou
provozuje společnost Ekor s.r.o. Třídí se zde veškerý komunální odpad z území i separovaný
sběr z barevných kontejnerů. Další třídící linka se nacházejí v obci Žádovice.

Dopravní infrastruktura
S okolím má obec autobusové spojení linkou z Kyjova do Osvětiman. V Ježově jsou
3 autobusové zastávky (zdravotní středisko, u Šupalového a škola). Prochází jím silnice
II/422, do sousední Skalky III/4227 a Žeravic III/4225. Podle celostátního sčítání dopravy
projelo v roce 2010 po silnici II/422 v průměru 1 134 vozidel denně (z toho 855 osobních,
270 těžkých nákladních a 9 jednostopých motorových vozidel).

19

Obrázek: Silniční tahy procházející obcí

Zdroj: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/

Celková délka místních komunikací činí přibližně 4 km a státních komunikací 2,6 km.
O údržbu místních komunikací se starají zaměstnanci obecního úřadu v rámci možností
rozpočtu obce. Většina místních komunikací je lemována obecními chodníky, které jsou
v délce 4,6 km. Komunikace i chodníky jsou v dobrém stavu, po realizaci kanalizace byla
zrekonstruována i místní komunikace a většina stávajících chodníků také. Výhledově se
v obci také plánuje výstavba nových, chybějících chodníků podél silnice. Parkovací místa
jsou většinou řešena majiteli rodinných domů a to v nájezdech. Parkovací ostrůvky v obci
chybí.
Nejbližší železniční stanice se nachází ve městě Kyjově, vzdleném 8 km, kterým prochází
trať číslo 340 Brno – Kyjov - Uherské Hradiště, na této trati jezdí osobní vlaky a spěšné
vlaky. Tyto tratě jsou rovněž významným spojem zejména do zaměstnání.
Obcí prochází také Moravská vinná stezka. Tato stezka je sjízdná po celý rok a je značena
červenou barvou. Navazuje na stezku Bzenecká, která je také značena červeně.
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Obcí prochází také naučná stezka mikroregionem Podchřibí, v současné době se značí
směrníky, která bude spojovat všechny obce mikroregionu, tj. Labuty, Skalku, Ježov,
Žádovice, Hýsly a končí v Kelčanech.

Obrázek: turistická mapa – značení v obci

Zdroj: http://www.mapy.cz/

Dopravní obslužnost
V obci je dostačující autobusové spojení do okolních měst a obcí. Obcí prochází autobusové
spojení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK) linky
666. Četnost linek je přiměřená počtu obyvatel. Do města Kyjova jezdí např. autobusy téměř
každou hodinu od 4:30 do 23:30 hodin. Přepravní doba závisí na trase zvoleného
dopravního spoje. Např. do spádového města Kyjova trvá přeprava bez přestupů od 10 do
15 minut. Přímo v obci jsou čtyři autobusové zastávky. Nejbližší železniční spojení
je v Kyjově.
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Shrnutí kapitoly technická infrastruktura:
V obci je nově vybudovaná splašková kanalizace i s čistírnou odpadních vod, která je ve
vlastnictví obce, ale provozuje ji VAK Hodonín. Vodovod je v dobrém stavu. V obci
je zaveden zemní plyn a očekává se změna sloupového napojení el. energie za podzemní
vedení. Rozhlas v obci je bezdrátový, kabelová televize slouží občanům, na internet je
napojeno cca 75 % obyvatel. Odpadové hospodářství řeší firma EKOR s.r.o. Celková délka
místních komunikací činí přibližně 4 km a státních komunikací 2,6 km. O údržbu se starají
zaměstnanci obce. Chybí parkovací místa. Autobusové spojení je řešeno linkami IDS JMK,
na katastru leží 3 autobusové zastávky. Nejbližší železniční stanice se nachází v Kyjově.
Obcí prochází také Moravská vinná stezka.
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5. Vybavenost
Obec Ježov spadá mezi obce s velmi velkou základní vybaveností. Nachází se zde Obecní
úřad, knihovna, 2 obchody se smíšeným zbožím, mateřská škola, základní škola, pošta
Partner, dětská hřiště a hřbitov umístěný nedaleko silnice směřující do vedlejší obce Skalka.
Nechybí zde ani zdravotní středisko, kde je zabezpečena péče o děti, ale i dospělé.

Bydlení
Urbanistickou strukturu obce tvoří především přízemní rodinné domy se sedlovou střechou
v souvislých řadách. Jedná se především o domy tradiční venkovské zástavby, která je
v některých místech mírně narušena domy městského typu. Dle výsledků Sčítání lidu, domů
a bytů z roku 2011 se v obci Ježov nachází celkem 245 domů, z toho 200 je domů
obydlených. Kromě 8 bytových jsou všechny domy rodinné. V majetku obce se nachází
2 bytové jednotky, které pronajímá svým občanům. Perspektivní je rozvoj funkcí obytných.
Obec je přirozenou rozvojovou plochou pro bydlení v rodinných domcích. V oblasti výstavby
obec spolupracuje se stavebním úřadem v Kyjově. Snahou je dodržovat a zachovávat
původní charakter venkovské zástavby a minimalizovat výstavbu nových, pro venkov
necharakteristických staveb s nevhodnými urbanistickými prvky.

Tabulka: Domy a jejich výstavba 2011

Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
bytové
vlastnictví
družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby
nebo
1981 - 1990
rekonstrukce 1991 - 2000
domu
2001 - 2011

Celkem

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

245
200
183
3

233
191
182
-

8
8
1
2

4
1
1

1

-

1

-

11

9

2

-

14
93
31
19
20
23

14
91
27
19
17
23

1
4
3
-

1
-

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011

Statistická data posledních let ukazují, že intenzita bytové výstavby v obci je prakticky
minimální. Za posledních 5 let bylo v obci dokončeno pouze 5 rodinných domků. Naopak
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poptávka po bydlení pro mladé rodiny je čím dál větší. Obec nevlastní pozemky určené
k bydlení, snaží se je získat vykoupením nebo směnou za své vlastní. Do budoucna by
mohla vzniknou nová zástavba s více než 25 domy. Jedná se o území nad místní základní
a mateřskou školou.

Obrázek: Územní plán obce Ježov

Školství a vzdělávání
V obci se nachází mateřská škola, kterou navštěvuje 28 dětí. Je zde také základní škola pro
první stupeň, kterou navštěvuje 50 dětí a pro druhý stupeň, který navštěvuje 36 dětí. Škola je
spádovou školou pro děti z celého mikroregionu Podchřibí. V současné době ji navštěvují
žáci z obcí: Ježov, Skalka, Vřesovice, Žádovice, Kelčany a Hýsly. Dopravní spojení do těchto
obcí je pro žáky dostatečně zajištěno, u školy je zřízena autobusová zastávka.

Zdravotnictví
Obec Ježov disponuje svým zdravotním střediskem, kde je zajištěna zdravotní péče pro děti i
dospělé. Bohužel, s ubývajícími žáky na místní škole nastávají i problémy s vyplněním
kapacity tohoto střediska a s udržením zařízení (zejména dětského oddělení) v chodu.
Vzhledem k blízkosti a snadné dostupnosti města Kyjova, kde se nachází nemocnice a řada
ordinací všeobecných lékařů i s různou specializací, je lékařská péče dobře zajištěna. Obec
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má také zajištěnu veřejnoprávní smlouvu v rámci pečovatelské služby, služby sociální
prevence a odborné sociální poradenství s Charitou Kyjov a městem Kyjov. Zdravotnická
záchranná služba přijíždí ze stanoviště v Kyjově vzdáleného 8 km. Legislativně stanovená
doba dojezdu je tak snadno splnitelná. Praktické lékaře občané navštěvují v Ježově nebo
ve městě Kyjově. Největší nemocnicí s poliklinikou je pro oblast Hodonínska 8 km vzdálené
město Kyjov.

