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Strategie rozvoje Mikroregionu

1. ÚVOD
Strategie rozvoje Mikroregionu Dolního Poolšaví je střednědobým strategickým
dokumentem, který má za cíl přispět k celkovému rozvoji Mikroregionu ve
Zlínském kraji, umožnit ekonomický, kulturní i sociální růst oblasti a přispět tak ke
zvýšení kvality života občanů.
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů tohoto územního
celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj Mikroregionu v budoucnosti. Strategie
je zpracována na dlouhodobý časový horizont, tj. na 8 let s vizí 10-20 let.
Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2023–2030.
Strategie ve své analytické části charakterizuje jednotlivé obce Mikroregionu
a formuluje klíčové problémy obcí. Situace v Mikroregionu je srovnávána se
skutečnostmi u vyšších územních celků (zejména Zlínský kraj, Česká republika).
Ze získaných dat je sestavena SWOT analýza, která odhaluje silné i slabé stránky,
příležitosti a ohrožení a udává tedy směr, kterým se v budoucnu vydat. Návrhová
a implementační část obsahuje seznam navrhovaných aktivit, popisuje jejich
harmonogram, možná rizika a finanční náročnost každého projektu. Klíčovým
bodem návrhové části jsou aktivity, které mohou obce realizovat společně a které
přináší „úspory z rozsahu“.
Strategický plán je živý dokument, který je nutné stále konfrontovat s reálnou
situací a vývojovými trendy a průběžně aktualizovat, aby bylo možné modifikovat
harmonogram

navrhovaných

aktivit

samotné

realizace

podle

měnících

se podmínek.
Strategie vychází z potřeb Mikroregionu Dolní Poolšaví jako územního celku
a současně respektuje i zájmy jednotlivých obcí svazku a akceptuje hlavní směry
rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků. Strategický plán je připravován
v souladu s cíli krajských i národních strategických dokumentů (viz kapitola 1.1
Dokumenty regionálního rozvoje související s rozvojem Mikroregionu Dolního
Poolšaví). Dokument navazuje také na strategické dokumenty jednotlivých
členských obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví.
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Původní

strategický

materiál

regionu

–

aktualizovaná

Strategie

rozvoje

Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období 2017 – 2022,
byla schválena v roce 2017. Jelikož od jejího vypracování došlo k celé řadě změn,
vyvstala potřeba nové aktualizace, aby tento strategický plán odpovídal
současným potřebám regionu a hlavně možnostem a příležitostem, které se
jednotlivým obcím Mikroregionu nabízejí.
Do zpracování strategického plánu Mikroregionu Dolního Poolšaví byli zapojeni
představitelé subjektů, kteří mají pravomoc či schopnost ovlivňovat nebo přímo
utvářet budoucí vývoj regionu a usilují o dosažení pozitivních změn v něm, tzn.
zástupci Mikroregionu a starostové členských obcí/ města, ve spolupráci
s dodavatelskou společností.
Všichni

zúčastnění

se

sešli

v

průběhu

pracovního

projednání

strategie,

představitelé jednotlivých obcí a zástupci Mikroregionu měli také možnost vyjádřit
svůj názor na budoucí směřování Mikroregionu prostřednictvím dotazníku, který
byl zaslán do každé obce. Začátek spolupráce při sestavování dokumentu je
datován na září 2021.
Mikroregion Dolní Poolšaví je realizátorem projektu s názvem: „Pořízení pasportů
a

strategie

rozvoje

Mikroregionu

Dolní

Poolšaví“

reg.

č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014611 – Výzva č. 092 - Výzva pro územní
samosprávné celky (obce, kraje, sdružení a asociace ÚSC) v rámci Operačního
programu Zaměstnanost (OPZ), který je finančně podpořen z prostředků EU
a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je optimalizovat procesy a postupy
ve veřejné správě prostřednictvím posílení strategického řízení.
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1.1

Dokumenty

regionálního

rozvoje

související

s

rozvojem

Mikroregionu Dolního Poolšaví
Zpracovaná strategie v rámci prostorové hierarchie podpory regionálního rozvoje
navazuje na aktuální strategické a programové dokumenty regionálního rozvoje
na národní i regionální úrovni a je v souladu s jejich cíli, prioritami a opatřeními.
Také je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací Zlínského kraje.
Jedná se zejména o tyto dokumenty:
−

Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen SRR21+),

−

Koncepci rozvoje venkova,

−

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030,

−

Územně plánovací dokumentaci Zlínského kraje a jednotlivých obcí.

Podkladem při vypracování strategie byly mj. i jednotlivé (aktuální) odvětvové
koncepce Zlínského kraje, zejména pak:
−

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030,

−

Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2020 – 2030,

−

Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje,

−

Územní energetická koncepce Zlínského kraje,

−

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje,

−

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje,

−

Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo
území CHKO),

−

Koncepce rozvoje silniční sítě II. a III. tříd Zlínského kraje,

−

Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje,

−

Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji na léta 2015-2024,

−

Koncepce účinnější podpory památkové péče ve Zlínském kraji,

−

Integrovaná strategická koncepce

pro

řízení zdravotnictví

zdravotnických služeb ve Zlínském kraji,
−

Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji,

−

Plán rozvoje sportu ve Zlínském kraji 2021 – 2030, ad.
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2. ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v obcích Mikroregionu Dolního
Poolšaví. Na základě poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek
lze vyvodit závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj celého
Mikroregionu. Na základě výsledků analytické části bude formulována návrhová
a implementační část tohoto dokumentu.

2.1 Vznik Mikroregionu Dolního Poolšaví a vymezení území
Kapitola obsahuje základní charakteristiku území jednotlivých členských obcí
Mikroregionu Dolního Poolšaví, geografické vymezení oblasti nebo popis struktury
ploch. Kapitola se rovněž zabývá důvodem vzniku samotného Mikroregionu.

2.1.1 Vznik Mikroregionu Dolního Poolšaví
Svazek obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví je dobrovolným svazkem obcí,
založeným dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízením).
Mezi zakládající obce svazku patří město Kunovice a obce Popovice, Podolí,
Veletiny, Hradčovice, Drslavice a místní části Uherského Hradiště Míkovice, Sady,
Vésky, které ovšem Mikroregion v roce 2017 opustily. Počet členských obcí
v současnosti je tedy 6.1
Svazek obcí působí na území Mikroregionu Dolní Poolšaví, kterým se rozumí
katastrální území členských obcí, jimiž vede tok řeky Olšavy.

1

Stav v roce 2021
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Hlavním předmětem činnosti svazku obcí je spolupráce mezi obcemi, vzájemně
koordinovaný postup v podobě doporučení a námětů ekonomického, sociálního
a kulturního rozvoje. Hlavní myšlenkou, která vedla k založení svazku, je sdružení
specifické oblasti, charakteristické svými přírodními, historickými a sociálními
podmínkami a tradicemi. Hlavním cílem je trvalá prosperita Mikroregionu jako
celku.2
Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí byla podepsána roku 2005.
Neoddělitelnou součástí smlouvy o založení svazku byly také přijaté stanovy
svazku obcí. Stanovy byly aktualizovány v roce 2018, po vystoupení místních částí
Uherského Hradiště z DSO.
Zástupci členských obcí se schází zhruba 4 - 5x ročně, na těchto schůzkách dochází
k výměně zkušeností a řešení aktuálních témat a problémů. Místem setkání je
nejčastěji město Kunovice.

Obr. 1 Mapa Mikroregionu Dolní Poolšaví

Mikroregion Dolní Poolšaví, Svazek obcí pro regionální rozvoj Mikroregionu, Stanovy –
Úplné znění (2018)
2
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2.1.2 Charakter oblasti
Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází v jihovýchodní části České republiky, ve
Zlínském kraji, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště
(Kunovice, Popovice, Podolí) a Uherský Brod (Veletiny, Drslavice, Hradčovice),
v okrese Uherské Hradiště. Členy svazku je 5 obcí a 1 město. Jedná se zejména
o menší obce se základní vybaveností, které plní především rezidenční funkci.
Spádovými centry jsou zejména města Uh. Brod, Uh. Hradiště a Kunovice.
Mikroregion Dolní Poolšaví má dle metodiky OECD významně venkovský
charakter (ve venkovských obcích, s hustotou menší než 150 obyvatel na km2,
žije 15 – 50 % obyvatel regionu).
Dle SRR21+ se řadí Uherský Brod i Uherské Hradiště k regionálním centrům
vyššího řádu. Regionální centra vyššího řádu lze ztotožnit s většími centry obcí
s rozšířenou působností, jedná se tedy o centra, která mají více než 15 tisíc
obyvatel a představují spádové území pro více než 30 tisíc obyvatel. Uherský Brod
představuje regionální centrum vyššího řádu pro obce Drslavice, Veletiny
a Hradčovice. Uherské Hradiště je potom centrem vyššího řádu pro obce Popovice,
Podolí a město Kunovice. Základní funkcí, kterou regionální centra a jejich zázemí
naplňují, je stabilizace území, udržení této role je významné zejména pro český
sídelní systém. Rozvojové příležitosti i problémy regionálních center jsou dány
zvláště jejich velikostí, polohou (poloha na rozvojové ploše, či mimo ni) nebo
velikostí spádového území atd.3
Území v okolí Uherského Brodu je ve SRR21+ definováno také jako hospodářsky
a sociálně ohrožené. Tyto oblasti bývají charakteristické zejména odchodem
mladší a vzdělanější části populace, nižší intenzitou bytové výstavby, dlouhodobě
záporným přirozeným přírůstkem nebo vysokými hodnotami indexu stáří.3
Koncepce rozvoje venkova definuje území v okolí Uherského Hradiště jako
rozvinutý typ, který nejčastěji tvoří zázemí nejvýznamnějších ekonomických
center. Rozvinutý typ je charakteristický velmi dobrou občanskou a technickou
vybaveností a také dostatečnou nabídkou veřejné dopravy, která směřuje do
hlavního centra. Sociálně a ekonomicky se jedná o významně nadprůměrné
území.4

3
4

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (MMR, 2019)
Koncepce rozvoje venkova (MMR, 2019)
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2.1.3 Geografické vymezení oblasti
Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází ve Zlínském kraji na území ORP Uherské
Hradiště a Uherský Brod.
Území obou ORP spadá do systému Alpsko-himalájského, do provincie Západní
Karpaty. Karpatská soustava byla zformována procesy alpinského vrásnění
především ve třetihorách. Kromě vrásnění se na utváření dnešní podoby reliéfu
podílely také pohyby litosférických desek. Uherskohradišťsko se rozprostírá
především na území Vnějších Západních Karpat. Ty představují nejsevernější část
rozsáhlé alpsko-karpatské soustavy.
Tab. 1: Přehled geomorfologických jednotek na území okresu Uherské Hradiště
Provincie

Soustava

Podsoustava

Celek
Chřiby

Středomoravské
Karpaty
Západní Karpaty

Západopanonská
pánev

Vnější
Západní
Karpaty

Vídeňská
pánev

Kyjovská
pahorkatina
Vizovická vrchovina

Moravskoslovenské
Karpaty

Bílé Karpaty

Jihomoravská
pánev

Dolnomoravský úval

Podcelek
Stupavská vrchovina
Kudlovická
pahorkatina
Vážanská vrchovina
Hlucká pahorkatina
Luhačovická
vrchovina
Javořická hornatina
Lopenická hornatina
Straňanská kotlina
-

Celková rozloha Mikroregionu je 6 652 ha, tj. asi 7 % rozlohy okresu Uherské
Hradiště. Území Mikroregionu se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy, jež pramení
v Bílých Karpatech a do řeky Moravy ústí jihozápadně od Uherského Hradiště,
u obce Kostelany nad Moravou.
Charakter podnebí ovlivňuje zejména příslušnost území k teplé a velmi teplé
klimatické oblasti. Území se vyznačuje průměrným ročním srážkovým úhrnem
mezi 500 až 600 mm a průměrnými ročními teplotami vzduchu kolem 8─10 °C.
Nejvyšší teploty vzduchu jsou obvykle měřeny v nížinných polohách od června do
srpna, přičemž v extrémních létech jsou teploty šplhající se nad třicet stupňů časté
již v dubnu či květnu a dále ještě v září. Pro region Uherskohradišťska jsou také
příznačné teplotní inverze v úvalech a údolích.
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2.1.4 Základní charakteristika jednotlivých obcí Mikroregionu
Členskými obcemi Mikroregionu Dolní Poolšaví jsou obce Popovice, Podolí,
Veletiny, Hradčovice, Drslavice a město Kunovice.
V letech 1971–1990 byly Kunovice společně se Starým Městem součástí
sousedního města Uherské Hradiště. Po osamostatnění byly Kunovice v roce 1997
oficiálně povýšeny na město. Město Kunovice se skládá z jednoho katastrálního
území (Kunovice u Uherského Hradiště, 677345). Ostatní obce se skládají z těchto
katastrálních území - Popovice (Popovice u Uherského Hradiště, 725862), Podolí
(Podolí

nad

Olšavou,

724262),

Veletiny

(Veletiny,

777919),

Hradčovice

(Hradčovice, 592200 a Lhotka u Hradčovic, 646733) a Drslavice (Drslavice,
632643).
Tab. 2: Obce a města Mikroregionu Dolní Poolšaví
Kunovice Popovice
Status

město

obec

Sídlo

náměstí
Svobody
361,
686 04
Kunovice

Popovice
303,
686 04
Popovice

Starosta

Ing. Pavel
Vardan

Ing.
Martin
Slováček

Podolí

Veletiny

obec

obec

Hradčovice Drslavice

Mikroregion
Dolní
Poolšaví

obec

Dobrovolný
svazek obcí

Podolí
Veletiny
Hradčovice
190,
218,
168, 687 33
686 04
687 33
Hradčovice
Kunovice Hradčovice

Drslavice
93,
687 33
Drslavice

Nám. Svobody
361, 686 04
Kunovice

Ing. Jana
Rýpalová

Rostislav
Mihel

Ing. Jana
Rýpalová,
předsedkyně

Tomáš
Trtek

obec

Antonín
Ondrůšek

K 31. 12. 2020 žilo v obcích Mikroregionu celkem 9 564 obyvatel. Více než 1 000
obyvatel žilo pouze v obci Popovice (1 015), Hradčovice (1 011) a ve městě
Kunovice (5 516), v ostatních obcích Mikroregionu byl počet obyvatel nižší.
Populačně nejméně početnými obcemi Mikroregionu jsou Drslavice (505)
a Veletiny (524)5.
Všechny obce svazku zaznamenaly od roku 2016 úbytek počtu obyvatel, pouze
obec Podolí vykazovala nárůst (o 32 osob za 4 roky).

5

Údaje platné k 31. 12. 2020
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Co se týče rozlohy, největší je město Kunovice (2 854 ha) a nejmenší je obec
Podolí (600 ha). Průměrná hustota zalidnění v Mikroregionu je 142,3 ob. / km2,
což je hodnota nižší, než je krajský průměr (147 ob. / km2), avšak vyšší, než je
průměr České republiky (136 ob. / km²).
Město Kunovice patří do Místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko, zbylé obce
DSO jsou členy MAS Dolní Poolšaví.

Obr. 2 Mikroregion Dolní Poolšaví

2.1.5 Celková plocha a její struktura v jednotlivých obcích
Území města Kunovice se řadí mezi městské oblasti, území obcí Podolí, Veletiny,
Popovice, Hradčovice a Drslavice je členěno mezi venkovské obce ve vysoce
industrializovaných nemetropolitních regionech.6
Pro území venkovských obcí ve vysoce industrializovaných nemetropolitních
regionech jsou hlavním zdrojem rozvoje vazby na velké průmyslové podniky
v příslušných ORP. Území jmenovaných obcí lze dále zařadit do podskupiny Ostatní
vysoce

industrializované

nemetropolitní

regiony,

jež

jsou

charakteristické

průměrnou ekonomickou výkonností i zaměstnaností, nenacházejí se na jejich
území významné klastry, nejsou specializované na jedno odvětví a vytvářejí
diverzifikovaná

průmyslová

centra

s venkovským

zázemím

a

intenzivní

zemědělskou funkcí.

6

Ženka, J., Krtička, L. (2018): Typologie venkovských území Česka v úrovni obcí
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Z celkového půdního fondu Zlínského kraje činí 48,5 % zemědělské a 51,5 %
nezemědělské půdy. Nejvíce zemědělské půdy z celého kraje má okres Uherské
Hradiště (56 711 ha, z toho je 68,6 % půdy orné).
Současné rozdělení půdního fondu v Mikroregionu Dolního Poolšaví ukazuje graf
na Obr. 3. Z grafu vyplývá, že největší podíl zabírá v oblasti právě orná půda
(56 % z celkové rozlohy území) a lesní pozemky (16 %). Zastavěná plocha
a nádvoří zastupují 3 % z území Mikroregionu.

