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Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví
na roky 2023 – 2025
březen – květen 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611
Název projektu: Strategie řízení rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví
Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost.
Vyhodnocení a následná aktualizace dokumentu bude provedena k 31.12.2025.
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ÚVOD
Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí navazuje na
Strategii rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí, která byla
zpracována pro období let 2023 až 2030.
Cílem akčního plánu je upřesnit schválený dlouhodobý strategický plán a rozpracovat
prioritní projektové záměry pro realizaci v krátkodobém časovém horizontu let 2023 až 2025.
Představa o budoucnosti Mikroregionu vyjadřuje, jak se budou jednotlivé obce
společně rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází zejména z poznatků analytické části.
Realizace strategických priorit napomůže k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní
prostor pro obyvatele Mikroregionu Dolní Poolšaví.
Zvýšení životní úrovně obyvatel obcí Mikroregionu, hospodářský, sociální a kulturní
rozvoj Mikroregionu s ohledem na zachování typického krajinného rázu území na březích řeky
Olšavy je výzvou pro následující období. Region je kontinuálně rozvíjen realizací projektů na
obnovu a rozvoj dotčených obcí. Mikroregion podporuje zdravý život všech obyvatel,
spokojené bydlení, dostupné zdravotní a sociální služby i pro seniory, rozvoj vzdělanosti,
školství, kultury a sportu. Obce Mikroregionu kladou důraz na zachování příznivého stavu
životního prostředí.
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Tabulka – přehled aktivit Mikroregionu Dolní Poolšaví na roky 2023 – 2025
Důležitost
Nízká
Střední
Střední
Vysoká
Vysoká
Nízká
Střední
Nízká
Střední
Nízká

Aktivita
Náklady (v tis. Kč)
1.1. Podpora spolkového života
1.2. Podpora partnerství, navázání spolupráce
2.1. Výměna zkušeností mezi obcemi
2.2. Provoz CSS
1,0 úvazek
3.1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu
3.2. Jednotný marketing a propagace cestovního ruchu
300
obcí mikroregionu
4.1. Pořádání společenských akcí
4.2. Aktivní život seniorů
5.1. Výsadba zeleně, realizace prvků ÚSES
10000
5.2. Dopravně bezpečnostní opatření
10000
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Název aktivity

1.1.

Podpora spolkového života

Specifikace aktivity

Cílem opatření je zlepšení kvality života lidí v komunitě, jejich
aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin.
Mikroregion Dolní Poolšaví bude nadále aktivně podporovat
rozvoj místní kultury a zájmové spolkové činnosti. Klást význam
na příležitosti pro všechny osoby různých věkových kategorií ve
sportovních a rekreačních aktivitách na území Mikroregionu.
Vytvářet kvalitní a finančně dostupné možnosti sportovního
vyžití a odpočinku pro všechny věkové kategorie.
Záměrem je tedy především zlepšit celkové podmínky pro
kulturní, společenské a sportovní vyžití, podobně jako
občanské aktivity místních obyvatel, s důrazem na pestrou
nabídku pro aktivní a kvalitnější trávení volného času seniorů,
dětí a mládeže, stejně jako na potřeby specifických skupin
obyvatel (žen na mateřské, handicapovaných osob atd.).

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)

Zaměření se na zlepšení komunikace a spolupráce při pořádání
společných kulturních a sportovních akcí, navíc se zástupci
mikroregionu budou soustředit i na kvalitnější propagaci na
webových stránkách Mikroregionu a jiných informačních
kanálech.
Zvýšení kvality pospolitosti spolkového života Mikroregionu
1: Rozvoj venkova, podpora komunitního života, partnerství
2023 - 2025
Mikroregion Dolní Poolšaví
-
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Název aktivity

1.2.

Specifikace aktivity

Cílem aktivity je vybudování úzkých kontaktů a navázání vztahů
mezi Mikroregionem Dolní Poolšaví a jiným mikroregionem
v České republice. V úvahu připadá např. partnerství
s mikroregionem Východní Slovácko, který působí v obdobných
podmínkách nedaleko a zaměřuje se zejména na rozvoj
turistiky.