Sociální péče
V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Většina standardně využívaných služeb
sociální péče je k dispozici v Kyjově. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné je v obci
zajišťována především rodinnými příslušníky, případně terénní formou. Existuje zde možnost
využít služeb Centra sociálních služeb, jejímž zřizovatelem je město Kyjov, či Charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby Kyjov, jejímž zřizovatelem je oblastní Charita, které
mimo jiné zajišťují poskytování osobní asistence a pečovatelské služby v domácím prostředí
klienta.
V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. Jde spíše
o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují pomoci. Osoby, které se
ocitly v tíživé sociální situaci, můžou navštívit sociální služby v Kyjově. Zde je jim k dispozici
široké spektrum služeb. Obec nemá výrazné problémy s uživateli návykových látek.

Kultura
Obec Ježov spolu s místními spolky pořádá také každoročně různé kulturní akce - např.
plesy, Fašanky, Pálení čarodějnic, Besedy s důchodci, adventní aktivity.
Velmi navštěvovanou akcí jsou Hody s kradením káčera. Pořádají se každoročně koncem
září a tato tradice se nikdy neobejde bez krojovaných, kterých se pravidelně účastní kolem
200. Tato tradice je jednou z nejnavštěvovanějších akcí obce.
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Kalendář akcí na rok 2019
Leden


12. 1. Školní ples

Únor


23. 2. Pyžamový bál

Březen


2. 3. Fašank



9. 3. Dětský karneval

Duben


30. 4. Pálení čarodějnic, stavění máje

Červen


2. 6. Dětský den

Červenec


13. 7. Pivní slavnosti



21. - 22. 7. Zvěřinové hody

Srpen


23. – 24. 8. Zvěřinové hody

Září


7. 9. Petangový turnaj

Říjen


5. 10. Hody s věncem a káčerem

Prosinec


22. 12. Zpívání u vánočního stromu

Tyto kulturní akce jsou většinou pořádány na Obecním úřadě, případně na sportovním hřišti,
určenému v obci k tomuto účelu.

Sport a volnočasové aktivity
V obci nejsou za účelem sportovní rekreace vybudovány žádné dětské hřiště s technickým
zázemím, nicméně mají možnost navštěvovat jedno velké hřiště i s kurty hned vedle místní
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školy. Na jednom z nich je umístěno několik posilovacích strojů, které může využít každý
návštěvník. V obci je vybudováno také velké fotbalové hřiště pro domácí fotbalisty TJ Ježov.
Toto hřiště poskytuje kompletní technické zázemí.

Shrnutí kapitoly vybavenost:
Ze základní občanské vybavenosti se nachází v obci - obecní úřad, knihovna, pošta Partner,
2 obchody se smíšeným zbožím, základní či mateřská škola a hřbitov. Občanům zde chybí
zubař. V obci se nachází 245 domů, z nichž 84 % je obydlených. Většina domů je rodinných,
8 bytové. Intenzita nové výstavby je minimální, naopak poptávka po bydlení je vysoká. Obec
nevlastní pozemky pro další možnou výstavbu. Děti mají možnost studií na místní Základní
škole. Některé sociální služby poskytuje Charita terénní formou. O kulturní dění v obci se
starají především občané obce prostřednictvím jednotlivých spolků. Pořádá se zde
pravidelně několik tradičních kulturních a společenských akcí. Kulturní akce jsou většinou
pořádány v obecním domě případně v přírodním areálu. Pro sport a rekreaci je v obci
vybudováno travnaté fotbalové hřiště s technickým zázemím, hřiště pro děti.

28

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Geomorfologicky náleží obec Ježov do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní
Karpaty a podsoustavy Středomoravské Karpaty. Území obce pak řadíme do celku Kyjovská
pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsek Žádovická pahorkatina. Reliéf katastru
má charakter členěné pahorkatiny s široce rozevřeným údolím. Půdní pokryv tvoří především
hnědozem modální či černozemě erozní formy místy přecházející do hnědozemě.

Životní prostředí, krajina a zeleň v Ježově

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území Ježova do oblasti T2. Oblast je
charakterizována následně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné období
s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota se pohybuje
kolem 9 stupňů Celsia. Nejteplejším měsícem je červenec, nejchladnějším leden.
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Obcí Ježov protéká potok Hruškovice, který pramení v Chřibech na Jihovýchodních svazích
vrcholu Bradlo. Potok tvoří západní přítok Kyjovky. Na katastru obce se také nachází dva
rybníky, které slouží k účelům sportovního rybolovu.
Území obce může být ohrožováno vyššími vodními stavy především způsobenými
přívalovými srážkami, které mají za následek splachy z okolních polí a rozvodnění potoka
Hruškovice. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným
vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Funkční využití území
Celková katastrální výměra obce činí 592 ha, z toho 70% tvoří orná půda. Vzhledem ke
zvlněnému reliéfu krajiny je zemědělská produkce velmi málo diversifikovaná a převažuje
rostlinná produkce se zaměřením na pěstování obilovin a řepky. Poměrně velkou část
katastru obklopují vinice a sady, které jsou ve špatném stavu, jen malá část je stále
obhospodařována. Mimo remízků se v katastru obce nachází i zalesněné území Obora, ve
které místní myslivecký spolek chová vysokou zvěř.
Velkým problémem v obci je ohrožení půdy v důsledku vodních erozí, které jsou způsobeny
nevhodným pěstováním plodin. Obec spadá dokonce mezi obce s nejvyšším podílem orné
půdy zařazené do 4., 5., 6. Stupně ohrožení větnou erozí.

Tabulka: Druhy pozemků (v ha)
31. 12. 2016

31. 12. 2017

592,15
521,50
415,68
8,71
8,96
58,37
29,78
70,65
2,27
9,10
14,54
44,75

592,17
521,52
415,71
8,71
8,97
58,35
29,78
70,64
2,27
9,09
14,56
44,72

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha
Zdroj: Data v Veřejné databáze ČSÚ
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Graf: Druhy pozemků 2017 (v ha)

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSÚ

Ochrana životního prostředí
V katastrální území obce Ježov se nachází jedna významná lokalita – Losky
Přírodní památku tvoří východní část opuštěného hliniště na SV okraji obce Ježov v trati
Losky po levé straně státní silnice II/422 z Ježova směrem do Osvětiman. Lokalita se
nachází v Žádovické pahorkatině (podcelku Kyjovské pahorkatiny) v nadmořské výšce 238
až 256 m n. m. Celková výměra 0,0731 ha.

Geologické podloží je tvořeno magurským příkrovem flyšového pásma, jeho dílčí račanskou
jednotkou. Převažují zde sedimenty vsetínských vrstev zlínského souvrství, které mají
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charakter středně rytmického flyše s vápnitými jílovci a pískovci, zpravidla glaukonitickými.
V okolí Ježova se nacházejí polohy arkózových křemenných pískovců luhačovických vrstev
zlínského souvrství, které jsou názorně odkryty v Ježovském lomu. V kvartéru na
morfologicky členitém podloží, převážně na jihovýchodních svazích, sedimentovaly spraše.
Na sedimentech zlínského souvrství se v období holocénu vyvinuly lehké až středně těžké
hnědé půdy (kambizemě), na spraších pak úrodné hnědozemě.
Vzhledem ke svému charakteru není odkryv ohrožen negativními vlivy z okolí a k jeho
ochraně dostačuje plocha zahrnutá do území přírodní památky. Údržba bude spočívat
v občasném odstraňování náletových dřevin, především akátu. Lokalita si zasluhuje
plánovanou ochranu, včetně popularizace výsledků přímo na lokalitě formou informační
tabule.