3%
Orná půda
12%

Zahrada
Trvalý travní porost

16%

PŮDNÍ
FOND

Lesní pozemek
56%
Vodní plocha

9%

Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Obr. 3 Půdní fond

Zemědělská půda (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, sady a TTP)
v Mikroregionu zabírá 69 % území, nezemědělské půda (lesní pozemky, vodní
plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy) poté 31 %. Ačkoliv poměr
zemědělských ploch v Mikroregionu převyšuje krajský průměr, v primárním
sektoru jsou zaměstnány pouhá 4 % obyvatel. Jedním z největších podniků
v zemědělství je na území Mikroregionu Agrokomplex Kunovice, a. s., který se
specializuje jak na rostlinnou, tak na živočišnou výrobu.
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Tab. 3: Podíl jednotlivých složek půdního fondu
DRUHY POZEMKŮ
V OBCÍCH
MIKROREGIONU

Kunovice

Popovice

Podolí

Veletiny

Hradčovice

Drslavice

Celkem
[ha]

Celkem
[%]

Zemědělská půda
celkem [ha]

2120

622

401

433

608

404

4588

69

Orná půda

1943

480

323

284

388

284

3702

81

Chmelnice

-

-

-

-

-

-

0

0

v tom:

Vinice

14

3

-

-

1

-

18

0

Zahrada

81

41

16

25

21

13

197

4

Ovocný sad

21

13

1

3

-

3

41

1

Trvalý travní
porost

62

86

61

121

198

104

632

14

734

237

199

192

318

384

2064

31

252

148

96

115

171

266

1048

51

33

7

8

10

9

15

82

4

111

15

13

12

18

12

181

9

393

67

82

55

120

91

808

39

2854

859

600

625

926

788

6652

100

Nezemědělská
půda celkem [ha]
v tom:
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha
a nádvoří
Ostatní plocha

Celková výměra
[ha]

16

Strategie rozvoje Mikroregionu

2.2 Demografické vymezení Mikroregionu
Kapitola přináší základní přehled demografického vývoje obyvatel v obcích
Mikroregionu Dolní Poolšaví. Demografické změny jsou porovnávány zejména se
situací

v roce

2011

a

2016.

Kapitola obsahuje

například

charakteristiku

vzdělanosti, migrace či indexu stáří.

2.2.1 Populační vývoj a migrace
Území Mikroregionu má spíše venkovský ráz s nižší mírou industrializace a absencí
velkých průmyslových podniků. Tento fakt odráží populační vývoj v Mikroregionu,
který je úzce spjat se zemědělskou i průmyslovou činností.
Nárůst počtu obyvatel nastal mezi lety 1950 - 1961 a přispělo k němu zejména
ustavení JZD v Kunovicích a farem státního statku I a II, které se zaměřovaly na
pěstování zeleniny. S populačním nárůstem souvisel také rozvoj průmyslové
činnosti v území, neboť roku 1950 byla v Kunovicích zahájena výstavba nového
závodu Let, který sloužil k výrobě víceúčelových letounů a také sovětských
cvičných letounů. Od roku 1950 do roku 1961 tedy přibylo jen v Kunovicích více
než 530 obyvatel.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL
MIKROREGIONU OD R. 1930
10 008

9 851

9 697
9 111

8 972

9 508

9 464

2011

2020

9 001

8 555

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví

V průběhu 21. století dochází k mírnému nárůstu počtu obyvatel s jasným trendem
posilování pozice přirozených center a naopak oslabováním menších obcí. Nárůst
počtu obyvatel v roce 2011 byl pravděpodobně způsoben deurbanizačním
trendem, kdy se mladé rodiny vrací z měst zpět na venkov. V roce 2020 můžeme
pozorovat mírný pokles počtu obyvatel, jedná se však o zanedbatelnou změnu.
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Tab. 4: Vývoj počtu obyvatel v obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví
VÝVOJ POČTU
OBYVATEL V OBCÍCH
MIKROREGIONU

Kunovice Popovice Podolí Veletiny Hradčovice Drslavice Mikroregion

1930

1042
1 107

704
821

609
622

1094
1 060

586
562

8555

1950

4520
4 800

1961

5 333

1 319

907

691

1 165

593

10008

1970

5 368

1 247

857

676

1 137

566

9851

1980

5 558

1 144

790

639

1 026

540

9697

1991

5 231

1 088

756

562

1 003

471

9111

2001

5 124

1 074

758

568

985

492

9001

2011

5 499

1 056

860

553

1 011

529

9508

2020

5516

1015

893

524

1011

505

9464

8972

Z hlediska celkového přírůstku, resp. úbytku obyvatelstva byly nejvýznamnější
poslední roky 2018 a 2020, kdy ubylo nejvíce obyvatel. Pokles počtu obyvatel byl
v těchto letech zapříčiněn zejména migrací – viz Obr. 5 a
Tab. 4.

100

CELKOVÝ PŘÍRŮSTEK OBYVATEL
MIKROREGIONU

80
60

57

54

40
20 21

25

23

16

0
-20

-20
-37

-40
-60

-71

-80
-100
2011

-91

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Obr. 5 Celkový přírůstek obyvatel Mikroregionu Dolní Poolšaví
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POHYB OBYVATELSTVA V
MIKROREGIONU

100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2011

2012

2013

2014

2015

Přirozený přírůstek

2016

2017

2018

2019

2020

Migrační saldo

Obr. 6 Migrace vs. Přirozený přírůstek v Mikroregionu Dolní Poolšaví

Úbytek počtu obyvatel pozoruje v posledních letech většina měst Slovácka. Úbytek
je v mnoha případech zapříčiněn negativním migračním saldem. Mezi hlavní
důvody odchodu obyvatel patří stěhování mladých lidí za studiem. Po dokončení
školy se již mladí lidé do rodného města nevrací, což souvisí rovněž
s nedostupností odborné práce v regionu. Obce a města mají navíc v mnoha
případech limitovaný rozvoj z důvodů záplavových území, což brání bytové
výstavbě.
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Tab. 5: Pohyb obyvatelstva v letech 2011-2020
ÚZEMÍ
Přirozený
přírůstek
Migrační
Kunovice
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Popovice
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Podolí
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Veletiny
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Hradčovice
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Drslavice
saldo
Celkový
přírůstek
Přirozený
přírůstek
Migrační
Mikroregion
saldo
Celkový
přírůstek

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CELKEM

5

-20

-8

-7

-21

-2

-5

-11

6

-20

-83

3

22

36

52

6

40

54

-29

-33

-43

108

8

2

28

45

-15

38

49

-40

-27

-63

25

-6

10

-3

-6

-3

0

-3

0

-2

-8

-21

15

-6

-14

14

7

-7

3

-21

4

-6

-11

9

4

-17

8

4

-7

0

-21

2

-14

-32

-1

3

-4

0

-7

0

6

-3

4

5

3

1

7

6

0

-3

-7

11

9

4

2

30

0

10

2

0

-10

-7

17

6

8

7

33

-1

-1

0

0

-2

2

-7

1

1

-14

-21

4

3

2

5

-1

-8

3

1

-2

-12

-5

3

2

2

5

-3

-6

-4

2

-1

-26

-26

-1

5

-1

-6

9

6

5

0

3

0

20

-3

0

0

9

-6

3

-10

-8

-7

-2

-24

-4

5

-1

3

3

9

-5

-8

-4

-2

-4

3

-2

2

4

-2

0

3

-2

0

-4

2

2

4

0

-8

3

-4

-6

-8

-15

11

-21

5

2

2

-4

1

-4

-3

-10

-15

7

-19

-1

-5

-14

-15

-26

6

-1

-15

12

-41

-100

22

30

30

72

6

17

55

-56

-49

-50

77

21

25

16

57

-20

23

54

-71

-37

-91

-23
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2.2.2 Počet a struktura obyvatel
Základním kvantitativním ukazatelem vymezujícím rozsah populace určitého
území je počet obyvatel. K 31. 12. 2020 žilo v obcích Mikroregionu celkem 9464
obyvatel, což je o 44 obyvatel méně než v roce 2011, ovšem o 463 obyvatel více
než v roce 2001. Nejvyšší počet obyvatel žije ve městě Kunovice (5516) a v obci
Popovice (1015), nejméně obyvatel je naopak v obci Drslavice (505).

Obr. 7 Index vývoje počtu obyvatel7

Mezi lety 2016 a 2020 můžeme pozorovat pokles počtu obyvatel ve všech obcích
Mikroregionu s výjimkou Podolí. Obec Podolí těží z výhodné polohy obce v těsném
sousedství Uherského Hradiště a také z investic do rozvoje rodinného bydlení.

Index vývoje počtu obyvatel relativizuje vývoj počtu obyvatel k jeho stavu ve vstupním
roce (zde 2016). Například v roce 2020 znamená hodnota indexu 96, že oproti roku 2016
poklesl počet obyvatel v obci o 4 %.
7
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Tab. 6: Základní charakteristika obcí v Mikroregionu Dolní Poolšaví
DOLNÍ
POOLŠAVÍ
stav k 31. 12.
2020

Popovice

5516

1015

893

524

1011

505

9464

Ženy

2887

509

455

256

481

245

4833

Muži

2629

506

438

268

530

260

4631

58,3

10,7

9,4

5,5

10,7

5,3

100,0

2854,0

859,0

600,0

625,0

926,0

788,0

6652,0

193,3

118,2

148,8

83,8

109,2

64,1

142,3

-19

-33

32

-26

-28

-23

-97

99,7

96,9

103,7

95,3

97,3

95,6

99,0

Absolutní počet
obyvatel

Podolí

Veletiny Hradčovice

Drslavice

Mikroregion
celkem

Kunovice

z toho:

Relativní počet
obyvatel [%]
Rozloha [ha]
Hustota [na 1
km2]
Změna počtu
obyvatel oproti
r. 2016
Index vývoje
počtu obyvatel
(r.2020 /
r.2016)

Hustota osídlení byla k 31. 12. 2020 nejvyšší u města Kunovice (193,3 obyvatel
na 1 km2), nejmenší naopak u obce Drslavice (64,1 obyvatel na 1 km2). Průměrná
hustota zalidnění poté činí v Mikroregionu 142,3 obyvatel na 1 km2.

Obr. 8 Hustota zalidnění v obcích Mikroregionu
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2.2.3 Index stáří a průměrný věk
Porovnáme-li současný index stáří (2020) se situací v roce 2016, tak zjistíme, že
věková struktura obyvatelstva Mikroregionu se celkově změnila, obyvatelstvo
zestárlo. V roce 2016 dosahoval index stáří hodnoty 118,5, zatímco v roce 2020
měl index stáří hodnotu už 127,8.8
Zvýšení podílu osob nad 65 let s sebou nese zvýšené nároky na zajištění sociálních
a zdravotnických služeb, odráží se v rozvojových prioritách jednotlivých obcí
i negativně ovlivňuje celkovou demografickou strukturu venkova ve prospěch
měst. Konkrétním dopadem, který můžeme pozorovat v obcích Mikroregionu, je
nárůst počtu neobydlených nemovitostí, které snižují atraktivitu i upravenost
venkovských obcí.
Tab. 7: Index stáří
INDEX STÁŘÍ V OBCÍCH
MIKROREGIONU
stav k 31. 12. 2020

Kunovice

Popovice

5516

1015

0-14

904

15-59

3459

Absolutní počet obyvatel

Podolí

Veletiny

Hradčovice

Drslavice

Mikroregion

893

524

1011

505

9464

143

143

67

182

81

1520

663

596

337

620

327

6002

209

z toho:

65 a více let
Index stáří v r. 2020

154

120

209

97

1942

127,5

1153

146,2 107,7

179,1

114,8

119,8

127,8

127,7

133,4

206,5

102,7

117,5

118,5

Porovnání:
Index stáří v r. 2016

80,0

Obcí s nejnižším indexem stáří, tedy s nejmladším obyvatelstvem, je obec Podolí.
Naopak nejvyšší index stáří, a tedy nejstarší obyvatelstvo, je v obci Veletiny, viz
Tab. 7.
Od roku 2016 nastala největší změna indexu stáří v obcích Podolí a Veletiny.
Obyvatelstvo obce Podolí zestárlo (index stáří se k roku 2021 zvýšil o 27,7),
naopak obyvatelé Veletin jsou průměrně mladší (index stáří se k roku 2021 snížil
o 27,4).

Index stáří vyjadřuje poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0-14
let.
8
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INDEX STÁŘÍ
179,1
146,2
127,5
107,7

Kunovice

Popovice

Podolí

Veletiny

Index stáří v r. 2016

Hradčovice

127,8

119,8

114,8

Drslavice

Mikroregion

Index stáří v r. 2020

Obr. 9 Porovnání indexu stáří

Demografické stárnutí populace se v současnosti stává jedním z celosvětových
problémů. Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje lze usuzovat, že podíl
starších osob v populaci (ekonomicky neaktivní složky) bude postupně narůstat,
stejně jako bude docházet k postupnému úbytku předproduktivní složky
obyvatelstva.

ČR

Zlínský
kraj

Okres
Uherské
Hradiště

Mikroregion

Drslavice

Hradčovice

Veletiny

Podolí

Popovice

PRŮMĚRNÝ VĚK V
OBCÍCH
MIKROREGIONU

Kunovice

Tab. 8: Průměrný věk

Průměrný věk v r. 2001

39,4

38,7 39,1 39,4

38,8

38,5

39,0

38,5

38,7

39,0

Průměrný věk v r. 2016

42,3

42,4 40,4 44,2

41,0

41,5

42,0

42,8

42,7

42,0

Průměrný věk v r. 2020

42,9 44,4 41,3 45,2

42,0 43,0

43,1

43,4

43,3

42,5

Věková struktura obyvatelstva se liší v jednotlivých obcích Mikroregionu. Stárnutí
obyvatelstva a s tím související zhoršování celkové demografické situace postihuje
zejména nejmenší obce, ale nastolenému trendu s výrazným posunem rozdílu se
nevyhnou ani obce nad 1000 obyvatel.
Průměrný věk obyvatel Mikroregionu Dolní Poolšaví se od roku 2016 do roku 2020
zvýšil o 1,1 roku (činí 43,1 let). Průměrný věk v Mikroregionu je nižší než v okrese
i kraji, ovšem vyšší, než je průměrná hodnota ČR. Nejstaršími jsou obyvatelé obce
Veletiny. Nejnižší průměrný věk mají lidé z Podolí, viz Tab. 8 a Obr. 10.
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PRŮMĚRNÝ VĚK
45,2

46

44,4

45

43,0

44 42,9
43

Průměrný
věk v r.
2020

42,0

41,3

Věk

42

43,1

41
40

Průměrný
věk v r.
2016

39
38

Mikroregion

Drslavice

Hradčovice

Veletiny

Podolí

Popovice

36

Kunovice

37

Průměrný
věk v r.
2001

Obr. 10 Vývoj průměrného věku v jednotlivých obcích Mikroregionu

Řešením je soustavná práce na zajištění a zlepšování občanské vybavenosti,
dopravního spojení, nabídek zaměstnání, bydlení a rovněž celkového zvyšování
atraktivity obcí na území Mikroregionu pro mladé obyvatele.

Obr. 11 Průměrný věk v obcích Mikroregionu
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2.2.4 Vzdělanostní struktura obyvatel
Vedle věkové struktury, která představuje výchozí stav pro budoucí demografický
vývoj, je jedním z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu území Mikroregionu
struktura jeho obyvatel podle vzdělání. Nejvyšší počet obyvatel Mikroregionu mělo
v roce 2011 ukončené střední vzdělání včetně vyučení (bez maturity), konkrétně
37,17 %. Druhou nejpočetnější skupinou byli lidé s úplným středním vzděláním
(23,91 %), následováni lidmi se základním vzděláním včetně neukončeného
(21,81 %). Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl pouze 9,71 %.
Tab. 9: Vzdělanost obyvatel Dolní Poolšaví

Nezjištěno

Bez vzdělání

Vysokoškolské

Vyšší
odborné

Nástavba

Úplné
střední

Střední vč.
vyučení (bez
maturity)

neukončeného

ÚZEMÍ

Základní vč.

v tom
Počet
obyvatel ve
věku 15 a
více let
(r. 2011)

Kunovice

4 682

955

1 631

1 159

127

33

537

106

134

Popovice

886

218

367

188

25

8

49

7

24

Podolí

681

142

283

158

18

5

51

3

21

Veletiny

484

110

200

111

18

3

37

0

5

Hradčovice

832

211

318

198

14

7

72

1

11

Drslavice

426

107

171

97

8

4

30

3

6

7 991

1 743

2 970

1 911

210

60

776

120

201

100 %

21,8 %

37,1 %

23,9 %

2,6 %

0,7 %

9,7%

1,5%

2,5%

76 958

15 212

27 908

19 765

2 063

689

8 735

511

2 075

100 %

19,8%

36,3%

25,7%

2,7%

0,9%

11,4%

0,7%

2,7%

497 677

94 785

178 120

132 576

13 393

5 367

55 966

2 170

100 %

19,0 %

35,8 %

26,6 %

2,7 %

1,1 %

11,2 %

0,4 %

3,1 %

8 947 632

1 571 602

2 952 112

2 425 064

247 937

117 111

1 114 731

42 384

476 691

100%

17,6%

33,0%

27,1%

2,8%

1,3%

12,5%

0,5%

5,3%

Mikroregion
Dolní
Poolšaví

n

SO ORP
Uherské
Hradiště

n

Zlínský
kraj

i

P
i

i

P
i

n
i

P
i

n

ČR

i

P
i
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Ve srovnání vzdělanostní struktury s celou ČR se Mikroregion jeví jako mírně
zaostalý. Dle Tab. 9 je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel v ČR 12,5 % a ve
Zlínském kraji 11,2 %. Počet lidí se základním a neúplným středním vzděláním je
v Mikroregionu vyšší na úkor počtu lidí s úplným středním a vysokoškolským
vzděláním.