Zdůvodnění aktivity

Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)

Předmětem spolupráce by měla být výměna zkušeností a
podpora v oblasti spolupráce obcí a aktérů místních iniciativ na
území mikroregionů. Výměna zkušeností by mohla probíhat
formou vzájemných návštěv představitelů mikroregionů,
workshopů a dnů mikroregionů, do kterých budou místní aktéři
přímo zapojeni.
Dílčími záměry projektu je výměna zkušeností s řízením obcí
v obou územích, prohloubení osobních vztahů, zlepšení
povědomí o místních řemeslných tradicích a gastronomických
specialitách a zkvalitnění propagace aktivit cestovního ruchu za
účelem zvýšení návštěvnosti regionu.
Dlouhodobé partnerství a posílení vzájemných vazeb mezi
mikroregiony, úroveň regionální spolupráce
1: Rozvoj venkova, podpora komunitního života, partnerství
2023 - 2025
Mikroregion Dolní Poolšaví
-

Název aktivity

2.1. Výměna zkušeností mezi obcemi

Indikátor hodnocení aktivity

Podpora partnerství, navázání spolupráce

6
Specifikace aktivity

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)

V rámci zkvalitnění spolupráce mezi jednotlivými obcemi
Mikroregionu
bude
probíhat
pravidelné
setkávání
zastupitelstev
obcí.
Tato
setkání
budou
sloužit
k získání a výměně zkušeností v oblasti samosprávy, která se
zabývá širokou škálou problematiky v nejrůznějších oblastech a
zároveň k porovnání způsobu fungování organizací, které
sdružují samosprávné celky a zajišťuji realizaci společných
rozvojových záměrů.
Díky takovýmto setkáním budou představitelé jednotlivých
obcí dobře informovaní o aktuální situaci napříč
Mikroregionem, což povede ke konstruktivnější spolupráci
obcí. Na setkáních budou mimo formální prezentace problémů
a přístupů k vedení obcí probíhat také diskuze, workshopy či
přednášky o aktuálních tématech. Výstupem z takovýchto
jednání mohou být navázaná partnerství obcí za účelem
realizace konkrétních projektů, případně zavedení inovativních
řešení pro konkrétní obec. Pořádání těchto setkání bude
probíhat rotačním způsobem, kdy se organizace akce vždy
zhostí jedna z obcí Mikroregionu.
Zlepšení informovanosti o dění mezi jednotlivými obcemi
mikroregionu.
2: Spolupráce a výměna zkušeností
2023 - 2025
Mikroregion Dolní Poolšaví
-
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Název aktivity

2.2. Provoz CSS

Specifikace aktivity

Provoz CSS zůstane zachovaný, avšak dojde k rozšíření jeho
činností, neboť v rámci Centra bude zaměstnán nový pracovník
na pozici projektového manažera Mikroregionu, aby byla
posílena meziobecní spolupráce a činnost na společných
projektech obcí. CSS bude i nadále v rámci současných
možností organizovat kulturní a společenské akce a podílet se
na udržitelnosti a rozvoji kulturního dědictví jednotlivých
členských obcí a na ostatních událostech v členských obcích
Mikroregionu. Dále pokračuje funkce CSS jako pověřence pro
ochranu osobních údajů pro všechny členské obce a školy a
školky v členských obcích. Tuto službu bude Mikroregion
nadále poskytovat zdarma. Roční výdaje na provoz CSS jsou
v současnosti zhruba 0,5 mil. Kč, s příchodem nového
pracovníka (projektového manažera) však budou náklady vyšší
a bude nutné upravit výši členských příspěvků jednotlivých
obcí, aby byla činnost CSS plně financována.

Zdůvodnění aktivity

Posílením CSS o pozici projektového manažera dojde
k výraznému zkvalitnění služeb pro jednotlivé obce
mikroregionu.
Počet realizovaných projektů v rámci mikroregionu
2: Spolupráce a výměna zkušeností
2023 - 2025
Mikroregion Dolní Poolšaví
1,0 úvazek

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

3.1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Specifikace aktivity

Cyklistika zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj.
Právě koncepční přístup řešení by stanovil předpoklady, cíle a
prostředky nutné k úspěšnému rozvoji cyklo dopravy na území
Mikroregionu. Cílem aktivity je vybudovat ucelenou síť
cyklotras propojujících všechny obce regionu. Cyklotrasy
rovněž vytvářejí dobrý potenciál k rozvoji cestovního ruchu. V
roce 2017 byla zpracována Vyhledávací studie Cyklistické
stezky, která měla vyloučit cyklistickou dopravu ze stávajících
silničních komunikací a najít vhodné trasování stezky z Kunovic
do Uherského Brodu. Navrhovaná cyklotrasa prochází všemi
obcemi Mikroregionu. Některé obce již realizovaly úseky, které
přes jejich území procházejí, ne však všechny obce a cyklotrasa
tedy není komplexní.
Cílem je propojit obce Mikroregionu Dolní Poolšaví a
zjednodušit dopravu mezi obcemi. Cyklotrasa naváže na již
vzniklou trasu vedoucí z Uherského Brodu do Luhačovic a tím
dojde k propojení celé oblasti. Podkladový materiál ve formě
vyhledávací studie je již hotový a dále je potřeba pracovat na
realizaci cyklotrasy.
Propojení mikroregionu cyklotrasou
3: Udržitelný cestovní ruch
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
-