Zdroj: Informační panel u PP Losky

Shrnutí kapitoly životní prostředí:
Geomorfologicky náleží obec Ježov do provincie Západní Karpaty, i tak je jen 3% zalesněno.
Obcí protéká potok Hruškovice a jsou zde 2 rybníky, sloužící jako retenční nádrže, ale také
pro sportovní rybolov. Většinu území tvoří orná půda, na které se většinou pěstují obilniny
a řepka. Nemalou část katastru zaujímají ovocné sady a vinice. Ježov se řadí mezi území
ohrožené erozemi. Je zde jedna přírodní památka Losky.
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Shrnutí - SWOT analýza životního prostředí, zeleně a životního prostředí
Silné stránky:
 velké zahrady a humna
 plynofikace
 minimální průmyslové znečištění
 velké množství vinic a sadů
 přírodní památka Losky
 živočišná výroba
 malebnost dědiny a výhledy do krajiny
Příležitosti:









Slabé stránky:






nedostatek vody
vysoký podíl orné půdy
velká eroze na orné půdě
nedostatek zeleně v krajině
špatný stav Hruškovice

Hrozby:


komplexní pozemkové úpravy
revitalizace potoka Hruškovice
přibývání TTP (pastviny, louky) a vinic
úpravy zeleně na veřejných prostranství
využití dešťové vody
výsadba alejí, větrolamů a remízů
obnova polních cest
rozvoj tras, stezek pro pěší i cyklo
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klimatické změny (sucho, horko,
přívalové deště)
nedostatek vody
intenzifikace a unifikace zemědělství
ubývání malohospodaření
ubývání zeleně v krajině (rozorávání,
usychání)
nesouhlas majitelů pozemků s KoPÚ
nárůst nepropustných zastavěných
ploch

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce

Obecní úřad obce Ježov zajišťuje veřejnou správu na svém území, případně výkon státní
správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Pro výkon některých agend
má uzavřeny s městem Kyjovem veřejnoprávní smlouvy. Pro výkon státní správy
v přenesené působnosti je obec součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu
Kyjov. Obec spadá pod instituce uvedené v následující tabulce.
Tabulka: Výkon státní správy
Typ obce
Obec s rozšířenou působností
Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad

obec
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Ježov

Zdroj. Data z Veřejné databáze ČSU

Obecní úřad sídlí na adrese Ježov 75, 696 48 Ježov. Organizační strukturu obce tvoří
Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad. Obec zaměstnává 3 osoby na hlavní pracovní
poměr – konkrétně 2 na pozici administrativních pracovnic a 1 obecního zaměstnance. Pro
potřeby péče obce o zeleň v obci obec disponuje kompletní technikou, díky níž se o své
pozemky stará bez externí pomoci.
Zastupitelstvo obce má 7 členů a náleží do senátního obvodu č. 79 – Hodonín.
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Obecní úřad sděluje občanům informace prostřednictvím obecního rozhlasu, dále mohou
získávat informace z webových stránek obce či z úřední desky, infokanálu na kabelové
televizi.
Starosta obce vede registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Obecní
úřad Ježov také provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní
zákon:


Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním
stavu a číslech občanských průkazů



Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny



Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků



Evidenci daní a poplatků



Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních
komisí, seznam voličů)



Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů



Personální a mzdovou agendu



Matriční úřad



Evidenci čtenářů obecní knihovny

Hospodaření a majetek obce
Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby činil v roce 2017
12 321 tis. Kč a výdajů 12 765 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo hodnoty
444 tis. Kč. Obec hospodaří s majetkem ve finanční výši 89 951 tis. Kč, z čehož dlouhodobý
majetek, který obec používá po dobu delší, než 12 měsíců, dosahuje hodnoty 83 733 tis. Kč.
Celkový objem pohledávek obce tvořený krátkodobými pohledávkami, činí 333 tis. Kč.
Krátkodobý finanční majetek má hodnotu 3 215 tis. Kč. Závazky obce jsou tvořeny
krátkodobými závazky v hodnotě 832 tis. Kč a dlouhodobými závazky v hodnotě
4 830 tis. Kč. Všechny závazky budou splaceny v roce 2019, poslední platbou úvěru na
vybudování nové kanalizace v obci. Z pohledu hospodaření tak obec dosahuje kladného
hospodářského výsledku 1 573 tis. Kč.
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Graf: Znázornění příjmy obce 2017

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz

Graf: Znázornění výdaje obce 2016

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz

Z meziročního vývoje rozpočtu lze pozorovat, že obec za posledních 8 let hospodaří se
schodkovým, ale i přebytkovým rozpočtem. Schodkový rozpočet byl dán velkými investicemi
v obci.
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Graf: Meziroční vývoj rozpočtu

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz

Bezpečnost
Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Řešení přestupků je na základě
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Kyjovem předáváno jejich přestupkové komisi.
Doba dojezdnosti do obce u Hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje 15 minut.
K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí
varovného informačního systému obyvatel.

Vnější vztahy a vazby obce
Obec Ježov je členem následujících organizací:


Sdružení obcí mikroregionu Podchřibí – cílem tohoto svazku je posílení ekonomické
stability regionu při zachování a rozvíjení ekologických kvalit a kulturních tradic.



DSO Severovýchod – je primárně zaměřen na shromažďování a odvoz komunálních
odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění a přípravu
a realizaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje regionu, spojeného
především s ochranou životního prostředí a infrastrukturou členských obcí.



Lesní družstvo Osvětimany
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Shrnutí kapitoly správa obce:
Obec vykonává správu svého území. Pro výkon státní správy v přenesené působnosti je
obec součástí ORP Kyjov. Zaměstnává 2 osoby, z toho 1 za účelem údržby obce.
Zastupitelstvo obce má 7 členů. Obec k informování občanů využívá obecní rozhlas, webové
stránky, úřední desku obce a kabelovou televizi. Obec hospodaří v posledních osmi letech
s hospodářským přebytkem. Úroveň kriminality je nízká, řešení přestupků je na základě
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Kyjovem. Obec Ježov je členem sdružení obcí
mikroregionu Podchřibí, DSO Severovýchod, Lesního družstva Osvětimany
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část strategie obce vycházejí z poznatků charakteristiky obce
a zachycují základní podměty pro návrhovou část.
Do procesu tvorby strategie byla zapojena také veřejnost formou Komunitního plánování
s občany. Komunitní plánování v obci Ježov proběhlo formou jednoho setkání, které se
uskutečnilo v pondělí 11. února 2018 od 17:30 hodin v místním Kulturním domě. Občané
obce byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle
prezenční listiny celkem 100 občanů a 7 zastupitelů obce včetně starosty Romana Hanáka.
Facilitaci

komunitního

plánování

vedl

tým

Kyjovského

Slovácka

v pohybu

v čele

s předsedkyní Annou Čarkovou. Tím byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu
ovlivňování ze strany zastupitelů či případným sporům. Občané byli seznámeni s analytickou
částí strategie a z ní vyplývajícími silnými a slabými stránkami obce. Účastníci setkání pak
formou

brainstormingu

doplnili

z jejich

pohledu

chybějící

informace

a

postřehy.