37,2%

VZDĚLANOST
OBYVATEL

33,0%
27,1%

21,8%
17,6%

23,9%
12,5%
9,7%
2,6%2,8%

0,8%1,3%

Mikroregion Dolní Poolšaví

Obr. 12 Srovnání vzdělanostní struktury
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2.3 Hospodářská charakteristika
Kapitola přináší přehled současné hospodářské situace v Mikroregionu Dolní
Poolšaví a zhodnocení ekonomických subjektů v území.

2.3.1 Ekonomické subjekty
Z hlediska sféry hospodářství převažuje v Mikroregionu Dolní Poolšaví terciární
sektor (služby), který tvoří 41% ze všech ekonomických subjektů (ES)
v mikroregionu.

9%

4%

Primární sektor

14%

32%

ES

Sekundární sektor

Terciární sektor

Kvartérní sektor

Ostatní činnost

41%

Obr. 13 Struktura zaměstnanosti podle hlavních sektorů v Mikroregionu Dolní Poolšaví

Terciér je z hlediska zastoupení následován sekundárním sektorem, který zaujímá
celkem 32 % ze všech ES. Více než třetina obyvatel Dolního Poolšaví tedy pracuje
ve zpracovatelském průmyslu či stavebnictví. Primární sektor, tedy zemědělství,
lesnictví a rybářství je zastoupen 4 %. Kvartérní sektor, tedy vzdělávání a profesní,
vědecké či technické činnosti zaměstnávají 14 % lidí. Celkový přehled je uveden
na Obr. 13 a v Tab. 10.
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Tab. 10: Činnost ekonomických subjektů v Mikroregionu Dolní Poolšaví
ČINNOST
EKONOMICKÝCH
SUBJEKTŮ

Kunovice

Popovice

Podolí

Veletiny

Hradčovice

Drslavice

Mikroregion
Dolní Poolšaví

%
Zastoupení

38

9

16

9

15

6

93

4,2

Průmysl celkem

218

43

49

25

47

12

394

17,6

Stavebnictví

132

39

25

22

47

24

289

12,9

343

45

36

21

29

17

491

21,9

35

8

13

4

8

4

72

3,2

63

5

9

4

5

4

90

4,0

24

3

4

3

2

1

37

1,7

16

.

3

1

.

1

21

0,9

53

.

1

2

1

.

57

2,5

172

15

24

17

16

8

252

11,3

22

2

7

.

1

2

34

1,5

3

1

1

2

3

2

12

0,5

24

2

6

1

2

1

36

1,6

12

1

.

.

.

.

13

0,6

40

5

5

.

2

3

55

2,5

Zemědělství,
lesnictví, rybářství

Velkoobchod a
maloobchod
Doprava a
skladování
Ubytování,
stravování
a pohostinství
Informační a
komunikační
činnosti
Peněžnictví a
pojišťovnictví
Činnosti v oblasti
nemovitostí
Profesní, vědecké
a technické činnosti
Administrativní a
podpůrné činnosti
Veřejná správa
a obrana
Vzdělávání
Zdravotní a sociální
péče
Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Celkem
Míra
podnikatelské
aktivity

137

19

19

7

10

5

197

8,8

1 396

209

223

120

195

94

2 237

100

0,25

0,20

0,25

0,22

0,19

0,19

0,23

-

Období: 31. 12. 2019

Obr. 14 Podnikatelský inkubátor – Panský Dvůr v Kunovicích
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Nejvyšší hodnoty míry podnikatelské aktivity byly zaznamenány u města Kunovice
a obce Podolí, což znamená, že v obcích je registrováno nejvíce podnikatelských
subjektů v poměru k počtu trvale bydlících obyvatel. Nejmenší hodnoty míry
podnikatelské aktivity byly naopak zaznamenány u obcí Hradčovice a Drslavice.
Míra podnikatelské aktivity je zobrazena v mapě na Obr. 15.

Obr. 15 Míra podnikatelské aktivity v obcích Mikroregionu Dolní Poošaví

V roce 2011 zahájil ve městě Kunovice provoz podnikatelský inkubátor (Obr. 14),
který cílí na pomoc malým a středním firmám v jejich konkurenceschopnosti,
zejména v začátcích podnikání. Podnikatelský inkubátor nabízí pronájem prostor
k podnikání v centru města Kunovice, pronájem školících a vzdělávacích prostor
a další návazné služby pro inkubované. Podnikatelský inkubátor tedy přispívá
k rozvoji podnikání a koncentraci ekonomických subjektů ve městě Kunovice.
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2.4 Trh práce
Zaměstnanost, respektive počet pracovníků, je jedním z rozhodujících kritérií při
hodnocení
soudržnost

významu

podnikatelských

Mikroregionu.

Kapitola

aktivit

přináší

pro

hospodářskou

základní

přehled

a

sociální

zaměstnanosti

a nezaměstnanosti osob v Mikroregionu Dolní Poolšaví.

2.4.1 Ekonomická aktivita
Mezi ekonomicky aktivní osoby jsou zahrnuty všechny osoby starší 15 let, které
uvedly na Sčítacím listu osob, že patří mezi zaměstnané osoby, zaměstnavatele,
osoby samostatně výdělečně činné, pracující důchodce, pracující studenty a učně,
ženy na mateřské dovolené, osoby v základní, náhradní nebo civilní vojenské
službě, ve vazbě a výkonu trestu nebo osoby nezaměstnané.
Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní představují nepracující důchodci, ostatní
nepracující osoby s vlastním zdrojem obživy, nepracující žáci, studenti a učni,
osoby v domácnosti, děti předškolního věku a ostatní závislé osoby.
Z porovnání hodnot ze SLDB 2001 a 2011 vyplývá, že podíl ekonomicky
neaktivních obyvatel

mírně vzrůstá v Kunovicích, Popovicích a v Podolí, což

nasvědčuje stárnutí populace. Naopak v obcích Veletiny, Hradčovice a Drslavice
pozorujeme příznivý trend mírného poklesu podílu ekonomicky neaktivních
obyvatel.
Tab. 11: Ekonomická aktivita obyvatelstva Mikroregionu Dolní Poolšaví v roce 2001 a 2011
Ekonomicky
neaktivní

Ekonomicky aktivní

Obec

2001

2011

2001

Počet obyvatel

2011

2001

2011

51,4

5116

5310

484

49,2

1069

983

49

407

51,1

764

797

300

55

275

50,5

545

545

50,8

498

51

473

49,2

968

962

49,2

259

53

252

50,8

487

496

7519

9093

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

Kunovice

2546

49,8

2581

48,6

2570

50

2729

Popovice

545

51,0

499

50,8

524

49

Podolí

388

50,8

390

48,9

376

Veletiny

245

45,0

270

49,5

Hradčovice

470

48,6

489

Drslavice

228

46,8

244

Mikroregion Dolní Poolšaví 3805 50,6 4473 49,2 3714 49 4620 50,8
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Největší zaměstnavatelé se nacházejí ve městě Kunovice (5M s.r.o.; Hamé, s.r.o.;
Agrokomplex Kunovice, a.s.; CB, s.r.o.; D & Z servis, s.r.o.; EPS, s.r.o.; Evektor
Holding, a.s.; Jeřáby UB, s.r.o.; Letasol, s.r.o.; Aircraft Industries, a.s.).
V Drslavicích dominují menší podniky a převažuje zde zemědělská výroba (obilniny
a olejniny). Hlavním subjektem v zemědělství v obci je ZOD Poolšaví. Ve
Veletinách se nacházejí podniky AGRO PRIX CZ, s.r.o., MIBUTRANS s.r.o., GRIFID,
s.r.o. nebo NELA GROUP car s.r.o. V Hradčovicích sídlí 37 firem, jedná se např.
o ACER spol. s r.o., KOWA, s.r.o. nebo TODEX Auto, a.s. V Popovicích sídlí 37 firem
(např. Auto-centrum UH s.r.o., DUK, s.r.o., nebo Top House UH s.r.o.). V Podolí je
registrováno 41 firem (např. JK Nástroje s.r.o., Ztronic s.r.o., ELGEKO s.r.o.).
Většina aktivních obyvatel Mikroregionu vyjíždí za prací do spádových měst
Uherský Brod a Uherské Hradiště.

2.4.2 Nezaměstnanost
V Mikroregionu Dolní Poolšaví bylo v prosinci roku 2019 registrováno celkem 169
uchazečů o zaměstnání. V prosinci 2019 činil podíl nezaměstnaných osob 1,9 %.
Počet volných pracovních míst je výrazně odlišný napříč obcemi Mikroregionu.
Nejvyšší počet volných pracovních míst byl průměrně za sledované období
ve městě Kunovice (224), v celém Mikroregionu bylo v průměru 3 měsíců
(prosinec 2019 - únor 2020) k dispozici 283 míst – viz Tab. 12. Vysoký počet
volných

pracovních

míst

v Kunovicích

souvisí

se

zastoupením

důležitých

zaměstnavatelů v tomto městě.
Tab. 12: Zaměstnanost v Mikroregionu9
ÚZEMÍ
Kunovice
Popovice
Podolí
Veletiny
Hradčovice
Drslavice
Mikroregion
Dolní
Poolšaví

9

Uchazeči o
zaměstnání

Dosažitelní
uchazeči 15-64

Obyvatelstvo
15-64

Podíl
nezaměstnaných
osob (%)

Volná
prac.
místa

99
26
16
7
18
7

86
23
14
4
12
7

2896
675
586
357
635
337

2,4
3,4
2,3
1,0
1,9
1,8

224
8
24
2
3
21

174

145

5486

ø 2,1

283

Průměr hodnot za období prosinec 2019 – únor 2020

32

Strategie rozvoje Mikroregionu

2.5 Občanská vybavenost
Kapitola přináší popis současné situace v obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví
z hlediska bytového fondu, školství, zdravotnictví či sociální péče.

2.5.1 Bydlení
Hlavním zdrojem dat, použitých v této subkapitole, je Český statistický úřad
(ČSÚ), a to konkrétně výsledky ze SLDB 2011. Na území Mikroregionu Dolní
Poolšaví bylo v roce 2011 evidováno celkem 2902 domů. V regionu se vyskytovalo
366 neobydlených domů (tj. 15,2 %).
Tab. 13: Domovní fond Mikroregionu Dolní Poolšaví v roce 2011
Domy SLDB 2011
ÚZEMÍ

Celkem

Trvale obydlené
celkem

RD

BD

Neobydlené

%
Neobydlených

Kunovice

1 554

1 407

1 338

50

147

9,5

Popovice

362

305

304

0

57

15,7

Podolí

268

237

234

1

31

11,6

Veletiny

202

164

164

0

38

18,8

Hradčovice

338

276

273

1

62

18,3

Drslavice

178

147

147

0

31

17,4

2 902

2 536

2 460

52

366

ø15,2

Mikroregion
Dolní
Poolšaví

RD – rodinné domy, BD – bytové domy
Nejvyšší podíl neobydlených budov je v obci Veletiny (18,8 %) a Hradčovice
(18,3 %).

Obr. 16 Popovice – centrum obce
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Tab. 14: Bytová zástavba
Obydlené byty SLDB 2011

ve vlastním
domě

v osobním
vlastnictví

nájemní

družstevní

Počet
dokončených
bytů od r.
2010 do r.
2020

1 310

159

1

119

Z toho
ÚZEMÍ

Celkem

Kunovice

1 889

1 312

Popovice

339

282

0

12

0

20

Podolí

258

212

2

10

0

21

Veletiny

190

147

0

0

0

10

Hradčovice

311

252

1

8

5

35

Drslavice

162

142

0

2

0

15

3 149

2 347

6

220

Mikroregion
Dolní
Poolšaví

1 313

191

Z hlediska dokončených bytů, se jich od roku 2010 nejvíce vystavělo ve městě
Kunovice (119 bytů), nejméně naopak v obci Veletiny (10 bytů).
V ČR se průměrně vystaví 3 byty na 1000 obyvatel ročně. Mikroregion v součtu
všech členských obcí za tímto průměrem nicméně zaostává, neboť průměrná
hodnota dokončených bytů na 1000 obyvatel je zde 2 byty za rok – viz. Obr. 17.

POČET DOKONČENÝCH BYTŮ NA
1000 OBYVATEL
3,4
3,2

3,2

2,6

2,7

2,6
2,2

2,1
1,8
1,6

2016

201

201
Mikroregion celkem

Obr. 17 Počet dokončených bytů 2016 - 2020
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2.5.2 Školská zařízení
Mateřské školy se v Mikroregionu nacházejí ve všech členských obcích. Celková
kapacita mateřských škol ve všech obcích je 344 dětí. Mezi největší školky patří
MŠ v Kunovicích (kapacita 166 dětí). Druhou největší školkou z hlediska kapacity
je MŠ v Hradčovicích (kapacita 46 dětí). Zřizovateli jsou obecní či městské úřady.
Základní školy najdeme ve čtyřech z šesti obcí Mikroregionu. Celková kapacita
všech ZŠ v Mikroregionu činí 940 žáků. V Kunovicích se nachází dvě základní školy
(celková kapacita 700 žáků), včetně školních družin a jídelen. V Popovicích, Podolí
a Hradčovicích (Obr. 18) se nachází ZŠ pro první stupeň studia (1. - 5. ročník).

Obr. 18 Základní škola v Hradčovicích

Střední školství je v Mikroregionu Dolní Poolšaví zastoupeno pouze ve městě
Kunovice. Nachází se zde Střední škola letecká (kapacita 370 žáků), jež nabízí
čtyřletý maturitní obor technik letadel a tříletý obor klempíř. V Kunovicích funguje
také Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola (kapacita 2100
žáků), která má v nabídce 4 studijní obory pro denní i kombinované studium.
Ve všech obcích Mikroregionu se nachází školní jídelna. Školní družina funguje ve
všech obcích Mikroregionu kromě obce Veletiny.
Přehled všech typů školských zařízení je uveden v Tab. 15.
Na střední školy nejčastěji dojíždějí studenti do měst Uherské Hradiště a Uherský
Brod. V Uherském Hradišti a v Kunovicích se nachází také soukromé vysoké školy.
Nejbližší státní vysoké školy jsou ve Zlíně a v Brně.
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Tab. 15: Školská zařízení v obcích Mikroregionu Dolní Poolšaví

ÚZEMÍ

Školské zařízení

Celková kapacita

Mateřská škola, Mládežnická 1321

166

školní jídelna

240

Základní škola, Červená cesta 853

300

školní družina

Kunovice

60

školní klub

180

školní jídelna

350

Základní škola, U Pálenice 1620

400

školní družina

120

školní jídelna

500

školní klub

400

Střední škola letecká

370

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola
střední škola

Popovice

1500

jazyková škola

600

Mateřská škola

40

Základní škola

60

Školní družina

40

Školní jídelna

Podolí

100

Mateřská škola

40

Základní škola

50

Školní družina

50

Školní jídelna
Veletiny

Hradčovice

Drslavice

150

Mateřská škola

24

Školní jídelna

80

Mateřská škola

46

Školní jídelna

150

Školní jídelna - výdejna

120

Základní škola

130

Školní družina

60

Mateřská škola

28

Školní družina

30

Školní jídelna

80

Mateřská škola
Mikroregion
Dolní Poolšaví
celkem

v 6 obcích / 344

Základní škola

ve 4 obcích /

Střední škola

40

v 1 městě / 2 4 0

Jazyková škola

v 1 městě / 600

Zdroj: MŠMT
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2.5.3 Zdravotnictví, sociální služby a péče
V Kunovicích se nachází ordinace praktických lékařů i pediatrů, gynekologickoporodnická a chirurgická ambulance, dům pro seniory a dva domovy pro osoby se
zdravotním postižením. Stomatologické služby nabízí ordinace zubního lékaře
v Podolí a v Kunovicích. V obci Veletiny je provozována ordinace praktické lékařky.
Dětský obvodní lékař dojíždí na poradny do obcí Popovice a Podolí jedenkrát za
týden, případně jednou za 14 dní. Obyvatelé Mikroregionu běžně využívají
zdravotnické služby v Uherském Brodě nebo Uherském Hradišti.

2.5.4 Kulturní činnost
Za centra kulturního a společenského dění lze považovat v jednotlivých obcích
kulturní domy. V obci Drslavice se nachází polyfunkční dům (Obr. 19). V Podolí
proběhla rekonstrukce kulturního domu. V letním období se kulturní a společenský
život často přesouvá na místní sportovní hřiště či do rekreačních zařízení/areálů,
jako je například sportovní hala v Kunovicích či amfiteátr v Popovicích.