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

3.2. Jednotný marketing a propagace cestovního ruchu
obcí mikroregionu

Specifikace aktivity

Ke zkvalitnění propagace by přispěla aktualizace webových
stránek Mikroregionu, větší aktivita na sociálních sítích či
vytvoření společného propagačního materiálu s prezentací obcí
(cyklotras, pěších tras, možností stravování atd.), který by byl k
dispozici např. v IC Kunovice. Pro snadnější aktualizace je
vhodná forma on-line interaktivní mapy Mikroregionu, kterou
by jednotlivé obce prezentovali na svých webových stránkách.
Další příležitostí je znovuobnovení zpravodaje Mikroregionu za
účelem informování o příležitostech a dění v obcích. Možná je
také spolupráce s místní regionální televizní stanicí TV
Slovácko, se kterou má již Mikroregion smlouvu o spolupráci
uzavřenou, region lze představit formou klipu pro audiovizuální
propagaci.
Jednotná forma propagace může regionu pomoci k přilákání
nových návštěvníků. Příležitosti k propagaci jsou pestré.
Zvýšení návštěvnosti na celém území mikroregionu.
3: Udržitelný cestovní ruch
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
300

Zdůvodnění aktivity
Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

4.1. Pořádání společenských akcí

Specifikace aktivity

Cílem opatření je organizovat kulturní, sportovní a společenské
akce společné pro občany v Mikroregionu. Každoročně
uspořádat Den Mikroregionu Dolního Poolšaví, kde se setkají
starostové i občané Mikroregionu. V rámci Dne Mikroregionu
zajistit bohatý program vč. vystoupení cimbálové muziky,
folklorních souborů, společných her ad. Dalším cílem opatření
je zajistit společnou účast a prezentaci Mikroregionu na
Slavnostech vína. Slavnosti vína se konají v Uherském Hradišti
na začátku září a nabízejí vystoupení folklórních souborů,
cimbálu, dechové muziky, ochutnávku vín, burčáku a dalších
regionálních specialit. Pro občany z Mikroregionu, děti a
mládež, hodové chasy, uspořádat jedenkrát ročně Školu
lidových tanců, která se zaměřuje na zachování tradiční lidové
kultury a předávání lidových písní a tanců široké veřejnosti. I
nadále pokračovat v organizaci příměstských táborů, které
přispívají k poznání jednotlivých obcí dětmi. Pořádání kulturněspolečenských akcí bude zajišťovat CSS, popřípadě projektový
manažer Mikroregionu. Je však důležité, aby organizace
probíhala v součinnosti všech členských obcí.
Organizace kulturní, sportovní a společenské akce společné pro
občany v Mikroregionu.
Zvýšení možností setkávání se občanů mikroregionu a posílení
vzájemné pospolitosti
4: Kulturně – společenský život
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
-

Zdůvodnění aktivity
Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

4.2. Aktivní život seniorů

Specifikace aktivity

V Mikroregionu Dolní Poolšaví dochází v posledních letech ke
zvyšování podílu postproduktivní složky obyvatelstva. U starší
části populace je obvyklým jevem pohybová deprivace, či
absence sociálních kontaktů s okolím.
Opatření má proto za cíl organizovat aktivity pro širokou
veřejnost se zaměřením na specifické nároky na pohyb
postproduktivní části obyvatel např. turistické výlety,
procházky, kurzy plavání, společná posezení ad. Doprovodným
programem zmíněných aktivit by mohla být i různá tematická
setkání, jež by sloužila jako prevence osamocení seniorů a
zprostředkovávala by mezigenerační spojení. Uvedené akce
pro seniory je však vhodné pořádat výhradně za příznivé
epidemiologické situace.
Je prokázáno, že prostřednictvím těchto aktivit se výrazným
způsobem posiluje sociální začleňování seniorů do společnosti
(udržování sociálních vazeb) a pocit smysluplnosti tráveného
času. Cílem akcí je tedy motivace seniorů k co nejaktivnějšímu
způsobu života.

Zdůvodnění aktivity

S organizací společných akcí pro všechny zainteresované
seniory z členských obcí by mohli pomoct sami senioři.
Mikroregion by zajistili např. dopravu, prostory, drobné dárky
pro zúčastněné ad.
Zvýšení možností setkávání se občanů v seniorském věku
mikroregionu a posílení vzájemné pospolitosti
4: Kulturně – společenský život
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
-