Nejožehavější problémy pak napsali na lístečky a odevzdali k doplnění SWOT. Tento způsob
umožnil vyjádřit anonymně svůj názor na nejpalčivější problémy v obci.
Následovala tvorba VIZE komunity. S odhlédnutím od současné finanční situace a možností
obce navrhovali účastníci, opět formou brainstormingu“, budoucí ideální podobu obce
z různých pohledů. Všechny návrhy byly zapsány na flipchart a v další části proběhla jejich
prioritizace. Stejně tak byly prioritizovány i slabé stránky. V poslední fázi prvního setkání byly
na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce problémové a které se
stanou klíčovými pro rozvoj obce.
Výstupy z komunitního plánování slouží jako podklad pro doplnění Analytické části o místní
znalosti území veřejností a také pro tvorbu Strategické části dokumentu. Výstupy
z komunitního plánování budou přílohou tohoto strategického dokumentu.
Na základě poznatků z charakteristiky obce a klíčových podmětů byla formulována SWOT
analýza, která shrnuje silné stránky rozvoje obce a odhaluje slabé stránky a problémy obce.
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)

blízkost přírody a hezká krajina
klidný život v obci
příznivé životní prostředí
vzhled obce
škola v obci
spolková činnost - hasiči, myslivci,
sportovci, zahrádkáři…
autokemp
kultura a tradice + hody
dopravní dostupnost
dětské hřiště
tělocvična
ČOV + kanalizace





















PŘÍLEŽITOSTI







obnova autokempu
nový kulturní dům
přilákání mladých lidí a rodin do obce
přírodní potenciál obce
propagace obce v rámci mikroregionu
možnosti vícezdrojového financování
(EU fondy, národní dotace)

nezájem lidí o obec
nedostatečný kulturní a společenský
život
špatná dostupnost lékaře
chybí zubař
chybí pohostinství, hospoda
služby pro seniory - např. Dům s peč.
službou
úprava hřbitova, chodníky
návaznost autobusové a vlakové
dopravy směrem na Brno a na ostatní
směry
chybí cyklostezka
chodníky - zanedbané, chybějící
úbytek žáků ve škole
chybí sportoviště pro děti
workoutové hřiště
dostupnost k dětskému hřišti
chybí podpora výstavby
bezpečnost na komunikacích
špatný stav rybníku
eroze
HROZBY
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odliv mladých rodin
nezájem lidí o obec
finance
byrokracie
vedení obce
legislativa

B. STRATEGICKÁ ČÁST
B. 1 STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit
a zlepšovat, soubor představ a priorit obce. Vize obce Ježov byla vydefinována na období
příštích 10–20 let. Naplnění této vize povede prostřednictvím dosažení všech dlouhodobých
cílů strategie.

Vize obce Ježov:
Obec Ježov disponuje blízkostí přírody a hezkou krajinou, klidným životem a příznivým
životním prostředím. Obec i samotní občané se starají o zajišťování čistého a udržovaného
prostředí obce, jsou vyčištěné a udržované vodní toky a nádrže. Pohyb po obci je pro občany
bezpečný, po celé obci jsou dobudovány a opraveny chodníky a místní komunikace a na
průtahu obcí jsou umístěny zklidňovací prvky. Obec je chráněna díky zrealizovaným
protipovodňovým a protierozním opatřením. Spojení s okolními obcemi je zajištěno díky
novým cyklostezkám. Díky podpoře nové zástavby v obci přibylo mladých rodin. Je zajištěno
kvalitní vzdělávání na základní škole, které děti dostatečně kvalitně připraví pro přechod na
střední školu. Pro všechny obyvatele je k dispozici dostatek kvalitních služeb, funguje
restaurace, kavárna a cukrárna, pro starší občany je vybudován penzion pro seniory,
zajištěna je lékařská péče přímo v obci. Obec dýchá společenským a kulturním životem, pro
který je v obci vybudována infrastruktura. Nový kulturní dům je společenským centrem obce,
pro venkovní aktivity je k dispozici přírodní amfiteátr. Obyvatelé se aktivně zapojují do aktivit
v obci a mezi občany, jsou udržovány tradice, funguje vzájemná informovanost.

B. 2 OPATŘENÍ
Opatření a aktivity formulují způsoby naplnění vize ve střednědobém horizontu. Opatření
zastřešuje soubory aktivit v určité oblasti se střednědobým charakterem. Jednotlivá opatření
jsou naplňována prostřednictvím konkrétních aktivit, které označují již určitou akci, činnost.
Jednotlivé aktivity budou konkrétně specifikovány v akčním plánu, který může mít
jednoduchou tabulkovou

podobu.

U jednotlivých

aktivit

bude

definována

předpokládané období realizace a očekávané náklady případně zdroj financování.
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priorita,

Oblasti rozvoje obce:
1) Životní prostředí
Cíl: Vytvořit podmínky pro zajištění kvalitního životního prostředí včetně obnovy přirozených
funkcí krajiny, zatraktivnění vzhledu obce.

Opatření:
1.1. Funkční krajinný ráz a kvalitní životní prostředí
Účelem opatření je zvýšení kvality životního prostředí a postupné odstraňování problémů
v krajině.

Aktivity:
Název projektu:

Komplexní pozemkové úpravy

Stručný popis projektu:

Úplné dokončení KPÚ

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2022

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

200 000,-- Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Protierozní opatření

Stručný popis projektu:

výsadba remízků nad oborů, nad ZŠ a u
Cibulárky, terasa na Kučách, Kopaniny

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1 milion Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje
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Název projektu:

Úprava a údržba koryt potoků

Stručný popis projektu:

koryto Hruškovice a Skaleckého potoka,
výsadba nových stromů

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2023

Odpovědnost:

starosta

Odhadované náklady:

-

Zdroje financování:

dotace

Název projektu:

Odbahnění vodních nádrží

Stručný popis projektu:

Úprava biocentra uprostřed obce

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2022

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1,5 mil. Kč

Zdroje financování:

Dotace + vlastní zdroje

1.2. Atraktivní vzhled obce
Účelem opatření je vytvoření příjemného a klidného prostředí v obci

Aktivity:
Název projektu:

Vyčištění a údržba prostoru "malého hřiště"

Stručný popis projektu:

Vybudování dětského a workoutového
hřiště

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2021

Odpovědnost:

starosta

43

Odhadované náklady:

1 milion Kč

Zdroje financování:

Dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Doplnění mobiliáře

Stručný popis projektu:

odpočívky, lavičky, altánky a koše na
Zahrádkách

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2021

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

100 000,-- Kč

Zdroje financování:

Dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Revitalizace autokempu

Stručný popis projektu:

Oprava chatek, oprava kompletního pláště
hlavní budovy včetně oken, oprava kuchyně
a venkovního bazénu

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

15 milionů Kč

Zdroje financování:

Dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Zařízení pro péči o obec

Stručný popis projektu:

zakoupení malotraktoru s vlekem, drtičem
trávy a jiným vybavením

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2020

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1,5 milionu Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje
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2) Doprava a služby
Cíl: Vytvořit podmínky pro bezpečnou a dostupnou dopravu a kvalitní služby

Opatření:
2.1. Bezpečnost dopravy
Účelem opatření je zajištění opatření pro bezpečný pohyb chodců po obci.

Aktivity:
Název projektu:

Opatření na snížení rychlosti v obci

Stručný popis projektu:

radar, retardéry, zpomalovače u dětského
hřiště, u hasičky

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2020

Odpovědnost:

starosta

Odhadované náklady:

100 000,-- Kč

Zdroje financování:

Dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Vybudování přechodů pro chodce

Stručný popis projektu:

u dětského hřiště, u staré pošty, u
Šůpalového (silnice na Skalku)

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2022

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

100 000,-- Kč

Zdroje financování:

vlastní zdroje

2.2. Dopravní obslužnost
Účelem opatření je zlepšení dopravní obslužnosti obce.
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Název projektu:

Dobudování cyklostezek

Stručný popis projektu:

napojení na cyklostezky směr Osvětimany,
Vracov,

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2023 - 2030

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

0

Zdroje financování:

dotace (projekty v rámci KPÚ)

2.3. Služby
Účelem opatření je zkvalitnění dostupnosti služeb v obci.
Název projektu:

Zajištění provozu ordinace zubaře

Stručný popis projektu:

2x týdně

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

100 000,-- Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní

Název projektu:

Restaurační zařízení

Stručný popis projektu:

podpora obce na provozování nebo zřízení
hospody s kavárnou

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2023

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

30 000,-- Kč

Zdroje financování:

vlastní zdroje
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Název projektu:

Lékárna

Stručný popis projektu:

obnova provozu, 1 – 2 x týdně

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2019 -2023

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

0

Zdroje financování:

dotace

Název projektu:

Kadeřnictví

Stručný popis projektu:

poskytnutí prostoru pro soukromé
podnikatele

Důležitost projektu:

nízká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

10 000,-- Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní

3) Infrastruktura
Cíl: Dobudovat technickou infrastrukturu obce a vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj
bydlení.