Obr. 19 Polyfunkční dům v obci Drslavice

V Dolním Poolšaví se udržují tradiční zvykoslovné akce jako je tříkrálová obchůzka,
fašank, vynášení Mařeny apod. Jednou z nejvýznamnějších akcí v Mikroregionu je
slavnost jízdy králů, která je chráněnou památkou UNESCO a koná se každý sudý
rok v Kunovicích. Podzim je nejčastějším obdobím hodovních slavností, které se
konají ve většině obcí Mikroregionu v průběhu září, října a listopadu. Předvánoční
období je spojeno s mikulášskými obchůzkami, které mají tradici ve všech obcích
Mikroregionu, stejně jako dodržování adventních tradic.

37

Strategie rozvoje Mikroregionu
Významnou akcí v Mikroregionu Dolní Poolšaví je také příměstský tábor „Poznej
Dolní Poolšaví a jeho tradice", který probíhá tradičně v době letních prázdnin.
Tábor probíhá po dobu jednoho týdne (pondělí – pátek). Děti ve věku od 6 do 12
let tráví každý den v jiné obci Mikroregionu a mohou ho tak objevovat a poznávat.
Mikroregion Dolní Poolšaví také pravidelně spolupořádá Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek, jež prezentují rozmanitost a bohatost tradiční lidové
kultury na Slovácku. Slavnosti se konají v Uherském Hradišti na začátku září
a nabízejí vystoupení folklórních souborů, cimbálu, dechové muziky, ochutnávku
vín, burčáku a dalších regionálních specialit.
Mikroregion se také podílí na organizaci Školy lidových tanců v Kunovicích. Projekt
se zaměřuje na zachování tradiční lidové kultury a předávání lidových písní a tanců
široké veřejnosti.

2.5.5 Obchody a služby
Nejlepší vybavenost v oblasti obchodů a služeb má město Kunovice. Ve městě se
nachází Hypermarket Albert, 2 pobočky Potravin Jednota a Potraviny Enfin cz.
Alespoň jedna prodejna potravin se nachází v každé z obcí Mikroregionu.

Obr. 20 Obchod a škola v obci Veletiny

Knihovny se rovněž nacházejí ve všech obcích Mikroregionu. Pošta je přístupná
v Kunovicích a v Hradčovicích. V Kunovicích se nachází Centrum pro matky s dětmi
Beruška. Pro seniory z Kunovic je k dispozici Centrum denních služeb v Uherském
Hradišti. Pro osoby se zdravotním postižením jsou určeny domovy na ul. Cihlářská
a Na Bělince v Kunovicích. Dvě lékárny se nacházejí pouze v Kunovicích.
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2.6 Technická infrastruktura
Vybavenost technickou infrastrukturou je jednou ze základních charakteristik
daného území. Jedná se zejména o zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou,
odvádění a čištění odpadních vod či plynofikaci obcí.

2.6.1 Zásobování Mikroregionu plynem
Všechny obce Mikroregionu jsou plně plynofikovány. Do města Kunovice je zemní
plyn přiváděn ze zásobníků na jižní Moravě VTL dálkovodem 300/40 Rohatec –
Otrokovice, který je situován východně od Kunovic. Na území obce Hradčovice se
nachází regulační stanice VTL/STL, ze které je vedeno směrem na jih STL
plynovodní potrubí, které zásobuje plynem celou obec Hradčovice, a také obec
Drslavice. Obec Veletiny je plynofikována v komplexu obcí Hradčovice, Lhotka
a Drslavice. Obec Podolí je plynofikována STL plynovodem. V obci Popovice se
nachází VTL a STL plynovod. Kompletní plynofikace proběhla ve většině obcí v 90.
letech minulého století.

2.6.2 Zásobování Mikroregionu vodou
Město Kunovice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu
Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku a správě
společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen SVK, a.s.).
Obce Popovice a Podolí jsou připojeny na veřejný vodovod provozovaný
společností SVK, a.s.
Obec Veletiny má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu
Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku SVK, a.s.,
provozovaný SVK, a.s. Vodovod je v provozu od roku 1979.
Obec Hradčovice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu
Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku obce,
provozovaný SVK, a.s. Úpravna vody je v Ostrožské Nové Vsi. Z VDJ Hradčovice
je zásobena místní část Lhotka a na rozvodnou síť Hradčovic je dále napojena
rozvodná síť obce Drslavice.

39

Strategie rozvoje Mikroregionu

2.6.3 Odpadní vody a jejich likvidace
Kanalizace města Kunovice je řešena jednotnou kanalizací. Jednotlivé stoky
odvádějí odpadní vody splaškové i dešťové na čerpací stanice ČS1-ČS15 a z čerpací
stanice ČS1 jsou poté odpadní vody z celých Kunovic přečerpávány do kanalizační
sítě města Uherského Hradiště a dále jsou gravitačně odváděny na ČOV Uherské
Hradiště, která je v majetku SVK, a.s. Uherské Hradiště. Část ředěných splašků
a dešťových vod je odlehčována do řeky Olšavy a z části do Mlýnského náhonu
ústícího do Olšavy.
Potrubí je průběžně budováno od roku 1934 do současnosti.
Ve městě hospodaří zemědělská družstva (Agrokomplex, ZEVOS a.s., farma),
která likvidují odpadní vody v zemědělství. Nachází se zde i několik společností
(ROCHUS, s.r.o., INPOST, s.r.o., Aircraft Industries, a.s.), které mají vlastní ČOV.
Společnost Hame, a.s. má vlastní čerpací stanici s napojením do veřejné kanalizace
Uh. Hradiště.
V rámci návrhu ÚP Kunovice je navrženo vybudování veřejné kanalizace ke všem
navrhovaným rozvojovým lokalitám a jejich napojení prostřednictvím stávající
stokové sítě na ČOV Uherské Hradiště v Kunovicích.
Kanalizační síť je v obci Popovice vybudována pouze částečně. Na konci roku
2015 byl uveden do provozu kanalizační přivaděč, kterým se odpadní vody
přečerpávají do kanalizační sítě města Uherské Hradiště s čistírnou odpadních vod
ve Štěpnicích. V současné době jsou do ČOV svedeny pouze stoky „A“, „B“ a „D“.
Stoka „C“ ústí do otevřeného příkopu. Cílem je dobudovat kanalizační síť a odvádět
všechny splaškové vody do ČOV. Splaškové odpadní vody od obyvatel obce jsou
odváděny do septiků s přepady do stávající kanalizace či do terénu nebo do žump
s odvozem. Kanalizace je dlouhá cca 8727 metrů a je na ni napojeno 85 % obyvatel
obce.
V obci Podolí je stávající jednotná kanalizace. Tvoří ji několik samostatných částí,
které jsou vyústěny do řeky Olšavy, eventuelně do otevřeného příkopu. Stávající
kanalizační stoky (provozovatel a vlastník OÚ Podolí) byly vybudovány před cca 40
lety z betonových trub. Do kanalizace je zaústěna odvodňovací drenáž. Obyvatelé
obce odvádějí své odpadní vody do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny buďto
do stávající kanalizace nebo do recipientu. Kanalizace je dlouhá cca 5670 m a je
na ni napojeno 80 % obyvatel obce.
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V obci Veletiny je stávající jednotná kanalizace tvořená jednotlivými stokami
vyústěnými do vodotečí - 5 výustních objektů. Stáří stávající kanalizace je až 65
let. Ve správě SVK, a.s. je převážná část kanalizačních stok. Většina obyvatel obce
odvádí své splaškové vody do septiků, z nichž je přepad buď do stávající
kanalizace, nebo do vodoteče. Velmi malá část obyvatel disponuje žumpami na
vyvážení.
V obci Hradčovice je vybudovaná jednotná kanalizace, která je prostřednictvím
výustních objektů zaústěna do místního recipientu. Kanalizace v obci byla
vybudována postupně v letech 1964–1998 z betonových a PVC trub. V majetku
SVK a. s. Uherské Hradiště je malá část kanalizace. Obyvatelé v obci mají
splaškové odpadní vody vedeny většinou do septiků, jejichž přepady jsou zaústěny
do stávající kanalizace nebo do recipientu. Malá část obyvatel má žumpy na
vyvážení. Obec Hradčovice je obcí zemědělskou, přičemž zde hospodaří
zemědělské družstvo, které odpadní vody z výroby likviduje odvozem ze žumpy.
V obci Drslavice je vybudovaná jednotná kanalizace, která je tvořena stokami
vyústěnými přímo do vodotečí (7 vyústních objektů). Stávající kanalizace je
různého stáří, nejstarší má cca 50 let, nejnovější část byla vybudována v r. 1999
z PVC trub v délce 1330 metrů. Jinak byly všude použity truby betonové. V majetku
SVK a. s. Uherské Hradiště je jen malá část stok. Odpadní vody jsou od obyvatel
obce odváděny do septiků s přepady do kanalizace či do vodotečí, část obyvatel
obce má žumpy na vyvážení. Pro období 2021+ je předpokládané vyřízení úvěru
v souvislosti s finančním krytím akce celkového odkanalizování obce. Byl
navrhovaný nadobecní kanalizační systém Veletiny – Hradčovice – Lhotka –
Drslavice. V současnosti je však realizace projektu nejistá.
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2.7 Doprava
Obce Mikroregionu Dolní Poolšaví se rozléhají při řece Olšavě, podél které vede
nejen regionální železniční trať, ale také silnice I. třídy E50, která je hlavním
dopravním

tahem propojujícím

okresní město Uherské

Hradiště

s dalšími

významnými a frekventovanými cestami.

2.7.1 Silniční doprava
Nejfrekventovanější silnicí, která prochází Mikroregionem Dolní Poolšaví je silnice
I. třídy E50. Ta vede od hranic se Slovenskem přes Uherský Brod, skrz Mikroregion
Dolní Poolšaví do Uherského Hradiště a následně až do Slavkova u Brna, kde se
silnice E50 napojuje na dálnici D1. Jedná se tedy o silniční komunikaci, která je
hojně využívána nejen osobními vozidly. Silnice E50 protíná katastry všech obcí
Mikroregionu a je zásadním zdrojem hluku (a doprovodně i emisí).

Obr. 21 Dopravní dostupnost Kunovic

Situace je řešitelná několika způsoby, ovšem do současné doby nebyly žádné
významné projekty týkající se této problematiky realizovány. Problém se
nejvýznamněji týká obce Veletiny, jejíž centrum leží v blízkosti komunikace.
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Záměrem obce je vykoupení nebo pronájem pozemků v okolí komunikace
a následná výsadba zeleně za účelem snížení hlučnosti a prašnosti z provozu.
Mikroregionem prochází také silnice I. třídy E55 (Olomouc – Uherské Hradiště –
Břeclav – státní hranice se SR) a několik silnic II. třídy (II/427 Uherské hradiště –
Moravský Písek, II/497 Uherské Hradiště - Zlín, II/498 Kunovice - Hluk - Slavkov,
II/495 Moravský Písek - Uherský Brod - Bylnice).
Na Obr. 21 je patrná časová dostupnost Kunovic individuální dopravou. Z mapy
vyplývá, že z většiny území Mikroregionu je centrum města Kunovic dostupné do
10 minut, případně do 20 minut.

2.7.2 Železniční doprava
Územím Mikroregionu prochází trať Vlárská dráha, která je mezistátní železniční
tratí Brno – Kyjov – Veselí nad Moravou – Trenčianska Teplá o délce 179 km. Je
v jízdním řádu pro cestující rozdělená mezi traťové oddíly č. 340 (Brno – Uherské
Hradiště) a č. 341 (Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský Průsmyk) v České
republice a traťový oddíl ŽSR č. 123 na Slovensku.
Na území Mikroregionu se nachází zastávky Kunovice, Kunovice zastávka,
Popovice u Uherského Hradiště a Hradčovice.

Obr. 22 Železniční zastávka v obci Popovice

Mikroregionem ze severu na jih prochází mezinárodní železniční trať č. 330 Přerov
– Otrokovice – Staré Město / Uherské Hradiště – Hodonín – Břeclav odkud
pokračuje pod číslem 801 přes Hohenau do Rakouska. Tato trať je součástí tzv. II.
železničního koridoru Českých drah, který umožňuje jízdu vysokorychlostních
vlakových souprav. Jižní částí Slovácka prochází železniční trať č. 250 Brno –
Břeclav – Lanžhot odkud pokračuje pod číslem 840 přes Kúty na Slovensko.
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2.7.3 Autobusová doprava
Veřejná (hromadná) osobní doprava je v území vedle vlakových spojů zajišťována
autobusovými linkami, na které jsou napojeny všechny obce Mikroregionu.
Autobusovou dopravu v Mikroregionu realizuje především společnost ČSAD BUS
Uherské Hradiště a.s., případně dopravce BOBOSPED s.r.o.
Mapa na Obr. 23 přináší přehled dopravní infrastruktury v Mikroregionu.

Obr. 23 Dopravní infrastruktura v Mikroregionu

2.7.4. Letecká doprava
V regionu se nachází letiště v Kunovicích. Jedná se o neveřejné mezinárodní
letiště, jehož provozovatelem je firma Aircraft Indurstries a.s. (Let Kunovice).
Slouží jako domovské letiště leteckých výrobců Czech Sport Aircraft, EvektorAerotechnik a Let Kunovice. V blízkosti areálu letiště se nachází letecké opravny
a letecké muzeum Slováckého aeroklubu Kunovice, který zde působí. Nejbližší
veřejné mezinárodní letiště se nachází v Brně, Vídní, Bratislavě a Praze.
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2.

Životní prostředí a ekologie

Kapitola 2.8 pojednává o stavu jednotlivých složek životního prostředí na území
Mikroregionu Dolní Poolšaví, včetně popisu systémů odpadového hospodářství
v členských obcích.

2.8.1 Ovzduší
Mikroregion Dolní Poolšaví leží v okrese Uherské Hradiště. V této oblasti je kvalita
ovzduší klasifikována Českým hydrometeorologickým ústavem jako „velmi dobrá
až dobrá“ případně „přijatelná“.
Kvalita ovzduší v Mikroregionu je negativně ovlivňována především intenzivní
dopravou ze silnic I/50 a I/55, které jsou zdrojem hluku a prachu. Nejvíce zdrojů
znečišťování se dle ČHMÚ nachází ve městě Kunovice.
V Mikroregionu Dolní Poolšaví se v roce 2021 nacházely tyto zdroje znečišťování:
Tab. 16: Zdroje znečišťování za rok 2019 (aktualizováno 23. 10. 2021)
Území obce

Emise

Aircraft Industries, a.s.

Kunovice

oxid siřičitý, těkavé organické
látky (VOC), oxidy dusíku, oxid
uhelnatý

CEMEX Czech Republic, s.r.o. - betonárna
Kunovice

Kunovice

tuhé znečisťující látky

Czech Sport Aircraft a.s.

Kunovice

těkavé organické látky (VOC),
oxidy dusíku, oxid uhelnatý

EPS biotechnology, s.r.o.

Kunovice

oxid uhelnatý, oxidy dusíku,
tuhé znečisťující látky

EPS biotechnology, s.r.o. - Průmyslová
kompostárna Kunovice-Nový dvůr

Kunovice

emise nebyly ohlášeny

EVEKTOR, spol. s r.o.

Kunovice

emise nebyly ohlášeny

EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s.

Kunovice

HANZA Mechanics Kunovice s.r.o. - býv.
METALLISET CZ s.r.o.

Kunovice

NOBILITY CLEAN s.r.o. - Kunovice

Kunovice

oxidy dusíku, organické látky
vyjádřené jako TOC, oxid
uhelnatý, tuhé znečišťující látky

Poppe + Potthoff s.r.o.

Kunovice

oxidy dusíku, oxid uhelnatý

RAMET a.s.

Kunovice

těkavé organické látky (VOC),
oxidy dusíku, tuhé znečišťující
látky, oxid uhelnatý
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organické látky vyjádřené jako
TOC, těkavé organické látky
(VOC), tuhé znečišťující látky
organické látky vyjádřené jako
TOC, těkavé organické látky
(VOC)
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ROCHUS s.r.o. Kunovice - kotelna (vyvíječ
páry)

Kunovice

oxidy dusíku, oxid uhelnatý

Slovácká Fruta, a.s. - Kunovice

Kunovice

oxidy dusíku, oxid uhelnatý

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. - ČOV
Uherské Hradiště

Kunovice

oxidy dusíku, oxid uhelnatý

Purum s.r.o. - Iontoměničová neutralizační
stanice v areálu Aircraft Industries

Kunovice

emise nebyly ohlášeny

5M s.r.o.