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

5.1. Výsadba zeleně, realizace prvků ÚSES

Specifikace aktivity

Intenzifikace zemědělství z druhé poloviny 20. století zanechala
agrární krajinu ve stavu podobném „pouštní vyčerpanosti”.
Políčka s mezemi se proměnila v monotónní plochy orné půdy.
S mezemi se vytratily i dřeviny rostoucí mimo les a odstupem
času z velké části vymizeli i živočichové pro mozaikovitou
krajinu typičtí. Na území katastrů členských obcí Mikroregionu
je situace obdobná. Velkoplošné způsoby hospodaření zde
přetrvávají i v současné době. Cílem opatření je proto
realizovat výsadbu liniové zeleně, remízků a regionálních i
nadregionálních prvků ÚSES tak, aby prvky zeleně vytvářely
komplexní prostředí a přesahovaly hranice jedné obce.
Výsadbu zeleně je vhodné realizovat zejména v obcích, které
mají hotové komplexní pozemkové úpravy a tedy vyřešené
majetkoprávní vztahy k pozemkům v extravilánu.
Realizací opatření se mj. přispěje k ochraně volně žijících
živočichů a rostlin, jež mohou na plánované změny odpovídat
především z dlouhodobého hlediska, a to růstem početnosti
populace. Návratem alejí do agrární krajiny se současně
podpoří tradiční krajinný ráz a užitkovost venkova.
Zlepšení životního prostředí na území mikroregionu.
5: Ochrana životního prostředí a bezpečnost
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
10000

Zdůvodnění aktivity

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Název aktivity

5.2. Dopravně bezpečnostní opatření

Specifikace aktivity

Základním požadavkem na stávající i nově navrhované
komunikace a dopravní infrastrukturu je zajištění bezpečnosti
provozu a zejména jejich uživatelů. Povinnost evidence
místních komunikací, tedy vytvoření pasportu místních
komunikací, ukládá obcím a městům zákon č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích. V rámci opatření tedy dojde
k aktualizaci pasportů místních komunikací u všech členských
obcí a následnému doplnění vodorovného i svislého
dopravního značení na místních komunikacích v místech, které
pasport navrhuje. Dále můžou být realizovány společné
projekty na zvyšování bezpečnosti u autobusových zastávek,
přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení.

Zdůvodnění aktivity

Opatření se zaměřuje především na zvyšování bezpečnosti u
místních komunikací.
Zlepšení bezpečnosti dopravy na území mikroregionu
5: Ochrana životního prostředí a bezpečnost
2023 - 2030
Mikroregion Dolní Poolšaví
10000

Indikátor hodnocení aktivity
Návaznost na opatření
Předpokládané období realizace
Garant
Předpokládané náklady (v tis. Kč)
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Příklady dobré praxe
1.1. Podpora spolkového života

Spolkový život je kořením každé obce i mikroregionu jako celku. Příkladem může být nejen příkladná
činnost Sborů dobrovolných hasičů, ale i sportovců, myslivců, včelařů, zahrádkářů a všech ostatních
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v obcích mikroregionu působících. Je povinností mikroregionu tyto vazby vzájemně posilovat, utužovat
a prohlubovat.

3.1. Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Cyklotrasa propojující dvě obce Mikroregionu Dolní Poolšaví – Drslavice a Hradčovice – vedoucí v těsné
blízkosti řeky Olšavy (viz foto) svědčí o příkladu výborné meziobecní spolupráce při přípravě logisticky
a finančně náročného projektu. Cyklotrasa z Drslavic má navíc přímou návaznost na síť cyklostezek na
Uherskobrodsku, a to včetně Mikroregionu Východní Slovácko, se kterým plánujeme v nejbližším
období navázat úzkou spolupráci.
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4.1. Pořádání společenských akcí

Slavnosti vína v Uherském Hradišti jsou skvělým příkladem pospolitosti, funkčnosti a organizačních
možností Mikroregionu Dolní Poolšaví. Společné představení jednotlivých obcí a prezentace folklorních
souborů každoročně láká velké množství návštěvníků a výrazně přispívá k mezigenerační sounáležitosti
od těch nejmenších přes střední generaci v produktivním věku až po seniory.
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Příměstský tábor každý rok představí dětem jednotlivé obce mikroregionu. Napomáhá novým
generacím lépe poznat blízké okolí, místní přírodu a řemeslné a kulturní tradice.
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4.2. Aktivní život seniorů

Pravidelné setkávání seniorů v jednotlivých obcích mikroregionu bylo jedinečnou příležitostí, jak se
lépe vzájemně poznat a v atmosféře vzájemného respektu a úcty debatovat o tom co nás trápí.
Pandemie covidu tuto jedinečnou pospolitost přerušila, o to větší výzvou je přenést duch zkušeností
občanů třetího věku na úroveň mikroregionu.
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5.1. Výsadba zeleně, realizace prvků ÚSES

Realizace revitalizačního opatření na pravém břehu Holomně v Drslavicích v letech 2019/20 řeší
současně několik problémů v oblasti životního prostředí. Jedná se o zádrž vody v krajině (příspěvek
k boji se suchem a klimatickou změnou), ochranu obce před bleskovou povodní (suchý poldr) a
dopravní obslužnost zemědělských vozidel a vlastníků pozemků. Celý projekt byl doprovázen bohatou
výsadbou stromů, keřů a vodních rostlin.