Opatření:
3.1. Technická infrastruktura obce
Účelem opatření je dobudovat základní technickou infrastrukturu pro celou obec a zajistit její
bezproblémový chod.
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Aktivity:
Název projektu:

Dobudování veřejného osvětlení

Stručný popis projektu:

osvětlení na oboru

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2022

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1 milion Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Dobudování chodníků

Stručný popis projektu:

na oboru
od školy ke školce
dobudování chodníků na zahrádkách

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2021

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

6 milionů Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje

Název projektu:

Oprava hřbitova

Stručný popis projektu:

oprava chodníku a schodů
včetně záchodů

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2021

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1,5 milionu Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje
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Název projektu:

Zrušení skládky

Stručný popis projektu:

pořízení kontejnerů

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019

Odpovědnost:

starosta

Odhadované náklady:

35 000,-- Kč

Zdroje financování:

vlastní

Název projektu:

Oprava šaten v ZŠ

Stručný popis projektu:

výměna oken, stropů a kompletního
vybavení

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2023

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

1 milion

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje

3.2. Bydlení a příprava pozemků pro výstavbu
Účelem opatření je vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bytové zástavby v obci.

Název projektu:

Vykoupení pozemků a rozparcelování

Stručný popis projektu:

zahájeno

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

2 miliony Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní

49

Název projektu:

Inženýrské sítě na vykoupených pozemcích

Stručný popis projektu:

Vybudování inženýrských sítí a komunikace
na obecních pozemcích určených k nové
výstavbě rodinných domů

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2023 - 2030

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

4 miliony Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní

3.3. Výstavba kulturního domu
Účelem opatření je vybudování nového kulturního domu.
Název projektu:

Studie na KD

Stručný popis projektu:

výběr pozemku, návrhy, oslovení studentů

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2019

Odpovědnost:

starosta

Odhadované náklady:

40 000,-- Kč

Zdroje financování:

vlastní

Název projektu:

Projektová dokumentace KD

Stručný popis projektu:

pořízení projektové dokumentace na novou
výstavbu kulturního domu

Důležitost projektu:

vysoká

Předpokládaný termín realizace:

2020

Odpovědnost:

starosta

Odhadované náklady:

500 000,-- Kč

Zdroje financování:

dotace + vlastní zdroje
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4) Spolkový život v obci
Cíl: Udržovat aktivní komunitu a vřelé mezilidské vztahy

Opatření:
4.1. Podpora spolkové činnosti a občanská angažovanost
Účelem opatření je podpora fungování spolků za účelem aktivizace obyvatelstva do života
v obci.

Aktivity:

Název projektu:

Podpora spolků ze strany obce

Stručný popis projektu:

(finanční,…) na prezentaci spolků, kroužků
v jiných obcích regionu

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2019 - 2024

Odpovědnost:

zastupitelstvo

Odhadované náklady:

150 000,-- Kč/rok

Zdroje financování:

dotace+ vlastní
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce je potřeba definovat i samotný průběh
realizace a podněcovat místní aktéry k realizaci navržených aktivit. Naplňování programu
obce bude sledovat starosta obce, který bude zároveň hlavním iniciátorem realizace
jednotlivých opatření.
Průběžné sledování naplňování programu bude v gesci zastupitelstva obce, především
v době před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro
tvorbu rozpočtového výhledu a rozpočtu obce.
Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady aktivit
se přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EU),
případně ze soukromého sektoru.
Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem
k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojené s nutnou změnou obsahu
dokumentu, tak naplnění některých částí či potřeba stanovit cíle nové.
Změny budou probíhat přímo v dokumentu a s každou jeho revizí budou občané opětovně
seznámeni. Aktualizace budou také schváleny zastupitelstvem obce. Aktualizace celého
dokumentu proběhne nejpozději v roce 2024. Aktuální znění dokumentu bude pro občany
vždy dostupné na webových stránkách obce.
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PŘÍLOHA Č. 1 – VÝSTUP Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Komunitní plánování v obci Ježov se uskutečnilo v pondělí 11. 02. 2019
od 17:30 hodin v kulturním domě. Občané obce Ježov byli o pořádané akci předem
informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem
34 obyvatel včetně zastupitelů obce.
V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil 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 Ježov teď?
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)



blízkost přírody a hezká krajina
klidný život v obci
příznivé životní prostředí
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nezájem lidí o obec
nedostatečný kulturní a
společenský život
















vzhled obce
škola v obci
spolková činnost - hasiči, myslivci,
sportovci, zahrádkáři…
autokemp
kultura a tradice + hody
dopravní dostupnost
dětské hřiště
tělocvična
ČOV + kanalizace














špatná dostupnost lékaře
chybí zubař
chybí pohostinství, hospoda
služby pro seniory - např. Dům s
peč. službou
úprava hřbitova, chodníky
návaznost autobusové a vlakové
dopravy směrem na Brno a na
ostatní směry
chybí cyklostezka
chodníky - zanedbané, chybějící
úbytek žáků ve škole
chybí sportoviště pro děti
workoutové hřiště
dostupnost k dětskému hřišti
chybí podpora výstavby
bezpečnost na komunikacích
špatný stav rybníku

 eroze
Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce

II.

etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky
obce, vize a ohrožení

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

Priorita

nezájem lidí o obec

21

nedostatečný kulturní a společenský život

12

špatná dostupnost lékaře

1

chybí zubař

21

chybí pohostinství, hospoda

22

služby pro seniory - např. Dům s peč. Službou

13

úprava hřbitova, chodníky

22

návaznost autobusové a vlakové dopravy směrem na Brno a na ostatní směry
chybí cyklostezka

0
17
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chodníky - zanedbané, chybějící

6

úbytek žáků ve škole

11

chybí sportoviště pro děti

4

workoutové hřiště

1

dostupnost k dětskému hřišti

4

chybí podpora výstavby

17

bezpečnost na komunikacích

10

špatný stav rybníku

4

eroze

5

Anonymní hlasování o tom, co se v obci nelíbí
špatné vedení školy
chování obyvatel na mlýně
zabezpečení proti psům a zvířatům na mlýně
slibů bylo dost, teď realizace
mlýn - volně pobíhající zvířata
volný pohyb psů a ostatních zvířat
katastrofická úroveň vzdělání s nedostatečnou přípravou na střední školu
malá podpora obcí státem
kriminalita nepřizpůsobivých
lidé, kteří nikam nechodí a jen kritizují
ovzduší
č.p. 102
okolí mlýna - zvířata
dořešit problémové občany
bezpečnost
mezilidské a sousedské vztahy
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nezájem spoluobčanů
doprava
nezájem spoluobčanů
špatná komunikace lidí s obcí
někteří spoluobčané nerespektují názory ostatních a hází si navzájem klacky pod nohy
špatné značení silnic značkami, chybí přechody
chybí zubař
arogance lidí
nezájem lidí, jejich lenost a hloupost
nezájem lidí
nová dlažba na hřbitově
chybí restaurace
lidé se tady nemají rádi
nezájem lidí o kulturní akce
bezpečnost
vysychání vody
rostoucí věkový průměr v obci
velký nezájem o občany
smrad z topení - ovzduší
poměry ve škole a školce
závist
zapojení obyvatel do dění v obci
nebezpeční psi - povolit odchyt
okolí kulturáku kazí vzhled obce - tady by se ta plocha dala využít i k soukromým akcím.
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VIZE