Kunovice

těkavé organické látky (VOC),
tuhé znečišťující látky

Přesné odlitky s.r.o. - Popovice

Popovice

oxid uhelnatý, tuhé znečišťující
látky, organické látky vyjádřené
jako TOC, oxidy dusíku

2.8.2 Nakládání s odpady
Ve městě Kunovice je pravidelně svážen SKO a bioodpad z jednotlivých
domácností. Svoz těchto druhů odpadu zajišťuje na základě smlouvy společnost
Odpady-Třídění-Recyklace, a.s. Svoz komunálního odpadu a bioodpadu probíhá ve
střídavém intervalu 1x za 14 dní směsný odpad/1x za 14 bioodpad. Směsný odpad
je po odvezení skládkován. Bioodpad je ukládán na kompostárně mimo katastr
města. Na území Kunovic se nachází 27 kontejnerových míst (celkem 116
kontejnerů různých velikostí). Ve městě je rovněž sběrný dvůr v ul. Ve Strhanci.
Občané Kunovic mohou využívat také sběrný dvůr Sběrné suroviny UH, s. r. o., na
ul. Průmyslová v Uherském Hradišti.
V obci Drslavice je svoz komunálního odpadu zajišťován firmou RUMPOLD
Uherský Brod s.r.o. V obci se nachází komunitní kompostárna, kam mohou občané
odkládat bioodpad a hotový kompost následně zdarma odebírat. Sběrný dvůr
v Drslavicích odebírá železný šrot, elektrospotřebiče, baterie, svítidla a ostatní
komunální odpad kromě nebezpečného odpadu. Sběr nebezpečného odpadu je
organizován obcí dvakrát ročně (termín svozu oznamován na webových stránkách
a ve veřejném rozhlasu).
V obci Hradčovice je zajišťován svoz směsného komunálního odpadu firmou
RUMPOLD Uherský Brod. Sběrné nádoby na směsný komunální odpad jsou
umístěné ve formě kontejnerů na sběrných místech a ve formě popelnic při každé
nemovitosti určené k bydlení. V obci se nachází sběrný dvůr, který slouží
k odkládání skla, papírů, plastů, elektro odpadu a velkoobjemného odpadu.
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Mimo sběrný dvůr je možno tříděný odpad ukládat do kontejnerů na několika
sběrných místech. Obec disponuje sběrnými nádobami na plasty, papír, nápojové
kartony, sklo, použité oděvy a textilní materiály. Sběr a svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu je v Hradčovicích zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním
na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných
nádob k tomu účelu určených.
V obci Veletiny je zajišťován svoz směsného komunálního odpadu firmou
RUMPOLD Uherský Brod s.r.o. Pytlový způsob sběru plastů a papíru zajišťuje
obecní technický pracovník vždy poslední pátek v měsíci. V obci se nachází také
kompostárna a sběrný dvůr, který odebírá objemný odpad, železné kovy, papír
a lepenku, pneumatiky, sklo, dřevo, vyřazené elektrické a elektronické zařízení,
stavební odpad v omezeném množství, odpadní kůru a korek, piliny, hobliny,
odřezky, dřevotřískové desky a dýhy. Sběrný dvůr ve Veletinách (Obr. 24) odebírá
také nebezpečné látky, jako jsou oleje a tuky, baterie a akumulátory, pesticidy,
zářivky, barvy a lepidla. V budově OÚ je umístěn E-BOX určený ke sběru
nepotřebných a poškozených drobných elektrozařízení a box na tonery a cartridge.

Obr. 24 Sběrný dvůr v obci Veletiny

V obci

Podolí

je

pravidelně

realizován

svoz

plastů

přímo

z domácností

v pravidelných měsíčních intervalech. Svoz plastů zajišťuje firma RUMPOLD
Uherský Brod s.r.o. Nádoby na sběr skla a papíru jsou v obci Podolí umístěny na
4 místech. V chodbě obecního úřadu, v průjezdu ZŠ Podolí a ve vchodu do MŠ
Podolí se nachází sběrné boxy určené k odkládání vybitých baterií. U prodejny
Javor jsou umístěny kontejnery určené ke sběru oděvů, bot, textilu a hraček.
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V roce 2015 bylo v obci zřízeno sběrné místo na bioodpad. Obec disponuje také
dvěma velkoobjemovými kontejnery na bioodpad a automobilem pro nakládání
s bioodpady. Obec Podolí dvakrát ročně organizuje sběr nebezpečného odpadu.
Sběrné místo se v Podolí nachází na adrese Pastviště 176
V obci Popovice provádí svoz směsného komunálního odpadu firma RUMPOLD
Uherský Brod s.r.o. jedenkrát za 14 dní, vždy ve středu v lichý týden. V Popovicích
je možné na hlavním sběrném místě, naproti ZŠ, odkládat papír, plasty, sklo,
nápojové kartony, kovy, nebezpečné odpady, elektroodpad, použité stolní
a fritovací oleje, objemný odpad, stavební suť, v menším množství i bioodpad.
Kontejnery na papír a sklo jsou rozmístěny i na dalších sběrných místech v obci.

2.8.3 Ekologické zátěže
Obce Mikroregionu Dolní Poolšaví se potýkají s výskytem brownfields (nemovitosti,
které se nachází na pozemcích obcí a nejsou efektivně využívané a jsou
zanedbané), přestože v národní databázi brownfields není žádný na území
Mikroregionu registrován. Největší plochy brownfields v Mikroregionu jsou
zemědělského původu (bývalé JZD). Příklad takového brownfieldu je vidět na
Obr. 25. Hlavním problémem je velký počet vlastníků u jednotlivých nemovitostí.

Obr. 25 Brownfield v obci Veletiny
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2.8.4 Ochrana přírody a krajiny
Na území Mikroregionu Dolní Poolšaví se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nacházejí lokality obecné i zvláštní ochrany přírody. V rámci
obecné ochrany přírody a krajiny je zahrnuta především ochrana významných
krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, přírodních parků
a krajinného rázu.

Obr. 26 Přírodní podmínky v Mikroregionu Dolní Poolšaví

Významné krajinné prvky
Mezi významné krajinné prvky (VKP) se řadí ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají
k udržení její stability. Ze zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy,
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části
krajiny, které příslušný orgán ochrany přírody zaregistruje podle §6 zákona, jako
např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou
jimi být také cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad
a parků.
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Vedle vyjmenovaných významných krajinných prvků, které jsou chráněny ze
zákona, a které tvoří základní kostru ekologické stability krajiny, se na území
Mikroregionu Dolní Poolšaví nenachází žádný registrovaný VKP.
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)
Ústřední seznam ochrany přírody je informační systém veřejné správy, zřízen
zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ÚSOP eviduje veškerá zvláště
chráněná území, ptačí oblasti, evropsky významné lokality, památné stromy,
smluvně chráněná území a smluvně chráněné památné stromy na území ČR
(objekty ÚSOP).
Na území Mikroregionu Dolní Poolšaví se nachází dvě přírodní památky a tři
evropsky významné lokality (viz Tab. 17).
Tab. 17: Objekty z Ústředního seznamu ochrany přírody v Mikroregionu Dolní Poolšaví

Název

Orgán ochrany
přírody

Kód

Kategorie

3336

Evropsky významná lokalita Nedakonický les

Krajský úřad
Zlínského kraje

3354

Evropsky významná lokalita Stráně u Popovic

Krajský úřad
Zlínského kraje

3341

Evropsky významná lokalita Popovické rybníky

Krajský úřad
Zlínského kraje

2055

Přírodní památka

Olšava

Krajský úřad
Zlínského kraje

5992

Přírodní památka

Stráně u Popovic

Krajský úřad
Zlínského kraje

2.8.5 Ochrana před povodněmi
V rámci OP Životní prostředí byl v letech 2013 až 2014 v Mikroregionu realizován
projekt „Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové
ochrany Mikroregionu Dolní Poolšaví“. Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně
provázaných digitálních povodňových plánů obcí ležících na řece Olšavě a zajištění
včasné informovanosti občanů o blížící se povodni nebo jiném riziku.
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Do projektu se zapojilo město Kunovice a některé městské části Uherského
Hradiště, dále také obce Hradčovice, Veletiny a Drslavice. Tato města a obce mají
zpracovány digitální povodňové plány, které jsou umístěny na jejich webových
stránkách. Na řece Olšavě byly nainstalovány hladinoměry, které jsou napojené
na výstražný a hlásný systém.
Výhodou je vzájemné provázání jednotlivých obcí, kdy navýšení hladiny na začátku
Olšavy - například v Hradčovicích – se automaticky dostane k členům povodňové
komise a určeným lidem i v dalších lokalitách. Konkrétní úroveň hladiny mají
možnost sledovat na svých pracovištích všechny zapojené obce.
Nový systém umožňuje snížit riziko škod při lokální povodni, která v minulosti
způsobila velké škody (2010).
V roce 2018 začala stavba protipovodňových opatření podél vodního toku Olšava
sloužící k ochraně města Kunovice před povodněmi. Jedná se zejména
o novostavbu protipovodňových opatření (protipovodňové zdi a hráze) a dále
o realizaci nového mostu přes řeku Olšavu. Práce mají být dokončeny do konce
roku 2021. Stavba po dokončení zajistí ochranu města na průtok dvacetileté vody
s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň a ochrání zdraví a majetek
téměř 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů.

2.8.6 Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability (KES) představuje podíl ekologicky příznivých ploch
a ploch, které zatěžují životní prostředí.
Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy (stability) se
krajina oceňuje tzv. koeficientem ekologické stability. Ekologická stabilita
představuje schopnost krajiny vyrovnávat samovolnými vnitřními mechanismy
rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého narušení přírodních mechanismů, systém
se tedy brání změnám během působení cizího činitele zvenčí nebo se vrací po
skončeném působení cizího činitele k normálu.
Protože

potenciálními

nositeli

ekologické

stability

krajiny

jsou

přirozené

ekosystémy, racionální využívání krajiny nejen nevylučuje, ale nutně zahrnuje
jejich trvalou existenci.
KES se vypočítá jako podíl ploch považovaných za ekologicky stabilní (lesní půda,
vodní plochy a toky, trvalé travní porosty, pastviny a zahrady, ovocné sady, vinice,
chmelnice) a ploch ekologicky nestabilních (orná půda a antropogenizované plochy
– zastavěná území a ostatní plochy).
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KES dosahuje nejvyšších hodnot v obci Drslavice (1,03), kde lze krajinu označit za
vcelku vyváženou, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými
přírodními strukturami.
V obcích Popovice, Podolí, Veletiny a Hradčovice dosahuje KES hodnot, které
indikují území intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou. Nejnižší
hodnoty

KES

dosahuje

město

Kunovice.

Hodnota

0,19

indikuje

území

nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur.
Tab. 18: Koeficient ekologické stability (KES) Mikroregionu Dolní Poolšaví
Kunovice

KES
0,19
2019
KES
0,19
2011

Popovice

Podolí

Veletiny Hradčovice Drslavice

Mikroregion
Dolní
Poolšaví

0,53

0,44

0,78

0,76

1,03

0,622

0,53

0,43

0,78

0,78

0,99

0,617

Období: 31. 12. 2019
V celém Mikroregionu Dolní Poolšaví dosahuje KES hodnoty 0,6, což v souhrnu
ukazuje na intenzivně využívané území, zejména zemědělskou velkovýrobou.
Oslabení

autoregulačních

pochodů

v ekosystémech

způsobuje

značnou

ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Celková hodnota
KES v Mikroregionu, v porovnání s rokem 2011, stoupla o 0,05, což je sice příznivý
trend, ale v zanedbatelném měřítku. Ekologická stabilita v Mikroregionu se při
srovnání hodnot z obou sledovaných období jeví jako udržitelná.
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2.

Cestovní ruch

Cestovní ruch má za cíl umožnit, organizovat a zpříjemnit osobám cestování, ať již
rekreační či poznávací. Turistům je v oblasti Mikroregionu Dolní Poolšavíi
k diposzici informační centrum v Kunovicích, které poskytuje informační servis
návštěvníkům Kunovic a je možné si zde vybrat z bohaté nabídky propagačních
materiálů o Kunovicích, Slovácku i celé Východní Moravě.

2.9.1 Kulturně-historické památky
Mikroregion Dolní Poolšaví spadá do turistické oblasti Slovácko. Tato oblast je
krajem vinohradů, poutních míst, krajových kulinářských specialit a lidových
tradic. Slovácko nabízí hluboké lesy, hřebeny Bílých Karpat či meandry řeky
Moravy.
V Mikroregionu Dolní Poolšaví se v současné době nachází celkem 28 nemovitých
kulturních památek, které jsou zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR a které zasluhují největší ochranu. Většinu památek najdeme v obci Veletiny
(18), kde se nachází především tzv. „vinné búdy“, které pochází většinou z 19.
století (Obr. 27). Převážná většina památek v Mikroregionu má lokální význam
a v současné době již nedosahuje takového významu jako tomu bylo v minulosti.
Tab. 19: Seznam nemovitých kulturních památek Mikroregionu Dolní Poolšaví
ÚZEMÍ

Kulturní památky

Počet

Kunovice

Panský zemědělský dvůr, kostel sv. Petra a
Pavla, památník Rudé ardmády, krucifix,
kaplička Panny Marie

5

Popovice

výklenková kaplička

1

Podolí

-

0

Veletiny

Veletiny - Stará hora, vinná búda, vinná
búda - lisovna 15x, vinohradcká búda

Hradčovice

venkovský dům, kostel Všech svatých

2

Drslavice

sušírna, kaple

2

18

28

Mikroregion Dolní Poolšaví
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Obr. 27 Búdy ve Veletinách

Jednou z největších turistických atraktivit v Mikroregionu je Letecké muzeum
v Kunovicích (Obr. 28). Tamní expozice dokumentuje leteckou historii a leteckou
výrobu, která dodnes hraje významnou roli na východní Moravě. Tato výroba je
soustředěna právě v Kunovicích.

Obr. 28 Letecké muzeum v Kunovicích

V obci Popovice se nachází Potomákovo muzeum krojů, jež je veřejnosti
přístupným muzeem rodiny Potomáků. Muzeum obsahuje kompletní sbírku
lidových krojů Mikroregionu. Ve výstavní síni je do tradičních krojů oblečeno 22
figurín v životní velikosti. Důležitou turistickou atraktivitou v Popovicích je také
rekreačně-sportovní areál v Popovicích „Amfík Bukovina“, viz Obr. 28.
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Obr. 29 Areál „Amfík Bukovina“ v Popovicích

Turistickou atraktivitou, která podobně jako Potomákovo muzeum krojů souvisí
s lidovými tradicemi, je Slovácká hospoda v Hradčovicích, která nabízí pohoštění
v tradičním prostředí s prvky slováckého folkloru (Obr. 30).

Obr. 30 Slovácká hospoda v Hradčovicích

Připomínkou místního vinařství, které zaniklo po epidemii révokazu na počátku
dvacátého století, je areál vinohradnických staveb Búdy ve Veletinách.
Významnou událostí a památkou zapsanou do nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO je kunovická Jízda králů. Jedná se o tradiční lidovou akci
s dlouholetou tradicí, která se koná tradičně v období jara.
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V Kunovicích byl vybudován areál Jízdy králů Kunovice, který nabízí muzejní
expozici jízdy králů, amfiteátr s pódiem a hledištěm. V areálu se dále nachází
zpevněné plochy (sloužící jako hřiště pro děti), terasa a venkovní fitness zařízení.

Obr. 31 Areál Jízdy králů v Kunovicích

2.9.2 Přírodní zajímavosti
Na území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit.
Přírodní památka Olšava, ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice, představuje
poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je
zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. V přírodním parku Prakšická vrchovina
na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná.
Přírodní rezervace Rovná hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami
a pastvinami na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů
hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, který je známý
pouze z několika lokalit v Evropě.
Přírodní památku Terasy tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km
severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných
živočichů a rostlin. Přírodní rezervace Vrchové – Chrástě leží necelé 2 km
severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející
v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu.
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V obci Podolí se nachází území mokřadů a tůní (Obr. 32). Jedná se o uměle
vytvořenou oblast, ve které byl obnoven přírodní život a slouží občanům ke klidové
relaxaci, procházkám a pozorování přírodního života. Přírodní zajímavostí je také
soustava poldrů, rybníků a tůní na ploše 8 hektarů v Drslavicích.

Obr. 32 Podolské mokřady

2.9.3 Pěší a cyklo turistika
Celá oblast Mikroregionu je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku, všechny obce
jsou vybaveny cyklo odpočívadly, turistickými mapami, na obecních úřadech nebo
v informačním centru v Kunovicích je možné získat průvodce, mapy, propagační
materiály a upomínkové předměty.
Mikroregionem prochází zelená a žlutá turistická trasa. Na území Mikroregionu se
nachází také několik naučných stezek (dále jen NS).
NS Kunovský les má délku 5 km a je vedena příměstským rekreačním lesem
Uherského Hradiště v nenáročném rovinatém terénu. Na stezce je deset zastavení
s naučnými tabulemi o společenstvu lužního lesa nivy řeky Moravy s typickými
druhy rostlin a živočichů.
NS Včelařská, vedoucí z Kunovic do Uherského Ostrohu, nabízí 12 informačních
panelů o historii včelařství. Součástí stezky jsou i staré úlové systémy.
Další z celkového počtu 5 naučných stezek na území Mikroregionu jsou zobrazeny
na Obr. 33.
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Obr. 33 Turistické trasy pro pěší v Mikroregionu Dolní Poolšaví

Cyklotrasa Dolním Poolšavím (Kunovice – Míkovice – Podolí – Veletiny – Hradčovice
– Hradčovice – Drslavice – Popovice – Vésky – Sady – Kunovice) má délku 25 km
s maximálním převýšením do 72 m při maximálním stoupání 219 metrů. Jedná se
o méně náročnou trasu pro nenáročné cyklisty. Trasa vede po silnicích II. a III.
třídy a z části po cyklostezce.

Obr. 34 Hospoda u Komára Drslavice
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Obr. 35 Naučná stezka Hradčovice - Drslavice

Cyklotrasa Napříč Dolním Poolšavím (Kunovice – Sady – Vésky – Popovice –
Veletiny – Hradčovice – Lhotka – Drslavice – Havřice – Vlčnov – Veletiny – Podolí
– Míkovice – Kunovice) je náročnější trasou o délce 32 km. Trasa vede po
Uherskohradišťské vinařské stezce a po regionální trase č. 5049, 5176 a 5052.
Městem Kunovice prochází Trasa Střední Evropou (EuroVelo 4), která protíná celou
Evropu od západu na východ. Cyklisté mohou využít k občerstvení hospodu
U Komára v Drslavicích.

Obr. 36 Cyklotrasy v Mikroregionu Dolní Poolšaví
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2.9.4 Ubytovací zařízení
Z hlediska struktury ubytovacích zařízení se jedná zejména o penziony, apartmány
či ubytovny. V Mikroregionu chybí zařízení poskytující vyšší standard a nabídku
služeb, což odrazuje především návštěvníky, kteří jsou zvyklí na vyšší komfort.
Nejvíce ubytovacích zařízení najdeme ve městě Kunovice:
−

Velký Apartmán v srdci Slovácka

−

Hotel Club ***

−

Penzion Na Pekárně

−

Agropenzion Sádky

−

OK Bar

−

Ubytovna Fialka

−

Ubytovna 42

−

Na Slunečné – ubytování v soukromí

−

Ubytovna Himarex spol. s.r.o.

V obci Popovice nabízí ubytování zařízení Amfík Bukovina Popovice. V obci
Hradčovice se nachází penzion U Holuba. V obci Veletiny je také provozována
ubytovna Himarex spol. s.r.o.

2.9.5 Informační centra v regionu
Jediným informačním centrem na území Mikroregionu Dolní Poolšaví je informační
centrum ve městě Kunovice. To poskytuje informace návštěvníkům města i jeho
obyvatelům.

Centrum

nabízí

různé

propagační

a

informační

materiály

související turismem a kulturním děním ve městě, ale i v celém regionu, stejně tak
jako informace o nabídce zdravotnických, sociálních a navazujících služeb na
Uherskohradišťsku. Kontakt na informační centrum je zveřejněn na webových
stránkách města Kunovice.
Pro oblast Mikroregionu je důležité také informační centrum v okresním městě
Uherské Hradiště. To se zde nachází na Masarykově náměstí a je zřízeno také ve
formě vlastního webu. Informační centrum v Uherském Hradišti poskytuje
informace o turistických cílech, cyklotrasách, ubytování, službách a akcích ve
městě a okolí. Je možné zde zakoupit suvenýry, pohlednice, mapy, průvodce,
knihy, tradiční zboží z oblasti Slovácka či vstupenky na vybrané akce. Centrum
samo také nabízí různé služby, jako jsou komentované prohlídky města, půjčovna
kol apod.
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Zdrojem propagačních materiálů a turistických informací je také informační
centrum v Uherském Brodě, které zde plní obdobné funkce jako IC v Uherském
Hradišti. Uherskobrodské IC slouží také jako pracoviště služby CzechPOINT.

2.9.6 Potenciál pro rozvoj turistického ruchu v Mikroregionu
Na Obr. 37 můžeme vidět podíl rekreačně využitelné plochy, který odráží potenciál
pro rozvoj cestovního ruchu. Z mapy vyplývá že nejvyšší podí rekreačně využitelné
plochy, a tím pádem i nejvyšší ponteciál pro rozvoj cestovního ruchu, se nachází
na území obcí Hradčovice, Drslavice a Veletiny. Naopoak nejnižší podíl, respektive
potenciál, má město Kunovice.

Obr. 37 Podíl rekreačně využitelné plochy na území Mikroregionu
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2.10 Finanční hospodaření
Pro zhodnocení stavu a rozvojových možností Mikroregionu Dolní Poolšaví je
rozhodující ekonomická základna a celková finanční situace jednotlivých subjektů
veřejného, podnikatelského i neziskového sektoru v obcích. Kapitola se zabývá
zejména finančním hospodařením a jeho zhodnocením v jednotlivých obcích
v celém Mikroregionu.

2.10.1 Finanční ukazatele jednotlivých obcí
V tab. 20 je uveden základní přehled finančních ukazatelů jednotlivých obcí,
hodnoty jsou vztažené k prosinci 2020. Schodek rozpočtu byl zaznamenán u obcí
Kunovice, Podolí a Veletiny. Z údajů dále vyplývá, že u všech ostatních obcí jsou
příjmy vyšší než výdaje a obce tedy hospodaří odpovědně.
V tab. 21 je poté uveden finanční přehled příjmů, výdajů i dluhů.
Tab. 20: Finanční ukazatele jednotlivých obcí

Hodnoty celkem (v tis. Kč)
Obec
(období 31. 12.
2020)
IČO
Počet obyvatel

Kunovice

Podolí

Popovice

Hradčovice

Drslavice

Veletiny

567892

291242

291269

290963

360597

542385

5516

893

1015

1011

505

524

Příjmy

148 452

19 953

17 151

19 544

13 974

8 777

Výdaje

176 093

34 621

10 609

15 814

12 013

9 627

Saldo

-27641

-14 667

6 542

3730

1 961

-850

59175

0

0

0

0

0

Finanční ukazatele

Dluhová služba
Přijaté půjčené
prostředky
Hrazené úroky

1844

0

0

0

0

0

Uhrazené splátky
jistin půjčených
prostředků

31688

0

1383

0

0

345

Dluhová služba
celkem

33531

0

1383

0

0

345

Některé obce si tvoří více rezerv na nepředvídatelné výdaje, jiné čerpají ve větší
míře úvěry a jsou tedy částečně zadlužené.
Po finanční stránce existují mezi obcemi rozdíly. Souvisí to především s velikostí
obce, ekonomickou aktivitou podnikatelských subjektů, s funkcí obcí, jejich
hospodářskou činností atd.
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Tab. 21: Finanční ukazatele jednotlivých obcí při přepočtu na obyvatele

Hodnoty na obyvatele (v tis. Kč)
Obec
(období 31. 12. 2020)
IČO
Počet obyvatel

Kunovice

Podolí

567892

291242

Popovice Hradčovice Drslavice Veletiny
291269

290963

360597

542385

5516

893

1015

1011

505

524

Příjmy

26,9

22,3

16,9

19,3

27,7

16,8

Výdaje

31,9

38,8

10,5

15,6

23,8

18,4

Saldo

-5,0

-16,4

6,4

3,7

3,9

-1,6

10,7

0

0

0

0

0,0

Hrazené úroky

0,3

0

0

0

0

0,0

Uhrazené splátky jistin půjčených
prostředků

5,7

0

1,4

0

0

0,7

Dluhová služba celkem

6,1

0

1,4

0

0

0,7

Finanční ukazatele

Dluhová služba
Přijaté půjčené prostředky

2.10.2 Hospodaření Mikroregionu
Financování činnosti Mikroregionu Dolní Poolšaví je zajišťováno především
transfery z různých úrovní veřejných rozpočtů. Obce přispívají do Mikroregionu
částkou 50 Kč na obyvatele za rok. Z příspěvků je financováno převážně fungování
Centra společných služeb (dále jen CSS) a jeho zaměstnanců (mzdy, náklady na
provoz).

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
MIKROREGIONU
700
462,00

500

248,00

300
100
-100

-57,00

-93,00

-158,00

-300

-317,00
-500
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Obr. 38 Saldo Příjmů a výdajů Mikroregionu
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CSS slouží především starostkám a starostům obcí Mikroregionu s jejich nelehkou
prací, s administrativou, s administrací projektů a s přípravou projektů, které se
týkají všech občanů Mikroregionu. CSS, jehož provoz začal 1. srpna 2016, je
otevřeno tři dny v týdnu a sídlí v Kunovicích v areálu Panský dvůr, Panská 25.
Finanční bilance hospodaření Mikroregionu Dolní Poolšaví je zobrazena na Obr. 38
a detailněji popsána v tab. 22.
Tab. 22: Účetní ukazatele Mikroregionu Dolní Poolšaví

Účetní ukazatele (v tis. Kč)
Finanční ukazatele

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

633,00

743,00

270,00

4 023,00

277,00

844,00

Výdaje

725,00

281,00

428,00

4 340,00

334,00

596,00

Saldo

-93,00

462,00

-158,00

-317,00

-57,00

248,00

Majetek
Majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek

1 109,45 1 535,62 940,97

4 458,62 4 010,12 4 178,33

809,77

753,79

307,58

3 325,41 3 022,78 2 720,15

Pohledávky brutto

0,00

20,00

30,00

0,00

229,69

311,80

Krátkodobé pohledávky brutto

0,00

20,00

30,00

0,00

229,69

311,80

Krátkodobé pohledávky netto

0,00

20,00

30,00

0,00

229,69

311,80

Krátkodobý finanční majetek

299,68

761,83

603,38

286,39

229,69

477,90

Cizí zdroje celkem

0,00

12,17

10,82

26,84

29,87

480,52

Dlouhodobé závazky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

356,40

Krátkodobé závazky

0,00

12,17

10,82

26,84

29,87

124,12

Náklady

503,17

328,94

860,63

520,92

728,55

1 082,22

Výnosy

591,99

769,39

623,27

471,67

657,70

1 130,46

88,82

440,45

-237,36

-49,25

-70,84

98,25

Pohledávky

Hospodaření

Výsledek hospodaření
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2.11 SWOT analýza
SWOT analýza je analytickou metodou, jejíž podstatou je odhalení a současně
vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na Mikroregion. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného
a budoucího vývoje. Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další
analyzování Mikroregionu, vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového
plánu Mikroregionu. Jejím akcentováním se zvyšuje pravděpodobnost budoucí
realizace příhodných možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných
hrozeb.

Silné stránky (anglicky Strenghts)
Popisují výhody a přednosti Mikroregionu.
Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“

Slabé stránky (anglicky Weaknesses)
Popisují slabiny a nedostatky Mikroregionu.
Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“

Příležitosti (anglicky Opportunities)
Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj
Mikroregionu. Odpovídá na otázku „Co má pro
nás potenciál?“

Hrozby (anglicky Threats)
Popisují

rizika

a

potenciální

ohrožení

pro

Mikroregion. Odpovídá na otázku „Co nás může
poškodit?“
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•

Poloha v zázemí velkých měst

•

Úbytek počtu obyvatel

•

Dostupnost základních služeb

•

Zvýšení hodnot indexu stáří

v obcích

•

Horší vzdělanost obyvatel

Dostatek volných pracovních

•

Nárůst počtu ekonomicky

•

míst
•

Dobrá dopravní dostupnost

•

Fungování CSS

•

Nabídka školských zařízení

•

Pomoc začínajícím

neaktivních obyvatel
•

Lokalizace Mikroregionu na
území dvou ORP

•

Hluk a prašnost z intenzivní
dopravy

podnikatelům (podnikatelský

•

Počet neobydlených budov

inkubátor)

•

Ekologické zátěže (brownfields)

•

Objekty ÚSOP

•

Likvidace odpadních vod

•

Protipovodňová opatření

•

Kulturně-historické památky

•

Naučné stezky a cyklotrasy (vč.

v některých obcích
•

Přítomnost zdrojů znečišťování
ovzduší

EuroVelo 4)

•

Nízké hodnoty KES

•

Příchod mladých rodin

•

Stárnutí obyvatelstva

•

Rozvoj podnikatelské činnosti

•

Odchod obyvatel za prací do
velkých měst

v brownfields
•

Pobídky pro OSVČ, malé

•

hromadné dopravy

a střední podniky
•

Potenciál pro rozvoj

•

•

Zvyšování intenzity individuální
dopravy

cestovního ruchu na území
•

Snížení obslužnosti veřejné

menších obcí

•

Povodně

Spolupráce na pořádání

•

Neochota spolupráce mezi ORP

společenských akcí

– Uherské Hradiště a Uherský

Podpora spolkového

Brod

a komunitního života
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3. NÁVRHOVÁ
ČÁST
Vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje témata, která jsou
pro další rozvoj obcí Mikroregionu stěžejní. Návrhová část postupuje od strategické
vize k jednotlivým cílům.

3.1 Vize pro rozvoj Mikroregionu Dolního Poolšaví
Dlouhodobá vize určuje představu 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. 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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3.2 Strategické cíle
Strategické cíle vychází z potřeb občanů Mikroregionu a definovaných problémů
analytické části a vyjadřující žádoucí stav. Plnění cílů vede k postupné realizaci
vize rozvoje Mikroregionu.

Za účelem udržitelného rozvoje Mikroregionu Dolního Poolšaví byly stanoveny
následující strategické cíle: Rozvoj venkova, podpora komunitního života,
partnerství; Spolupráce a výměna zkušeností; Udržitelný cestovní ruch; Kulturně
– společenský život a Ochrana životního prostředí a bezpečnost.
K vytyčeným cílům byla posléze přirazena jednotlivá opatření zaměřující se na
pestrou škálu témat, například oblast vzájemné spolupráce obcí, životního
prostředí, turismu nebo společenských akcí.
Tato opatření se zejména snaží vylepšovat sféry, jež by do budoucna mohly
znamenat příležitosti pro rozvoj celé oblasti.
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3.3 Seznam opatření a rozvojových aktivit
Mikroregion Dolní Poolšaví si stanovil strategické cíle, kterých chce dosáhnout do
roku 2031, definované na období 8 let. K naplňování strategických cílů napomůže
realizace konkrétních opatření.

1. CÍL ROZVOJ VENKOVA, PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA,

OPATŘENÍ

PARTNERSTVÍ
1.1

Podpora spolkové činnosti

1.2

Podpora partnerství, navázání spolupráce

OPATŘENÍ

2. CÍL SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
2.1

Výměna zkušeností mezi obcemi

2.2

Provoz CSS

2.3

Zřízení funkce projektového manažera Mikroregionu

OPATŘENÍ

3. CÍL UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH
3.1

Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

3.2

Jednotný marketing a propagace cestovního ruchu obcí –

OPATŘENÍ

4. CÍL KULTURNĚ – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
4.1

Pořádání společenských akcí

4.2

Aktivní život seniorů

OPATŘENÍ

5. CÍL OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST
5.1

Výsadba zeleně, realizace prvků ÚSES

5.2

Dopravně bezpečnostní opatření
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4. IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategie do praxe řízení
Mikroregionu. Představuje popis přístupů a postupů, které umožní realizovat
aktivity definované v návrhové části.

4.1 Implementace Strategie rozvoje Mikroregionu 2023 –
2030
Cílem implementační části rozvojové strategie je nastavení vhodných mechanismů
a procesů pro vyhodnocování a kontrolu plnění cílů, zodpovědnosti a procesních
úkonů jednotlivých subjektů zodpovědných za provádění a kontrolu naplňování cílů
strategického plánu, nastavení podmínek pro návaznost strategického plánu na
projektové a procesní řízení a organizační strukturu Mikroregionu, identifikace
zdrojů financování a systému vyhodnocování dopadů realizovaných projektů na
plnění cílů strategického plánu.

4.2 Zveřejnění dokumentu
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách Mikroregionu Dolního
Poolšaví a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě
v sídle Mikroregionu.
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4.3 Monitorování a hodnocení
Monitorování a hodnocení plnění jednotlivých aktivit a jejich příspěvku k dosažení
cílů Strategie rozvoje Mikroregionu pro léta 2023 – 2030 bude probíhat v kontextu
zpracování dvouletých zpráv o naplňování cílů Strategie rozvoje Mikroregionu. Na
konci platnosti dokumentu bude zpracována Závěrečná zpráva o naplnění
Strategie rozvoje Mikroregionu, která bude sloužit také jako podklad dalšího
plánování rozvoje Mikroregionu prostřednictvím strategického dokumentu pro
navazující období.

4.4 Aktualizace
S ohledem na dynamicky se měnící vnější i vnitřní prostředí Mikroregionu bude
dokument Strategie rozvoje Mikroregionu průběžně revidován a v případě potřeby
bude některá z jeho částí či celý dokument aktualizován. Podnětem k aktualizaci
mohou být zejména neočekávané a výrazné změny ve vnějších a vnitřních
podmínkách ovlivňujících rozvoj obcí či celého Mikroregionu, ale také výsledky
Zpráv o naplňování cílů Strategie rozvoje Mikroregionu.
Celý dokument bude aktualizován nejpozději v roce 2030 formou zpracování
navazujícího dokumentu.

4.5 Financování realizace strategie
Primární zdrojem pro financování aktivit je rozpočet Mikroregionu. S ohledem na
jeho výši a náročnost realizovaných aktivit, bude žádoucí, aby byl Mikroregion
schopen

zajistit

rovněž

prostředky

externího

financování.