Priorita

přibylo mladých rodin

16

propojení cyklostezek

12

vzájemná podpora

12

nová výstavba

8

významný zaměstnavatel

2

větší kvalita vzdělání - ZŠ

9

vyčištěný rybník

7

lepší komunikace s Lesy ČR

0

dobudované a upravené chodníky a silnice

8

rozšíření autokempu

4

vyčištěné a udržované vodní toky

5

restaurace, kavárna, cukrárna

30

penzion pro seniory

16

nový KD

15

přírodní amfiteatr

7

omezení rychlosti na Zahrádkách

7

zklidnění dopravy v obci

14

zrealizovaná protipovodňová a protierozní opatření

4

přírodní biotop

2

místo na kolotoče

2

Ohrožení
odliv mladých rodin
nezájem lidí o obec
finance
byrokracie
vedení obce
legislativa
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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:


Vztahy uvnitř obce i navenek



Příroda a krajina



Doprava a služby



Infrastruktura a bydlení

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:
Vztahy uvnitř obce i navenek
upřímnost v komunikaci
spolupráce/motivace
vzájemná podpora všech složek
stanovení termínů akcí jednotlivých spolků obce, případně uspořádání společné akce
s prezentací spolků, kroužků, důchodců, školy a MŠ
zřízení a vybavení prostor pro spolkovou činnost
podpora obce (finanční,…) na prezentaci spolků, kroužků v jiných obcích regionu

Příroda a krajina
bobr - odliv
dokončení KPÚ
protierozní opatření - výsadba remízků nad oborů, nad ZŠ a u Cibulárky, terasa na Kučách,
Kopaniny
dodržování obecních postupů
úprava a údržba koryta Hruškovice a Skaleckého potoka, výsadba nových stromů
odbahnění vodních nádrží
odpočívky, lavičky, altánky a koše na Zahrádkách
vyčištění a údržba prostoru "malého hřiště"
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vytvoření víceúčelového přírodního areálu

Doprava a služby
snížit rychlost v obci - radar, retardéry, zpomalovače u dětského hřiště, u hasičky
snížit tonáž pro nákladní vozidla - značka
napojení na cyklostezky směr Osvětimany, Vracov,
dobudování chodníků na oboru
přechod pro chodce u dětského hřiště, u staré pošty, u Šůpalového (silnice na Skalku)
osvětlení na oboru
přímá linka Kyjov - Uherské Hradiště (pracovní příležitosti)
2x týdně zubař - na dotace
hospoda, kavárna
dům s pečovatelskou službou
obnova lékárny 1x - 2x týdně
kadeřnictví
denní stacionář
autokemp - revitalizace

Infrastruktura a bydlení
vykoupení pozemků a rozparcelování
inženýrské sítě na vykoupených pozemcích
19.2 vyvolat debaty KD
studie na KD - výběr pozemku, návrhy, oslovení studentů
projektová dokumentace ke KD a stavební povolení
rozpočet KD a dotace
záchody na hřbitově
oprava hřbitova
osvětlení na hřbitově
Chodníky
zrušit skládku (kontejnery)
Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních
skupin, které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi
aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné,
podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Ježov.
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PŘÍLOHA Č. 2 – VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Ježov, která má v současné době 715 obyvatel.
Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s prosbou o zapojení do šetření, žije v obci 610.
Celkem bylo vysbíráno 200 vyplněných dotazníků a návratnost tohoto šetření činí přibližně
33 %.

VÝSTUPY Z ŠETŘENÍ:
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 49 % žen a 47 % mužů, někteří respondenti své pohlaví
neuvedli. Při rozložení respondentů podle věku odpovědělo nejvíce osob z kategorie starších
občanů 65 let (34 %), nejméně osob z nejnižší věkové kategorie (16 %). 49 % z osob, které
vyplnili dotazníkové šetření, žije v obci od narození. V dospělosti se do obce přistěhovalo
40 % z celkového počtu respondentů.

Pohlaví respondentů

Tabulka/graf č. 1. Pohlaví respondentů

4%

muži
ženy
bez odpovědi

95
97
8

muži
47%
ženy

49%

Věk respondentů

Tabulka/graf č. 2. Věk respondentů

1%

15-29 let
30-49 let
50-64 let
65 a více let
bez odpovědi

32
46
52
68
2

15-29 let
16%

30-49 let

34%
50-64 let
23%
65 a více let
26%
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bez odpovědi

Délka žití v obci
4%

Tabulka/graf č. 3. Délka žití v obci

od narození

od narození
přistěhoval jsem se v dětství
přistěhoval jsem se v dospělosti
bez odpovědi

99
14
80
7

49%

40%

přistěhoval jsem
se v dětství
přistěhoval jsem
se v dospělosti

7%

bez odpovědi

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTA V OBCI - SHRNUTÍ:
Z šetření vyplývá, že občané jsou obecně s životem v obci spokojeni. Velmi dobře se v obci
žije 20 % respondentů, spíše dobře 61 % respondentů a 14 % osob, které tuto otázku
zodpovědělo, se vyjádřilo, že se jim v obci nežije ani dobře ani špatně.
Nejvíce jsou obyvatelé obce spokojeni s blízkostí přírody a hezkou krajinou, klidným životem
a příznivým životním prostředím. Naopak se jim v obci nelíbí nezájem lidí o obec,
nedostatečná bytová výstavba, špatné vztahy mezi lidmi, špatná dostupnost lékaře
a nedostatečný kulturní a společenský život. Z důležitých oblastí žití v obci, které respondenti
přidali, jsou někteří občané spokojeni s udržováním starých tradic a naopak nejsou spokojeni
například s aktuálností webových stránek, se strojním vybavením obce, nadměrnou nákladní
dopravou, parkováním aut na veřejných komunikacích, znečišťováním komunikací
či nepořádkem u mlýna. Ze služeb a vybavení v obci občanům chybí například zubař,
hospoda nebo jiný druh pohostinství, lékárna či služby orientující se na seniory.
V druhé části dotazníkového šetření občané hodnotili, spokojenost žití v obci v rámci předem
definovaných oblastí žití jako bydlení, školství, zdravotní péče apod. Nejlépe v hodnocení
dopadly oblasti krajina a příroda v okolí obce, bydlení a péče o zeleň a veřejné prostranství.
Ne příliš pozitivně jsou vnímány oblasti zdravotnictví, kultura a společenský život nebo rozvoj
obce.
V případě, že by se občané mohli rozhodnout, na co budou využívány obecní finanční
prostředky, nejvíce obyvatel by finance využilo na podporu bytové výstavby, zřízení dalších
provozoven obchodu či jiných služeb v obci a podporu kulturních a společenských aktivit.
Sami občané pak doplnili, že by bylo potřeba v obci vybudovat kulturní dům nebo kulturní
centrum, opravit chodníky, vybudovat napojení cyklostezek do obce, podílet se na
zprovoznění autokempu, opravit šatny v ZŠ, zakoupit traktor s vlekem a drtičem trávy.
Nejméně by občané v současné situaci investovali do zlepšení podmínek pro podnikání,
častějších spojů veřejné dopravy a oprav a budování infrastruktury.
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OBCE – TABULKOVÁ ČÁST:
U některých otázek měli občané možnost vybrat více než jednu možnost odpovědi. Procento
z celkového počtu odpovědí, uvádí jak moc je preferována daná odpověď nad ostatními.
Procento z respondentů vyjadřuje, kolik respondentů z celkového počtu zvolilo danou
variantu.