Pro

realizaci

vytipovaných aktivit tedy bude vhodné využít dotačních schémat například
z prostředí Evropské unie, státního nebo krajského rozpočtu.

4.6 Jednotlivá opatření
Specifikace jednotlivých opatření sestává z části „Východiska“, jež nastiňuje
současnou situaci v Mikroregionu Dolního Poolšaví, případně základní rysy dané
problematiky a na tuto část posléze navazuje kapitola „Popis aktivity“, která již
předkládá bližší návrh řešení a ideální stav do budoucna.
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CÍL 1: ROZVOJ VENKOVA, PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA, PARTNERSTVÍ
Opatření 1.1: PODPORA SPOLKOVÉHO ŽIVOTA
VÝCHODISKA
Na území Mikroregionu Dolního Poolšaví panuje čilý spolkový ruch. Obce si tak
zachovávají svou lidovou tvorbu, historii a zvyklosti. Nachází se zde řada
zájmových sdružení, která se mimo jiné starají o zdejší kulturní a společenský
život, stejně jako o organizaci různých sportovních akcí či turnajů. Jedná se
o tradiční, na venkově často se vyskytující organizace, např. sbor dobrovolných
hasičů nebo tělovýchovnou jednotu, jejichž působení je většinou vázáno na jednu
obec. V Mikroregionu také působí několik zájmových spolků sdružujících starší
obyvatelstvo, např. Klub seniorů Hradčovice, Senior klub Popovice. Mikroregion by
měl i nadále podporovat spolkovou činnost a snažit se řešit překážky, jež by bránily
aktivnímu fungování spolků, což může být například zastaralé či nedostatečné
zázemí pro jejich činnost.
POPIS 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 trávení volného času seniorů, dětí
a mládeže, stejně jako na potřeby specifických skupin obyvatel (žen na mateřské,
handicapovaných osob atd.). Současně se zástupci Mikroregionu zaměří na
zlepšení komunikace a spolupráce při pořádání společných kulturních a sportovních
akcí, navíc se budou soustředit i na jejich kvalitnější propagaci na webových
stránkách Mikroregionu a jiných informačních kanálech.
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CÍL 1: ROZVOJ VENKOVA, PODPORA KOMUNITNÍHO ŽIVOTA, PARTNERSTVÍ
Opatření 1.2: PODPORA PARTNERSTVÍ, NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE
VÝCHODISKA
Mikroregion

Dolní

Poolšaví

v současnosti

nespolupracuje

s žádným

jiným

mikroregionem v České republice ani v zahraničí. Některé obce Mikroregionu mají
partnerská města, např. Kunovice - Stará Turá (Slovensko), West (USA), Popovice
– Kálnica (Slovensko), Hradčovice – Kátlovce (Slovensko) ad. Některé z členských
obcí jsou členy Svazu měst a obcí nebo Sdružení místních samospráv.
POPIS 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.
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.
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CÍL 2: SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Opatření 2.1: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ MEZI OBCEMI
VÝCHODISKA
Představitelé členských obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví se v současnosti
setkávají několikrát ročně v rámci jednání správní rady Mikroregionu nebo valné
hromady

Mikroregionu.

V minulosti

byla

navíc

pořádána

také

setkání

zastupitelstev členských obcí k výměně zkušeností a vzájemné diskuzi nad
společnými tématy. Tato setkání se již delší dobu neorganizují, starostové
členských obcí Mikroregionu ale vyjádřili zájem o jejich obnovení.
POPIS AKTIVITY
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.
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CÍL 2: SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Opatření 2.2: PROVOZ CSS
VÝCHODISKA
Od roku 2016, kdy vstoupil Mikroregion Dolní Poolšaví do projektu Svazu měst
a obcí, funguje pro podporu činností představitelů Mikroregionu Centrum
společných služeb (CSS), se sídlem v areálu Panského dvora v Kunovicích. Mezi
základní činnosti CSS patří administrativní pomoc občanům i starostům členských
obcí Mikroregionu, příprava strategických plánů obcí, řízení a realizace projektů
meziobecní

spolupráce,

vyřizování

žádostí

o

dotace,

pomoc

s přípravou

výběrového řízení, právní poradenství aj. CSS rovněž vykonává činnost pověřence
pro ochranu osobních údajů, kterou poskytuje nejen samotným obcím, ale rovněž
školám a školkám v obcích Mikroregionu. Mezi největší projekty, na jejichž
organizaci se CSS podílí, patří Příměstský tábor Poznej Dolní Poolšaví a jeho
tradice, Slovácké slavnosti vína a Škola lidových tanců. V roce 2021 mělo CSS
celkem 1 úvazek rozdělený mezi 2 zaměstnance.
POPIS 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 – viz opatření 2.3 Zřízení funkce projektového manažera
Mikroregionu. 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.
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CÍL 2: SPOLUPRÁCE A VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ
Opatření 2.3: ZŘÍZENÍ FUNKCE PROJEKTOVÉHO MANAŽERA
MIKROREGIONU
VÝCHODISKA
Mikroregion Dolní Poolšaví od roku 2016 provozuje Centrum společných služeb
(CSS), se sídlem v areálu Panského dvora v Kunovicích. CSS vykonává činnost
pověřence pro ochranu osobních údajů a podílí se na organizaci kulturně
společenských akcí v Mikroregionu. V Mikroregionu však chybí zaměstnanec, který
by zajišťoval realizaci cílů strategie rozvoje, organizoval meziobecní spolupráci na
společných projektech a vyhledával možné průniky zájmů mezi členskými obcemi.
V provedeném dotazníkovém šetření se všech 6 starostů členských obcí shodlo, že
vytvoření nové pozice projektového manažera je zcela zásadní pro další fungování
Mikroregionu.
POPIS 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. Činnost projektového manažera se bude zaměřovat především na
vyhledávání a rozpracování projektových záměrů, studií proveditelnosti, analýz
CBA

projektů,

komunikaci

s představiteli

členských

obcí,

zjištění

potřeb

jednotlivých obcí a realizaci společných projektů ze strategie rozvoje. Formální
a funkční uskupení obcí jako je Mikroregion Dolního Poolšaví umožňuje pomocí
společné strategie snadněji prosazovat regionální cíle rozvoje. Zároveň v rámci
kolektivní realizace projektů mohou všichni zúčastnění čerpat výhody úspor
z rozsahu (snižování nákladů zvyšováním objemu).
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.
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CÍL 3: UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH
Opatření 3.1: PODPORA ROZVOJE INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO
RUCHU
VÝCHODISKA
Cyklodoprava je plnohodnotnou formou dopravy, má pozitivní vliv na dopravní
situaci a obsluhu území. Zároveň snižuje dopady na životní prostředí a zvyšuje
zdraví a kvalitu života obyvatel. Také z hlediska cestovního ruchu region Dolního
Poolšaví disponuje skvělými předpoklady pro rozvoj cykloturistiky. Oblast nabízí
malebnou krajinu s rovinatým terénem, nespočet přírodních krás i kulturně
historických památek. V Mikroregionu je několik naučných stezek a cyklotras, které
návštěvníky provádějí po krásách údolí řeky Olšavy. Mikroregionem prochází
zelená a žlutá turistická trasa. Na území Mikroregionu se nachází také několik
naučných stezek a cyklotras, městem Kunovice dokonce prochází EuroVelo 4, která
protíná celou Evropu od západu na východ.
POPIS AKTIVITY
Cyklistika zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Právě koncepční
přístup řešení by stanovil předpoklady, cíle a prostředky nutné k úspěšnému
rozvoji cyklodopravy 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.

77

Strategie rozvoje Mikroregionu

CÍL 3: UDRŽITELNÝ CESTOVNÍ RUCH
Opatření 3.2: JEDNOTNÝ MARKETING A PROPAGACE CESTOVNÍHO
RUCHU OBCÍ
VÝCHODISKA
Cestovní ruch představuje speciální oblast služeb a integrovaných produktů.
Narůst sféry služeb je

jednou z nejvýraznějších charakteristik současné

společnosti. Mikroregion Dolní Poolšaví spadá do turistické oblasti Slovácko.
Cestovní ruch představuje zdroj příjmů, možnost vzniku nových pracovních míst
a příležitosti k dalšímu zvelebování měst a obcí. Všechno, co veřejná správa činí
pro rozvoj obce či regionu, veškerá její činnost, která není striktně dána pouze
platnými zákony, by měla vycházet z obecných principů marketingu obce či regionu
a z úzce souvisejícího marketingu cestovního ruchu. V Mikroregionu Dolní Poolšaví
se v současné době nachází celkem 28 nemovitých kulturních památek, které jsou
zapsány v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, nejvíce z těchto památek
se nachází v obci Veletiny (vinné búdy).
POPIS AKTIVITY
Zástupci jednotlivých členských obcí se v dotazníkovém šetření shodují na tom, že
společná propagace Mikroregionu jako celku je přínosná. Jednotná forma
propagace může regionu pomoci k přilákání nových návštěvníků. Příležitosti
k propagaci jsou pestré. 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.
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CÍL 4: KULTURNĚ – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Opatření 4.1: POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ
VÝCHODISKA
Mezi významné společenské akce Mikroregionu Dolní Poolšaví, které svazek
pořádá, nebo se podílí na jejich organizaci patří např. Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek, Škola lidových tanců v Kunovicích, příměstský tábor
„Poznej Dolní Poolšaví a jeho tradice" nebo Den Mikroregionu Dolního Poolšaví.
Akce mají prezentovat zejména rozmanitost a bohatost tradiční lidové kultury na
Slovácku.
POPIS 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 kulturně-společenských akcí
bude zajišťovat CSS, popřípadě projektový manažer Mikroregionu. Je však
důležité, aby organizace probíhala v součinnosti všech členských obcí.
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CÍL 4: KULTURNĚ – SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Opatření 4.2: AKTIVNÍ ŽIVOT SENIORŮ
VÝCHODISKA
Oblast Mikroregionu Dolního Poolšaví svým populačním vývojem koresponduje
s celorepublikovým trendem stárnutí populace, což potvrzují mimo jiné výsledky
srovnání průměrného věku obyvatel Mikroregionu Dolního Poolšaví za rok 2020
(průměrný věk 43,1 let) s celorepublikovým průměrem (průměrný věk ČR - 42,5
let).

V

Mikroregionu

také

působí

několik

zájmových

spolků

sdružujících

obyvatelstvo v postproduktivním věku – např. Klub seniorů Hradčovice, Senior
klub Popovice atd.
POPIS 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. 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.
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.
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CÍL 5: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST
Opatření 5.1: VÝSADBA ZELENĚ, REALIZACE PRVKŮ ÚSES
VÝCHODISKA
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně
propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu“. Vytváření ÚSES je dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, veřejným zájmem, na
kterém

se

podílejí vlastníci

pozemků,

obce

i

stát.

Přehled

regionálních

a nadregionálních skladebních prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů) je zobrazen
na mapě (Obr. 39). Právě realizace regionálních a nadregionálních skladebních
prvků ÚSES je vhodná pro meziobecní spolupráci.

Obr. 39 ÚSES v Mikroregionu Dolní Poolšaví
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POPIS 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.
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CÍL 5: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOST
Opatření 5.2: DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VÝCHODISKA
Nejfrekventovanější silnicí, která prochází Mikroregionem Dolní Poolšaví je silnice
I. třídy E50. Ta vede od hranic se Slovenskem přes Uherský Brod, skrz Mikroregion
Dolní Poolšaví do Uherského Hradiště a následně až do Slavkova u Brna, kde se
silnice E50 napojuje na dálnici D1. Silnice E50 protíná katastry všech obcí
Mikroregionu a je zásadním zdrojem hluku (a doprovodně i emisí).
Mikroregionem prochází také silnice I. třídy E55 (Olomouc – Uherské Hradiště
– Břeclav – státní hranice se SR) a několik silnic II. třídy (II/427 Uherské hradiště
– Moravský Písek, II/497 Uherské Hradiště - Zlín, II/498 Kunovice - Hluk - Slavkov,
II/495 Moravský Písek - Uherský Brod - Bylnice). Ostatní komunikace, které se
v obcích Mikroregionu nacházejí mají charakter místních, obslužných.
POPIS AKTIVITY
Opatření se zaměřuje především na zvyšování bezpečnosti u místních komunikací.
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.
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•

Fotografie byly pořízeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o.

•

Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou
ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci podkladů ČÚZK – Základní mapa České
republiky

(ZM)
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<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.
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PŘÍLOHY

Vyhodnocení dotazníkového šetření

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU DOLNÍHO
POOLŠAVÍ NA OBDOBÍ 2023 - 2030
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření mezi zástupci obcí Mikroregionu Dolního Poolšaví bylo
realizováno na začátku listopadu roku 2021 a mělo sloužit k prověření postojů
představitelů jednotlivých měst a obcí Mikroregionu, ohledně budoucí spolupráce
při rozvoji území. Dotazníky byly zaslány do všech obcí /města Mikroregionu
s instrukcí, aby za každou obec dotazník vyplnil alespoň jeden zástupce (starosta,
místostarosta, zastupitel, či pracovník obce, který se podílí na rozvoji Mikroregionu
Dolní Poolšaví).
Dotazníky vyplnilo celkem 6 starostů, tedy z každé obce/města se vyplnění
dotazníku ujal sám starosta.

V čem spatřujete obecně největší výhody spolupráce mezi obcemi?
Na otázku č. 1 odpovědělo nejvíce respondentů Snadnější prosazení regionálních
rozvojových cílů (3x) a Výměna zkušeností zástupců jednotlivých obcí (4x).
V jakých oblastech spolupracujete s ostatními obcemi?
Obce nejčastěji spolupracují na poli Kulturních a sportovních aktivit (4x) a na
provozu Centra společných služeb (5x). 3 respondenti označili také spolupráci
v oblasti Dopravní obslužnosti, jedná se o kooperaci obcí Popovice a Podolí, nebo
společnou silnici III. třídy mezi obcemi Veletiny a Hradčovice.
Jedná se o obce v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví?
Ve všech zmiňovaných případech z předchozí otázky se jedná o obce Mikroregionu
Dolní Poolšaví.
Jak hodnotíte dosavadní úroveň spolupráce mezi obcemi Mikroregionu
Dolní Poolšaví a ochotu podílet se na společných projektech?
Starostové se v odpovědích shodují na tom, že dosavadní úroveň spolupráce je
dobrá a ochota realizovat společné projekty je vysoká.
Jaké vidíte největší bariéry meziobecní spolupráce?
Mezi největší překážky, bránící meziobecní spolupráci, patří dle respondentů
nedostatečná či složitá legislativa (3x), nedostatek financí (2x) nebo nízká podpora
ze strany státu (2x).