Tabulka/graf č. 4. Jak se Vám v obci žije
počet
respondentů
40
121
27
0
0
12

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně
bez odpovědi

% z respondentů
20%
61%
14%
0%
0%
6%

Jak se Vám v obci žije ?
140

121

120
100
80
60

40

40

27
12

20

0

0

spíše špatně

velmi špatně

0
velmi dobře

spíše dobře

ani dobře ani
špatně
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bez odpovědi

Tabulka/graf č. 5. Co se Vám v obci nejvíc líbí?
počet
respondentů
123

% z celkového
počtu odpovědí
26%

%z
respondentů
62%

příznivé životní prostředí
blízkost přírody a hezká krajina
dostupnost pracovních příležitostí

14
73
131
11

3%
15%
28%
2%

7%
37%
66%
6%

dobrá dopravní dostupnost

49

10%

25%

kulturní a společenský život

13
9
50
1
0

3%
2%
11%
0%
0%

7%
5%
25%
1%
0%

klidný život
dobré mezilidské vztahy

sportovní vyžití
vzhled obce
jiné
bez odpovědi

Co se Vám na obci nejvíce líbí ?
140

131

klidný život

123

dobré mezilidské vztahy

120

příznivé životní prostředí
100

blízkost přírody a hezká krajina

80

dostupnost pracovních
příležitostí
dobrá dopravní dostupnost

73

60

kulturní a společenský život

50

49

sportovní vyžití
40

20

vzhled obce
14

11

13

jiné
9
1

0
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bez odpovědi
0

Tabulka/graf č. 6. Co se Vám v obci naopak nejvíce nelíbí?
počet
respondentů
51
83

% z celkového
počtu odpovědí
13%
21%

%z
respondentů
26%
42%

2

0%

1%

29

7%

15%

31
47
47

8%
12%
12%

16%
24%
24%

10

2%

5%

nepořádek v obci

52
13

13%
3%

26%
7%

špatné podmínky pro podnikání

2

0%

1%

nedostatečná infrastruktura

9

2%

5%

25
0

6%
0%

13%
0%

špatné vztahy mezi lidmi
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba

jiné
bez odpovědi

Co se Vám na obci nelíbí ?
90

špatné vztahy mezi lidmi

83

nezájem lidí o obec

80

málo kvalitní životní prostředí
70
nedostatek pracovních příležitostí
60

nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský
život
špatná dostupnost lékaře

52

51
47 47

50
40
29

30

31

nevyhovující veřejná doprava
25

20
10

nepořádek v obci

13
9

10
2

nedostatečná bytová výstavba

2

špatné podmínky pro podnikání
0

0

nedostatečná infrastruktura
jiné
bez odpovědi
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Jiné odpovědi:
Další náměty
priorita
nezájem zastupitelů o názor občanů
1
neaktuální webové stránky
2
chybí zde zubař
5
chybí hospoda, bar, kavárna, pohostinství s letní zahrádkou
9
obsluha v samoobsluze
1
žádná strojní výbava obce
nepořádek u mlýna - vraky starých aut, pobíhají zvířectva
1
nadměrná nákladní doprava způsobuje poškozování domů a zapříčinila snížení hodnoty
nemovitostí
1
Co s farou? Její hospodářské budovy využít na bytovou výstavbu
1
nezájem obce o občana a posluhovačství státním orgánům
1
parkování aut u dětského hřiště a na silnicích v obci
1
nelíbí se nám jak pan X znečišťuje komunikace před domem má bahno a pak vyjíždí na
silnici, kterou znečistí
2
chybí lékárna
4

Tabulka č. 7. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
počet
respondentů
zubař
DPS, penzion pro seniory či jiné obdobné zařízení
hospoda, pohostinství, restaurace (terasa s posezením)
akce pro seniory
lékárna
cyklostezka (např. cyklostezka do Osvětiman)
cykloservis, pneuservis
retardéry na příjezdu do obce
hřbitov; wc na hřbitově
stacionář; péče o seniory (pečovatelská služba);
sociální služby pro nemocné - seniory
kvalitní praktický lékař
herna, kavárna, bar
pánské holičství
konkurence Jednotě; lepší obchod
koupaliště, přírodní biotop, bazén a sauna
kabelová televize; TV v HD kvalitě + obecní kanál DVB-T
platba kartou ve škole a školce
možnost kde se mohou mladí lidé setkávat a bavit se
chybí kontejner na použitý olej z kuchyně
nová výstavba; bydlení
kvalitní pošta
strojní sečník trávy pro občany, služby traktoru s
vlečkou
doprava traktorem při svozu materiálu a odvoz odpadu
sociální auto pro svoz seniorů k lékaři, na pohřeb…
kulturák
65

55
3
52
1
23
9
1
1
1

% z celkového
počtu odpovědí
29%
2%
27%
1%
12%
5%
1%
1%
1%

%z
respondentů
28%
2%
26%
1%
12%
5%
1%
1%
1%

7
2
1
1
3
2
2
1
2
1
2
2

4%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

4%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

1
1
1
2

1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
1%

častější autobusové spoje a to i v neděli; dopravní
služby
sportovní obsazení například workoutové hřiště
chybí kontejner na plasty u školy
hlášení obecního rozhlasu na internetu
více kroužků pro děti
není možné, aby se daly koupit základní léky u
doktorky?
parkoviště
špatná aktualizace webových stránek obce
úprava smlouvy s Ekorem
chodníky
osvětlení

2
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%

1
1
2
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%

1%
1%
1%
1%
1%
1%

Pozn. Občané sami definovali, jaké služby jim v obci chybí

Tabulka/ graf č. 8. Jak hodnotíte spokojenost žití v obci v jednotlivých oblastech – počet
respondentů:
Oblast hodnocení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

bydlení
školství
zdravotnictví
veřejná doprava
kultura
a
společenský život
sportovní vyžití
krajina a příroda
v okolí obce
péče o zeleň a
veřejné
prostranství
podmínky
pro
podnikání
rozvoj obce
informovanost o
dění v obci
infrastruktura
(kanalizace,
chodníky, silnice,
voda, plyn,...)

68
18
10
40

spíše
spokojen
101
96
80
97

je mi to
lhostejné
2
24
20
19

spíše
nespokojen
7
16
68
18

velmi
nespokojen
1
8
5
4

15

84

18

46

10

18

52

47

34

11

96

77

4

4

0

46

113

5

13

1

10

29

92

19

2

15

85

8

55

2

25

94

3

45

10

44

103

6

21

7

velmi spokojen
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Zhodnocení obce:
1. bydlení

120

113
101
9697

96

100

2. školství

103
94

3. zdravotnictví

92

84 85
80
77

80

4. veřejná doprava

68

5. kultura a společenský život

68

6. sportovní vyžití
60

55

52
40

47

46 44

46

40

20

8. péče o zeleň a veřejné prostranství

34
29

25

7. krajina a příroda v okolí obce

45

9. podmínky pro podnikání

24
20
19
18

18 18
15 15
10
10

19 21

1618

13

8 7
45 36

2

11 10
8 10
7
54
1
0122

4

0
velmi
spokojen

spíše
spokojen

je mi to
lhostejné

spíše
nespokojen

velmi
nespokojen

10. rozvoj obce
11. informovanost o dění v obci
12. infrastruktura (kanalizace,
chodníky, silnice, voda, plyn,...)

Tabulka/graf č. 9. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti bydlení:
Oblast
velmi
hodnocení
spokojen
1.
bydlení

spíše
spokojen
68

je
mi
lhostejné

to spíše
nespokojen
2

101

velmi
nespokojen
7

bydlení
120
101
100
80

68

60
40
20
7

2

1

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen
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1

Tabulka/graf č. 10. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti školství:
Oblast
velmi
hodnocení
spokojen
2.
školství

spíše
spokojen

je
mi
lhostejné

18

to spíše
velmi
nespokojen
nespokojen
24
16

96

8

školství
120
96

100
80
60
40
20

24

18

16
8

0
velmi spokojen

spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen

velmi
nespokojen

Tabulka/graf č. 11. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti zdravotnictví:
Oblast
hodnocení
3.
zdravotnictví

velmi
spokojen
10

spíše
spokojen
80

je mi to
lhostejné
20

spíše
nespokojen
68

zdravotnictví
90
80
80
68

70
60
50
40
30
20
20
10
10

5

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

68

velmi
nespokojen
5

Tabulka/graf č. 12. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti veřejná doprava:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
veřejná
doprava

4.

spíše
spokojen
40

je mi to
lhostejné

97

spíše
nespokojen
19

velmi
nespokojen

18

4

veřejná doprava
120
97

100
80
60
40
40

19

20

18
4

0
velmi spokojen

spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen

velmi
nespokojen

Tabulka/graf č. 13. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti kultura a společenský život:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
kultura
a
společenský
život

5.

spíše
spokojen

15

je mi to
lhostejné

84

spíše
nespokojen

18

46

kultura a společenský život
90

84

80
70
60
46

50
40
30
20

18

15

10

10
0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

69

velmi
nespokojen

10

Tabulka/graf č. 14. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti sportovní vyžití:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
sportovní
vyžití

6.

spíše
spokojen
18

je mi to
lhostejné

52

spíše
nespokojen
47

velmi
nespokojen

34

11

sportovní vyžití
60
52
47

50
40

34

30
20

18
11

10
0
velmi spokojen

spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

Tabulka/graf č. 15. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti krajina a příroda v okolí obce:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
krajina
a
příroda v okolí
obce

7.

spíše
spokojen

96

je mi to
lhostejné

77

spíše
nespokojen

4

4

krajina a příroda v okolí obce
120
100

96
77

80
60
40
20

4

4

0

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

70

velmi
nespokojen

0

Tabulka/graf č. 16. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti péče o veřejné prostranství:

Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
péče o zeleň
a
veřejné
prostranství

8.

spíše
spokojen

46

je mi to
lhostejné

113

spíše
nespokojen

5

velmi
nespokojen

13

1

péče o zeleň a veřejné prostranství
113

120
100
80
60

46

40
13

20

5

1

0
velmi spokojen

spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen

velmi
nespokojen

Tabulka/graf č. 17. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti podmínky pro podnikání:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
podmínky pro
podnikání

9.

spíše
spokojen
10

je mi to
lhostejné

29

spíše
nespokojen
92

19

podmínky pro podnikání
100

92

90
80
70
60
50
40

29

30
20

19
10

10

2

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

71

velmi
nespokojen
2

Tabulka/graf č. 18. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti rozvoj obce:

Oblast
hodnocení
10.
rozvoj obce

velmi
spokojen
15

spíše
spokojen
85

je mi to
lhostejné

spíše
nespokojen
55

8

velmi
nespokojen
2

rozvoj obce
85

90
80
70

55

60
50
40
30
20

15
8

10

2

0
velmi spokojen

spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

Tabulka/graf č. 19. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti informovanost o dění v obci:
Oblast
hodnocení

velmi
spokojen
informovanost
o dění v obci

11.

spíše
spokojen
25

je mi to
lhostejné

94

spíše
nespokojen
3

45

informovanost o dění v obci
94

100
90
80
70
60

45

50
40
30

25

20

10

10

3

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

72

velmi
nespokojen
10

Tabulka/graf č. 20. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti infrastruktura (kanalizace, chodníky,
silnice, voda, plyn…):
Oblast
hodnocení
12.
infrastruktura

velmi
spokojen
44

spíše
spokojen
103

je mi to
lhostejné
6

spíše
nespokojen
21

velmi
nespokojen
7

infrastruktura
120
103
100
80
60
44
40
21
20

7

6

0
velmi spokojen

spíše spokojen

je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

Tabulka/graf č. 21. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Na co byste je použili?

zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby
rekonstrukce a budování místních komunikací
častější spoje veřejné dopravy
zřízení dalších provozoven obchodu či jiných služeb
v obci
podpora kulturních a společenských aktivit
podpora sportovních aktivit
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
oprava památek v obci
opravy a budování infrastruktury
péče o životní prostředí a krajinu
jiné

73

počet
respondentů
9
92
36
14

% z celkového
počtu odpovědí
2%
20%
8%
3%

%z
respondentů
5%
46%
18%
7%

86
69
50
24
20
12
34
23

18%
15%
11%
5%
4%
3%
7%
5%

43%
35%
25%
12%
10%
6%
17%
12%

Využití finančních prostředků
zlepšení podmínek pro podnikání

100
92
90

podpora bytové výstavby

86

rekonstrukce a budování místních
komunikací

80

častější spoje veřejné dopravy

69

70

zřízení dalších provozoven obchodu či
jiných služeb v obci

60

podpora kulturních a společenských
aktivit

50
50

podpora sportovních aktivit
40

36

34

30

24

23

20
20
10

14
9

péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci

12

oprava památek v obci
opravy a budování infrastruktury
péče o životní prostředí a krajinu

0

jiné

Jiné odpovědi:
Další náměty
priorita
oprava šaten ZŠ
1
oprava a plné zprovoznění autokempu
2
kulturní dům (výstavba kulturního centra)
11
vyčištění toku potoka
1
cyklostezka (např. Ježov- Žádovice)
3
hala pro sporty a kulturní akce
1
dobudování chodníků na zahrádkách
2
oprava chodníku a schodů na hřbitově
7
výhledově řešit nedostatek vody - další nádrže
1
zakoupení traktoru s vlekem, drtičem trávy, malotraktor
2
chodník k oboře
2
chodník od školy ke školce
3
škola, tělocvična
1
údržba hřbitova
1
školství
1
*priorita určuje, kolikrát daná odpověď v dotazníkovém šetření zazněla
74

Tabulka č. 22. Další náměty a vzkazy pro obec od respondentů:
Další náměty a vzkazy
v obci se mi velmi líbí, jediné, co bych přivítal, jsou koše na psí exkrementy
schází lékárna a zubař
zamezit pobíhání domácích zvířat - volně
dořešení situace s volně pobíhajícími psi a hospodářskými zvířaty
nezapomínejme na nejmladší občany - obnovte vítání občánků
opravit nebo zastiňovací sítí zneprůhlednit plot u fary od malé strany, uskladněný materiál nemusí být každému
na očích a moc hezký pohled to taky není.
velký nepořádek pod zastávkou
spíše než častější spoje tak lépe navazující spoje
chodník k oboře
Zelený prstenec kolem celé obce pro omezení vlivu zemědělství na život v obci, zabránění erozi a zlepšení
mikroklimatu. Chybí propojení Ježova a Žádovic pro pěší a cyklisty (chůze po stále frekventovanější silnici je
nebezpečná). Není tu možnost ubytování (kromě Skaláku) pro turisty - podpora ubytování v soukromí. Fara +
zahrada v centru obce je nevyužitá - mohlo by tu být komunitní centrum, kavárna, pekárna, malé lázně, pár bytů
atd.... Není možná dohoda s církví o využití?
přimlouvám se za větší návaznost autobusových spojů na vlakové spoje například Kyjov - Brno
Vybudovat nový plot před MŠ. Autokemp prodat někomu kdo ho bude provozovat a hlavně ho zmodernizuje. Z
obce se nejde bezpečně vydat na kole ani jedním směrem, máme úzké, nepřehledné, frekventované silnice.
Pořídit platební přenosný terminál pro placení ve škole a MŠ. Prodloužit provozní dobu v MŠ minimálně do
16:00. Nelíbí se nám, že se děti dívají na TV.
Údržba koryta v potoku v obci, oprava hřbitovní branky od schodiště (zdivo), zubní ordinace
Přestavba KD
úprava potoka
Zajistit vyčištění potoka
Chybí prostory na posezení po pohřbu na uctění památky.
V obci chybí odpadkové koše.
Byla bych ráda, kdyby byly po vesnici rozmístěny odpadkové koše. Jsem ráda, že tu bydlíme.
Hodně zdaru v práci pane Romane i ostatním
Snížit rychlost motorových vozidel na 30km-40km od mlýna po konec obce směr Osvětimany a zpět. Ulice
Zahrádky je úzká, nepříjemný výjezd z domu na hlavní ulic, která je přetížená kamiony a chodník má jen po jedné
straně.
Chybí menší příjemná místnost pro příležitostná setkávání.
* Pozn. Informace byly očištěny o identifikační údaje
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