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Napište Vaše 3 největší úspěchy nebo pozitiva meziobecní spolupráce
a pokud možno je popište.
Dotazovaní se v odpovědích shodují zejména na kladném hodnocení kulturně
společenské meziobecní spolupráce, nebo oceňují výměnu zkušeností mezi
obcemi. Konkrétní odpovědi:
•

•
•
•
•
•

Úspora financí v rámci fungování CSS (GDPR, vyhlášky), společná
propagace kulturně-společenských akcí, pravidelné setkávání starostů
mikroregionu z jednotlivých obcí. (Podolí)
Kulturně společenská oblast na úrovni Mikroregionu, platforma výměny
zkušeností mezi obcemi. (Popovice)
Společná propagace cestovního ruchu. (Kunovice)
Organizace Slavností vína, výměna zkušeností starostů na úrovni
komunální. (Drslavice)
Pozitivum vidím v meziobecní spolupráci na úrovni podpory kultury
a sportu. (Veletiny)
Protože mikroregion nedisponuje pozicí projektového manažera, je tímto
meziobecní spolupráce omezena. (Hradčovice)

Napište Vaše 3 největší neúspěchy nebo negativa meziobecní spolupráce
a pokud možno je popište.
Mezi neúspěchy, které zástupci obcí vnímají, patří například absence pozice
projektového manažera, který by zastřešoval společné projekty, nebo rozpolcenost
priorit jednotlivých obcí, které je obtížné na úrovni Mikroregionu sladit. Konkrétní
odpovědi:
•
•
•
•

•
•

Každá obec mikroregionu má jiné priority a požadavky, které je problém
sjednotit a nalézt společné řešení. (Podolí)
Mikroregion po vzoru jiných nedisponuje projektovým manažerem, který
by dokázal nabídnout řešení společných projektových záměrů. (Popovice)
Žádné neúspěchy nevidím. (Kunovice)
Chybí pozice koordinátora (manažera), který by byl "hybatelem"
mikroregionu a na společné platformě předpřipravoval možné projektové
záměry. (Drslavice)
Nevidím žádná negativa. (Veletiny)
Neúspěch je nenaplňování cílů stávající strategie mikroregionu.
(Hradčovice)

Měl by podle Vás Mikroregion cílit na přilákání mladých obyvatel, např.
společným projektem na výstavbu startovacích bytů?
V odpovědích se shodlo 5 respondentů na tom, že společné projekty na přilákání
nových občanů nejsou věcí Mikroregionu. Pouze 1 respondent by byl pro.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Měl by Mikroregion spolupracovat
s pečovatelskou službou?

na

projektu

výstavby

domu

Pouze 1 zástupce obce by byl pro. Ostatních 5 bylo proti, zejména z důvodu, že
toto není úkolem Mikroregionu, popřípadě vidí složitosti v možném umísťování
obyvatel do pečovatelského domu.
Máte zájem o obnovení neformálního setkání zastupitelstev ze všech obcí
Mikroregionu, která se dříve pořádala?
V odpovědích na tuto otázku panovala naprostá shoda mezi respondenty. Všech 6
starostů označilo možnost Ano. Všichni starostové by tedy rádi obnovili neformální
setkání zastupitelstev k výměně zkušeností.
Máte zájem o obnovení pořádání Dne mikroregionu?
Celkem 5 starostů označilo v odpovědích na tuto otázku možnost Ano, většina ale
s dovětkem, že pořádání Dne mikroregionu by mělo být v jiné formě, jinak
zorganizované než doposud, se zajímavějším, poutavějším obsahem. 1 starosta
byl proti, dle jeho názoru se tato akce neosvědčila.
Měl by Mikroregion v budoucnosti pořádat Den seniorů společně, pro
všechny seniory, kteří budou mít v Mikroregionu zájem? (nyní se koná
pouze v Popovicích pro tamější seniory)
Odpovědi na tento dotaz jsou rozpolcené. Polovina starostů by byla pro pořádání
společného dne seniorů, ale druhá polovina je proti, zápornou odpověď zdůvodnili
možnou neochotou seniorů se takovéhoto setkání účastnit.
Měl by Mikroregion navázat spolupráci s přeshraničním mikroregionem
nebo s mikroregionem v ČR k výměně zkušeností? Pokud ano, doplňte se
kterým.
O spolupráci s přeshraničním mikroregionem starostové zájem nemají. Vyslovili
pouze zájem o možnou výměnu zkušeností a navázání spolupráce s mikroregiony
v okolí, např. s mikroregionem Východní Slovácko.
Měl by Mikroregion zachovat provoz Centra společných služeb i do
budoucna?
4 respondenti by chtěli zachovat provoz Centra společných služeb, ale v jiné
podobě, náplni činností i struktuře. 2 starostové jsou proti pokračování Centra
společných služeb.
Měl by Mikroregion zřídit pozici projektového manažera, který by se staral
o realizaci společných projektů, i za cenu zvýšení členských poplatků?
Starostové se zcela shodují na tom, že zřízení pozice projektového manažera na
úrovni mikroregionu je zásadní pro další fungování mikroregionu. Všichni se
vyjádřili pro.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Měli byste zájem, aby Mikroregion realizoval společný projekt na
zmapování a následnou revitalizaci brownfields v obcích?
Většina respondentů (5) nemá zájem o společný projekt v rámci zmapování
a revitalizace brownfieldů, dle starostů se jedná o lokální záležitost, popřípadě
v obcích žádné nevyužívané budovy neevidují. Pro byl pouze starosta obce
Veletiny, na jejímž katastru se nachází velká budova brownfieldu – bývalé
zemědělské družstvo.
Měli byste zájem, aby Mikroregion realizoval společný projekt na výsadbu
stromořadí, alejí, realizaci ÚSES atd.?
V otázce přírodních prvků panovala mezi respondenty spíše shoda na realizaci
krajinotvorných opatření, 4 starostové se vyjádřili pro, 2 byli proti.
Měl by Mikroregion cílit na větší propagaci turistického ruchu? (např.
pořízením společných naučných a popisných tabulí, map s vyznačením
místních cyklotras a atraktivit, společnou prezentací v TV Slovácko)
5 respondentů dotazníku je ochotno spolupracovat na propagaci turismu
v Mikroregionu, která již částečně funguje, neboť Mikroregion má uzavřenou
smlouvu o spolupráci s TV Slovácko, na jejichž kanálu běží sloty o jednotlivých
obcích Mikroregionu.
Jaká je největší atraktivita ve Vaší obci/městě, která láká nejvíce turistů?
Napište pouze 1 nejvýznamnější.
• Podolské mokřady (Podolí)
• Amfík Bukovina (Popovice)
• Letecké muzeum (Kunovice)
• Soustava poldrů, rybníků a tůní na ploše 8 hektarů (Drslavice)
• Místní památková rezervace - búdy (Veletiny)
• Slovácká hospoda (Hradčovice)
Napište, jaké služby pro občany i turisty jsou ve Vaší obci/městě dostupné
(obchody, ubytovací a stravovací zařízení atd.)
Ve všech obcích Mikroregionu se nachází obchody, v některých obcích také
stravovací a ubytovací zařízení. V Kunovicích je pro turisty zprovozněno Městské
informační centrum.
Měl by Mikroregion spolupracovat na společné výstavbě cyklostezek
a vyznačení cyklotras?
Starostové se shodují na tom, že spolupráce v oblasti výstavby cyklostezek
a značení cyklotras je přínosná a všichni jsou pro.

Vyhodnocení dotazníkového šetření
Měl by Mikroregion spolupracovat na realizaci dopravně bezpečnostních
opatření na silnicích? (např. zajištění větší bezpečnosti u autobusových
zastávek)
3 respondenti jsou pro realizaci společných dopravně bezpečnostních opatření,
3 jsou proti. Odpůrci zdůvodňují svůj postoj zejména tím, že silnice nejsou
v majetku obcí. Spolupráce by tedy byla možná pouze na poli místních komunikací.
Jakou oblastí by se měl Mikroregion Dolní Poolšaví zabývat v budoucnosti
při vzájemné spolupráci?
Nejvíce odpovědí dostaly možnosti Kulturní a sportovní aktivity (6) - např. Den
mikroregionu, zpravodaj mikroregionu, Cestovní ruch (5) - např. tvorba
propagačních materiálů, nastavení poplatků z pobytu, jednotné značení turisticky
atraktivních míst v obci, podpora zkvalitňování nabídky stravovacích a ubytovacích
zařízení, Životní prostředí a příroda (5) – např. protierozní opatření,
protipovodňová opatření, 1000+1 cest, výsadba zeleně, opatření pro zadržování
vody v krajině a Centrum společných služeb (4) – např. právní služby, sjednocení
a obsluha profilu zadavatele členských obcí, telekomunikační služby, společné
žádosti o dotace, propojení technických služeb, studie proveditelnosti.
Jaké významné investiční projekty plánuje realizovat Vaše město či obec
v příštích letech?
•

•
•

•
•
•

Rekonstukce stávající kanalizační sítě, výstavba přečerpávací stanice
- napojení na Popovice a UH, rekonstrukce zpevněné plochy dětského
hřiště. (Podolí)
Rekonstrukce budovy školy, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce
bývalého průmyslového objektu. (Popovice)
Vybudování ploch pro bydlení, rekonstrukce/vybudování dopravní
infrastruktury ul. Cihlářská na konci, napojení průmyslové zóny Na
Záhonech na silnici I/50. (Kunovice)
Nová zóna pro bydlení, odkanalizování obce, projekty vzešlé z dokončení
pozemkové úpravy. (Drslavice)
Cyklostezka směr na Vlčnov, vybudování sportovně rekreačního centra,
změna otopné soustavy v budově školy. (Veletiny)
Dům pro seniory, rekonstrukce sportovních kabin + sportovní haly,
inženýrské sítě pro bytovou zástavbu, rekonstrukce (Hradčovice)

Komentáře a doplnění k připravované strategii:
•
•

Strategie bude mít význam tehdy, kdy zaměstná projektového manažera,
který bude naplňovat její cíle. (Kunovice)
Strategie by měla odpovídat reálným představám jednotlivých obcí
o spolupráci. (Popovice)

Vzor dotazníku

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU DOLNÍHO
POOLŠAVÍ NA OBDOBÍ 2023 - 2030
Vážení,
věnujte

prosím

pár

minut

vyplnění

dotazníku

k připravované

aktualizaci

dokumentu Strategie rozvoje Mikroregionu Dolní Poolšaví na období 2023 - 2030.
Strategie tedy bude zpracována na období 8 let s vizí na 10–20 let.
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku, který
vyjadřuje předpokládaný vývoj mikroregionu v budoucnosti.
Tento dotazník má za cíl především prověření postojů představitelů jednotlivých
měst a obcí mikroregionu, ohledně budoucí spolupráce při rozvoji území.
Uvedené odpovědi poslouží jako cenný podklad při následné diskuzi nad klíčovými
tématy a projekty, které budou společné pro celý mikroregion. Aktualizovaná
strategie má totiž přinést zejména návrh aktivit, které mohou realizovat všechny
obce společně a které přináší „úspory z rozsahu“.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem o budoucnost Mikroregionu.

-

-

Dotazník je určen k vyplnění starosty, místostarosty, zastupiteli, či pracovníky
měst a obcí Mikroregionu, kteří se podílejí na rozvoji Mikroregionu Dolní
Poolšaví.
Dotazník může vyplnit každý představitel města či obce, který má zájem. Počet
vyplněných dotazníků za jedno město či obec není omezen.
Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 12. 11. 2021.

1. Vyplňuji za město/obec:

2. Pozice
 Starost(k)a
 Místostarost(k)a
 Zastupitel
 Jiná (doplňte):

Vzor dotazníku
3. V čem spatřujete obecně největší výhody spolupráce mezi obcemi?
Označte nejvýše 2 odpovědi. Své odpovědi prosím zdůvodněte.









Finanční úspory
Zkvalitnění výkonu veřejné správy
Rozšíření nabídky služeb pro občany
Snadnější prosazení regionálních rozvojových cílů
Společná zodpovědnost za rozvoj území
Zvýšení povědomí o životě v okolních obcích
Výměna zkušeností zástupců jednotlivých obcí
Jiná (doplňte):

4. V jakých oblastech spolupracujete s ostatními obcemi?
Vaši odpověď prosím blíže specifikujte.















Odpadové hospodářství
Předškolní výchova a základní školství
Sociální oblast
Podpora zdravotnictví
Technická infrastruktura a obecní mobiliář
Bezpečnost, veřejný pořádek
Dopravní obslužnost
Životní prostředí a příroda
Cestovní ruch
Kulturní a sportovní aktivity
Podpora zaměstnanosti a podnikání
Centrum společných služeb
Energetický management
Jiná (doplňte):

5. Jedná se o obce v rámci Mikroregionu Dolní Poolšaví?
 Ano
 Ne, spolupracujeme s jinými obcemi (doplňte název obce/města):

6. Jak hodnotíte dosavadní úroveň spolupráce mezi obcemi Mikroregionu
Dolní Poolšaví a ochotu podílet se na společných projektech?

Vzor dotazníku
7. Jaké vidíte největší bariéry meziobecní spolupráce?
Vaši odpověď prosím blíže specifikujte, můžete označit více odpovědí.
 Neochota, zášť, nezájem, neznalost či neplnění dohod mezi obcemi
 Špatné fungování, řízení či právní forma spolupráce (např. DSO)
 Nízká podpora ze strany státu
 Nedostatek financí
 Nedostatečná či složitá legislativa
 Jiné (doplňte):
 Žádné překážky v meziobecní spolupráci nepozoruji.

8. Napište Vaše 3 největší úspěchy nebo pozitiva meziobecní spolupráce
a pokud možno je popište. (Příklady: úspora financí v oblasti sdružených
nákupů za energie; společná propagace cestovního ruchu; bez spolupráce
bychom neměli kanalizaci; snížení nákladů na svoz odpadu …)

9. Napište Vaše 3 největší neúspěchy nebo negativa meziobecní
spolupráce. (Příklady: neschopnost se dohodnout na společném postupu ve
věci sociálních služeb, nepodařený projekt v oblasti …)

10. Měl by podle Vás Mikroregion cílit na přilákání mladých obyvatel, např.
společným projektem na výstavbu startovacích bytů?



Ano
Ne (doplňte proč):

11. Měl by Mikroregion spolupracovat na projektu výstavby domu
s pečovatelskou službou?



Ano
Ne (doplňte proč):

Vzor dotazníku
12. Máte zájem o obnovení neformálního setkání zastupitelstev ze všech
obcí Mikroregionu, která se dříve pořádala?



Ano
Ne (doplňte proč):

13. Máte zájem o obnovení pořádání Dne mikroregionu?



Ano
Ne (doplňte proč):

14. Měl by Mikroregion v budoucnosti pořádat Den seniorů společně, pro
všechny seniory, kteří budou mít v Mikroregionu zájem? (nyní se
koná pouze v Popovicích pro tamější seniory)



Ano
Ne (doplňte proč):

15. Měl
by
Mikroregion
navázat
spolupráci
s přeshraničním
mikroregionem nebo s mikroregionem v ČR k výměně zkušeností?
Pokud ano, doplňte se kterým.



Ano (doplňte):
Ne

16. Měl by Mikroregion zachovat provoz Centra společných služeb i do
budoucna?



Ano
Ne (doplňte proč):

17. Měl by Mikroregion zřídit pozici projektového manažera, který by se
staral o realizaci společných projektů, i za cenu zvýšení členských
poplatků?



Ano
Ne (doplňte proč):

Vzor dotazníku
18. Měli byste zájem, aby Mikroregion realizoval společný projekt na
zmapování a následnou revitalizaci brownfields v obcích?



Ano
Ne (doplňte proč):

19. Měli byste zájem, aby Mikroregion realizoval společný projekt na
výsadbu stromořadí, alejí, realizaci ÚSES atd.?



Ano
Ne (doplňte proč):

20. Měl by Mikroregion cílit na větší propagaci turistického ruchu? (např.
pořízením
společných
naučných
a
popisných
tabulí,
map
s vyznačením místních cyklotras a atraktivit, společnou prezentací
v TV Slovácko)



Ano
Ne (doplňte proč):

21. Jaká je největší atraktivita ve Vaší obci/městě, která láká nejvíce
turistů? Napište pouze 1 nejvýznamnější.

22. Napište, jaké služby pro občany i turisty jsou ve Vaší obci/městě
dostupné (obchody, ubytovací a stravovací zařízení atd.)

23. Měl by Mikroregion spolupracovat na společné výstavbě cyklostezek
a vyznačení cyklotras?



Ano
Ne (doplňte proč):

24. Měl
by
Mikroregion
spolupracovat
na
realizaci
dopravně
bezpečnostních opatření na silnicích? (např. zajištění větší
bezpečnosti u autobusových zastávek)



Ano
Ne (doplňte proč):

Vzor dotazníku
25. Jakou oblastí by se měl Mikroregion Dolní Poolšaví zabývat v
budoucnosti při vzájemné spolupráci?
Svoji odpověď prosím zdůvodněte, můžete označit více odpovědí.


Odpadové hospodářství – např. projekt na znovupoužitelné nádobí,
společné výběrové řízení na svozové firmy, informační akce, doplnění
kontejnerů na vybrané tříděné odpady, domácí kompostéry, zavedení ISNO



Předškolní výchova a základní školství – např. projekt technické školky,
výměna zkušeností mezi školami



Sociální oblast – např. centrum sociálních služeb, sociální fond pod
správou mikroregionu, společná nabídka sociálního bydlení, centrum
denních služeb, společní výlety pro seniory, seniortaxi



Zdravotnictví – např. podpora lékařů



Technická infrastruktura a mobiliář – např. jednotný design mobiliáře,
autobusových zastávek, společný mobiliář, obnova VO, odkanalizování obcí



Bezpečnost, veřejný pořádek – např. bezpečnost dopravy, kamerový
systém



Dopravní obslužnost – např. koordinace dopravy, vlastní cyklobusy



Životní prostředí a příroda – např. protierozní opatření, protipovodňová
opatření, 1000+1 cest, výsadba zeleně, opatření pro zadržování vody v
krajině



Cestovní ruch - např. tvorba propagačních materiálů, nastavení poplatků
z pobytu, jednotné značení turisticky atraktivních míst v obci, podpora
zkvalitňování nabídky stravovacích a ubytovacích zařízení



Kulturní a sportovní aktivity - např. Den mikroregionu, zpravodaj
mikroregionu



Podpora zaměstnanosti a podnikání včetně budování průmyslových
zón - např. podpora zaměstnanosti, nabízení volných prostor k podnikaní
na společném webu, společné školení zaměstnanců obcí



Centrum společných služeb – např. právní služby, sjednocení a obsluha
profilu zadavatele členských obcí, telekomunikační služby, společné žádosti
o dotace, propojení technických služeb, studie proveditelnosti



Energetický management - např. Centrální nákup elektrické energie a
zemního plynu, správa všech odběrných míst – SW, nastavení predikcí,
vyhodnocování spotřeb, sledování odchylek, návrhy a realizace energeticky
úsporných opatření v budovách i na VO



Jiné (doplňte):

Vzor dotazníku
26.

Má Vaše obec/město aktuálně zpracovaný strategický plán rozvoje?
Pokud ano, prosím o jeho zaslání na emailovou adresu
zelena@envipartner.cz

27.

Jaké významné investiční projekty plánuje realizovat Vaše město či
obec v příštích letech?

28.

Komentáře a doplnění k připravované strategii:

