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ÚVOD
Program rozvoje Sdružení obcí mikroregionu Bzenecko je základním plánovacím
dokumentem rozvoje mikroregionu. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje mikroregionu, který
navazuje a aktualizuje Strategii rozvoje mikroregionu zpracovanou v roce 2002.
Smyslem tvorby bylo na základě popsání situace v obcích a názoru zastupitelů a občanů
formulovat představy o budoucnosti mikroregionu včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto
představy dosáhnout. Podkladem pro tvorbu byly také aktuální dokumenty Program rozvoje
obcí Žeravice, Syrovín, Těmice, Domanín, Moravský Písek.
Tento dokument byl vytvářen koncem roku 2019 na období let 2020 - 2026. Hlavními řešiteli
za mikroregion byli starostové obcí, další členové realizačního týmu byli zaměstnanci DSO
Severovýchod – Radim Konečný a Libor Orság.
Do procesu tvorby PRO byli také zapojeni zastupitelé jednotlivých obcí včetně starostů, kteří
se

účastnili

Komunitního

plánování uskutečněného

v rámci

Shromáždění starostů

mikroregionu dne 4. listopadu 2019 a podíleli se na formování výsledné podoby tohoto
dokumentu.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA MIKROREGIONU A JEHO OBCÍ
Sdružení obcí mikroregionu Bzenecko se skládá z členských obcí Žeravice, Syrovín, Těmice,
Domanín, Moravský Písek a města Bzenec. Obce ležící v území NUTS II Jihovýchod, okresu
Hodonín, ORP Kyjov a Veselí nad Moravou.
Počet obcí
Počet obyvatel k 31. 12. 2018
Rozloha v ha

6
9762
7710

Mikroregion Bzenecko je bohatý na foklórní zvyky a lidové tradice. Z lidových slavností se
uchovává např. fašank, krojované hody, stavění máje, poutě, vánoční koledování, mše apod.
Při slavnostních příležitostech se dodnes mladí i dospělí oblékají do krojů, které se zde také
šijí a vyšívají.
Návštěvníci mohou na území mikroregionu nalézt několik historických památek, dominanty
ve svých obcích tvoří např. kaple sv. Floriána a Šebestiána ve Bzenci, zrestaurovaný hasící
vůz z roku 1899 v obci Syrovín, památkově chráněný Domanínský dvůr v Domaníně, farní
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kostel sv. Anny v Moravském Písku, historická kaple na návsi v Těmicích, ale i kostel Stětí
sv. Jana Křtitele v Žeravicích. Po území všech obcí je rozmístěno mnoho drobných
sakrálních staveb, hlavně křížů a božích muk.
Mikroregion je ve své severní části zasazen do malebné přírody podhůří Chřibů, kterou
doplňují vinice a sady. Je zde velké množství zařízení pro rekreaci a odpočinek, rekreační
potenciál je však stále velký.
Občanská vybavenost se velmi rychle zkvalitňuje a obnovuje, obyvatelé mikroregionu mají
spoustu příležitostí a možností pro sportování a aktivní trávení volného času.
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Obec Syrovín
Syrovín se nachází na jihovýchodní Moravě, přibližně 10 km od města Kyjov. Obec leží na
severovýchodní hranici Jihomoravského kraje, v nadmořské výšce okolo 266 m n. m. Obec
leží v rozbrázděném údolí, jehož srázy připomínají hlubokou rokli. Nejdůležitějším vodním
tokem katastru je potok Syrovínka, který má jeden pramen v sousedním katastru Žeravice u
Kyjova a druhý pramen v katastru Hostějov. Tyto dvě větve potoka se scházejí do jednoho
v západní části obce Syrovín, kde je tok potoku uměle sveden do podzemí. Do Syrovínky se
dále pod návsí obce vlévá menší potok Babí, který pramení na severu. Přibližně 150 m jižně
od návsi je potok opět vyveden na povrch a odtud pokračuje jeho tok jižně, kde dále přibírá
vody od Žeravic, Ořechova, Domanína a zejména vody Vracovského potoka a konečně mezi
Bzencem a Strážnicí se vlévá do řeky Moravy. Katastrální území má 408 ha. V obci žije
trvale 354 obyvatel.
První zmínka o obci pochází z roku 1371 (dle starých listin Codex diplomaticus Moravise).
Název obce je odvozen od osobního jména Surova, to je syrový. Nejstarší uváděné jméno je
Surowin. Obec je co do počtu obyvatel a rozlohy nejmenší v celém mikroregionu Bzenecko.
K hlavním pamětihodnostem obce patří římskokatolický farní kostel Obrácení sv. apoštola
Pavla, který byl vybudován v roce 1716 a budova fary na č. p. 45. Kostel je jednolodní s věží
a s presbytářem. Kostel prošel v letech 2005 až 2015 několika dílčími rekonstrukcemi např.
obvodového zdiva, střechy, věže atd.
Obrázek: Kostel Obrácení sv. Pavla z let 1713 – 1716
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Pamětihodnosti v obci:
 Kaple Bolestné Panny Marie z 2. Poloviny 18. století
 Restaurovaný hasicí vůz z roku 1899 na návsi ve skleněné vitríně
 Socha sv. Floriána z roku 1934
 Pomník padlým v první světové válce z roku 1919
 Kaple Panny Marie Lurdské z roku 1940 u silnice k Újezdci
Neziskové organizace:
 Myslivecký spolek Syrovín – Těmice
 Orel jednota Hodonín
 Tělovýchovná jednota Sokol Syrovín
 SDH Syrovín
 Obecní knihovna

Podnikatelské aktivity v obci:
 Potraviny Majka
 Kadeřnictví Jitka Kozumplíková
 Rodinný pivovar Syrovar
 Rodinné vinařství sklep U Marka
Občanská vybavenost:
 Obecní knihovna
 Prodejna se smíšeným zbožím
 Ubytovací zařízení
V obci chybí základní vybavenost jako je lékař, pošta nebo mateřská a základní škola.
Rozvojové oblasti pro meziobecní spolupráci:
 Rozvoj vinařství a cykloturistiky
 Zahájení Komplexních pozemkových úprav
 Protierozní opatření
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Obec Domanín
Katastrální území obce Domanín leží 15 km východně od Kyjova. Nachází se v jihovýchodní
části České republiky ve správním obvodu Jihomoravského kraje. Obec není vnitřně
administrativně rozdělena na více obecních částí ani katastrálních území.
Celková velikost administrativního území obce k 31. 12. 2018 dle Českého statistického
úřadu (ČSÚ) činila 701 ha. Obec má územně plánovací dokumentaci dokončenou, byla
schválena zastupitelstvem dne 21. 3. 2013.
Obec spadá do geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny, z čehož se odvíjí i ráz krajiny
zemědělského charakteru zaměřený na vinohradnictví a sadařství teplomilných druhů.
Katastrálním územím protéká Domanínský potok, rybníky ani retenčními nádržemi obec
nedisponuje.
Z nejstarších forem názvu obce Domankowitz v r. 1228, Domanin v r. 1250, Domaninghen
v r. 1261 a Domaningen v r. 1265 vyplývá, že původní tvar jména obce je čelední a pochází
z osobního jména Doman nebo Domana. Domanínu dal jméno pravděpodobně feudál tohoto
jména, který držel ves před rokem 1228. Katastr obce byl menší, v současnosti obsahuje i
území zaniklé vsi Lovčice, která náležela ořechovskému statku a zpustla. Dějiny obce jsou
úzce spjaty s historií velehradského kláštera, kde se dochovaly nejstarší písemné zmínky o
Domaníně.
Obrázek: Památkově chráněný zemědělský dvůr, dnes obecní úřad
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Pamětihodnosti v obci:
 Domanínský dvůr
 Kostel sv. Jana Nepomuckého
 Socha sv. Floriana
 Socha Panny Marie Lurdské
 Památný strom Domanínská lípa 200 let stará
Neziskové organizace:
Fotbalový klub Domanín, Orel jednota Domanín, ČZS Domanín, MC Beránek, Myslivecký
spolek Hubert Domanín
Podnikatelské aktivity v obci:
 TRISMONT CZ
 Farma Svornost Těmice a. s.
 STAK-D s. r. o
Občanská vybavenost:
 Obecní knihovna
 Prodejny se smíšeným zbožím
 Základní a mateřská škola
 Pošta
 Hřbitov
 Dětské a fotbalové hřiště
Rozvojové oblasti pro meziobecní spolupráci:
 Rozvoj vinařství a cykloturistiky
 Zahájení Komplexních pozemkových úprav
 Výsadby zeleně

Obec Moravský Písek
Katastrální území obce Moravský Písek leží 5,5 km severozápadně od Veselí nad Moravou.
Nachází se v jihovýchodní části České republiky ve správním obvodu Jihomoravského kraje.
Obec je vnitřně administrativně rozdělena na 2 obecní části na jednom katastrálním území.
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Celková velikost administrativního území obce k 31. 12. 2018 dle Českého statistického
úřadu (ČSÚ) činila 1489 ha. Obec má územně plánovací dokumentaci dokončenou, byla
schválena zastupitelstvem dne 28. 6. 2002
Nejbližším spádovým centrem je město Veselí nad Moravou, vzdálené 5,5 km. Kastrálním
územím protéká Polešovický potok, obec také disponuje dvěma malými rybníky.
První písemná zmínka o obci je z června 1300, kdy majitel panství Rubert de Arena (z Písku)
je uveden jako svědek na darovací listině Velislava z Ořechova velehradskému klášteru. Od
roku 1363 je Písek součástí Hradišťského kraje. Jako samostatné panství se udržel asi do
roku 1415, kdy je již uváděn v majetku rodu Šternberků na Veselí. V majetku dalších pánů z
Veselí zůstává pak až do roku 1848. Posledními majiteli panství byli Chorynští z Ledské. Na
přelomu 17. až 18. století vybudovali tehdejší majitelé panství, páni Želečtí z Počernic,
zařízení k odchytu živých kachen pomocí cvičeného psíka, tzv. „Kačeník“. Nyní je toto
unikátní zařízení již nefunkční, ale v poměrně zachovaném stavu, jediné v ČR i Evropě.
Kačeník je situován v blízkosti mostu přes Novou Moravu na silnici do Veselí nad Moravou
na okraji lužního Dolního lesa, protkaného v létě vysychajícími jezírky a moravními rameny v
místech, kde se dříve rozkládal již zaniklý Dolní rybník, vzpomínaný zde již v roce 1526
společně s Horním rybníkem vybudovanými tenkrát převratnou metodou sypaných hrází
majitelem Veselí Bilíkem z Kornic.

Obrázek: Farní kostel sv. Anny
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Pamětihodnosti v obci:
 Obecní úřad
 Farní kostel sv. Anny
 Památkově chráněná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1746
Neziskové organizace:
 FC Moravský Písek
 TJ Sokol Moravský Písek
 Myslivecký spolek Dubina
 Turistický oddíl Zelenáči
 Spolek zdravotně postižených spoluobčanů
Podnikatelské aktivity v obci:
 Obchodní společnost Slokov a. s.
 Britterm a. s.
 Signum s. r. o.
 Sádlík ohýbaný nábytek, s. r. o.
 Kloboucká lesní s. r. o. – Velkoškolka Kladíkov
 Zvintr – výroba nábytku
 Smolz – Bichenbach s. r. o.
 Zemědělská společnost Svornost Těmice a. s.
 Hanáček Auto – Pneu – Servis
 Restaurace a Pension ALFA
 Restaurace Kovárna
Občanská vybavenost:
 Lékař
 Knihovna
 Hospody
 Pošta
 Základní a mateřská škola

11

Obec je jednou z mála obcí v mikroregionu s velmi velkou občanskou vybaveností, v obci
občanům schází jen zubní ambulance.

Rozvojové oblasti v meziobecní spolupráci:


Rozvoj vinařství a cykloturistiky



Zahájení Komplexních pozemkových úprav
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Obec Těmice
Katastrální území obce Těmice se nachází v jihovýchodní části České republiky asi 4 km
severně od Bzence ve správním obvodu Jihomoravského kraje. Tento kraj je známý svou
vinařskou a zemědělskou výrobou. Obec není vnitřně administrativně rozdělena na více
obecních částí ani katastrálních území. Vesnice se nachází v údolí asi 250 m n. m., které
obklopují kopce (Domanínský kopec 312 m n. m. a Zadní díly 310 m n. m.). Od těchto svahů
vznikl pravděpodobně i název Těmice (dříve Temnice). Obcí protéká potok zvaný Syrovinka.
Po dřívějších lesích, které se tu nacházeli, zde zůstal pouze malinký lesík (rozloha asi 1 ha).
Je zde také malý rybník, který má přes léto velmi málo vody.
První písemné zprávy o naší obci pocházejí z roku 1371. Po genocidách počátkem 10.
století se započali občané shromažďovat u lesů, kde se snažili obnovovat svá rozptýlená
sídliště. Tak vznikaly první vesnice. Svá jména získávaly většinou po raných feudálech, kteří
jim dali právní a politický řád. Tímto způsobem vznikla pravděpodobně i obec Těmice, jejíž
název na nejstarších historických záznamech je uveden jako Témice.
Obrázek: Kaple na návsi

Pamětihodnosti obce:
 Kaple na návsi, před níž je kříž z roku 1917 a socha sv. Jana Nepomuckého
 Dominantou je také komín bývalé cihelny
 Starý mlýn
 Pomník padlých
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Neziskové organizace:
 Český svaz chovatelů okresní organizace Hodonín
 Fotbalový oddíl
 Včelaři
 Klub seniorů
 Dílničky
Podnikatelské aktivity v obci:
 DAC Těmice s. r. o.
 Farma Svornost Těmice a. s.
 TV- marketing Těmice s. r. o.
 SARO truck servis s. r. o.
 Slovácké oční centrum s. r. o.
Občanská vybavenost:
 Mateřská škola
 Zdravotní středisko
 DPS Těmice
 Knihovna
 Obchod s potravinami
 Hospoda

Rozvojové oblasti v meziobecní spolupráci:
 Rozvoj vinařství a cykloturistiky
 Zahájení komplexních pozemkových úprav
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Obec Žeravice
Katastrální území obce Žeravice leží 9 km východně od města Kyjova. Nachází se
v jihovýchodní části České republiky ve správním obvodu Jihomoravského kraje. Obec není
vnitřně administrativně rozdělena na více obecních částí ani katastrálních území. Obec je
situována ve staré sídelní krajině regionu Moravského Slovácka, která byla lidmi obydlena již
v dávné minulosti v rámci středověkého osídlování. Tomuto osídlení předcházelo osídlení
velkomoravské, kdy oblast okolo Žeravic vlastnily církevní instituce. Dokazují to jak názvy
vesnic, tak i památky v podobě kostelů, které se nachází i v okolních obcích.
Celková velikost administrativního území obce k 31. 12. 2018 činila 700 ha. Díky této rozloze
spadá obec svou rozlohou mezi středně velké obce Kyjovského Slovácka. Žeravice spadají
do geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny a severní části Slovácké vinohradnické
podoblasti, z čehož se odvíjí i ráz krajiny zemědělského charakteru zaměřený na
vinohradnictví a sadařství teplomilných druhů.
Dnešní podobu, jak Žeravice a okolí dnes známe, dostala oblast až po rozdělení vesnic
různým majitelům, kterými byli šlechtici a rytíři ve 13. stolení. V minulosti patřily Žeravice do
Ježovské farnosti, kostelu sv. Jakuba. První doložená zmínka o existenci, tehdy ještě pouhé
vsi Žeravic, pochází z predikátu Sudimíra ze Žeravic z roku 1235. Své majetky, převážně
vinohrady, zde mělo Olomoucké biskupství, klášter Hradisko u Olomouce a ježovská farnost.
V roce 1503 byly Žeravice povýšeny na městečko. V této době (kolem roku 1515) vznikl i
znak, do něhož přijali erb svého pána a vinařský nůž a srp jako symbol dvou nejdůležitějších
zaměstnání obyvatel Žeravic. Kolem roku 1538 zde sídlili čeští a moravští bratři, v obci se
konaly bratrské synody – konsilia sedmi starších, kterých v obci proběhlo 6. Na jedné ze
synod 26. Dubna 1616 byl pověřen duchovní službou Jan Amos Komenský. Ordinace na
kněze se konala v domě, kde je nyní památník a expozice lidového umění a řemesel¨, tento
dům se obec snaží udržet v původním stavu. Povedlo se zachovat část interiéru, který slouží
jako památník nejen pobytu bratrské komunity, ale i expozici lidového umění a řemesel,
připomínající někdejší každodenní život na venkově. Zachovaly se zde i fragmenty
původních zdí sboru se zbytky církevních nápisů. Pod obcí se také díky moravským bratřím
nachází systém únikových chodeb, vedoucích snad až na hrad Buchlov.
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Obrázek: Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Pamětihodnosti obce:
 Morový sloup se sousoším Sv. rodiny
 Zámeček
 Barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele
 Dřevěná boží muka

 Hřbitovní kaple sv. Barbory
 památník Jana Amose Komenského
Neziskové organizace:
 TJ Sokol Žeravice
 SDH Žeravice
 Zahrádkáři
 Myslivecké sdružení Paseky Žeravice
 Římskokatolická farnost Žeravice
16

Podnikatelské aktivity v obci:
 Vinařství Žůrek
 PS-INSTALATER s. r. o.
 STAV SE Sedláček s. r. o.
 AV-AUTO s. r. o.
 Autodoprava Škodík s. r. o.
Občanská vybavenost:
 Knihovna
 Hospoda
 Obchod se smíšeným zbožím
 Základní a mateřská škola
 Zdravotní středisko
Rozvojové oblasti v meziobecní spolupráci:
 Rozvoj vinařství a cykloturistiky
 Zahájení Komplexních pozemkových úprav

Město Bzenec
Město Bzenec se nachází v jihovýchodní části regionu Kyjovska. Celková velikost
administrativního území obce k 31. 12. 2018 dle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila
4033 ha. Město má 4361 obyvatel. Katastr náleží do Kyjovské pahorkatiny. Charakter je
rovinný, pouze v severní části zvlněný – výrazný vrch Horní hory. Jižním okrajem města
protéká Syrovinka a Vracovský potok, dále na jihu rybník Stolařka 39 ha a vojenský prostor
v rozsáhlém lesním masivu. Je zde také významný dopravní uzel a to silniční komunikace I.
tř. 54 a železniční trasa Brno-Trenčianská Teplá a Břeclav- Přerov. Město Bzenec se řadí na
první místo v mikroregionu co do velikosti, počtu obyvatel, ale také kompletní občanskou
vybaveností.
Území kolem Bzence bylo osídleno již v pravěku. Svědčí o tom archeologické nálezy z
neolitu, doby bronzové i železné, z doby římské i z doby stěhování národů. V období říše
velkomoravské, po zániku Velehradu, se Bzenec stal na určitou dobu centrem Velké Moravy.
Poprvé v písemných památkách se objevuje u kronikáře Dětmara v souvislosti s dobytím
hradu Businc českým knížetem Oldřichem v r. 1015. Jedná se o první jméno, které je na
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Moravě doloženo po 10. století. Kolem r. 1230 se Bzenec stal střediskem župy, na které byl
rozdělen kraj břeclavský. Avšak až v listině krále Jana Lucemburského z r. 1330 se hovoří o
městě Bzenci.

Obrázek: kaple sv. Floriána a Šebestiána na Starém hradě, po rekonstrukci 2018

Pamětihodnosti města:
 Kaple sv. Floriána a Šebestiána z roku 1703
 Kostel sv. Jana Křtitele
 Židovský hřbitov s obřadní síní
 Fara
 Měšťanský dům a Müllerův dům
 Zámek Bzenec
 Mariánský sloup, sousoší Nejsvětější Trojice z r. 1764
 Bzenecká lípa v zámeckém parku
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Neziskové organizace:
 Fotbalový klub TJ Slovan
 Turistický oddíl SEFOGA
 Tenisový klub Bzenec
 Loutkoherecké sdružení Kašpárek
 Bzenecké Drmolice
 Myslivecký Spolek Bzenec
 Kynologický klub Bzenec
 Útulek Bzenec
 Pěvecký sbor Jaroslav
Podnikatelské aktivity v obci:
 AVX
 WMW
 HAMÉ-PIKA
 RAPA
 RI OKNA
 DECRO
 OSEVA
 IZOLMONT
 OKL
 PROHMAT
 Zámecké vinařství Bzenec, Chateau Bzenec, Vinný dům, Vinum Moravicum…
Občanská vybavenost:
 Ve městě Bzenci je občanská vybavenost na velmi vysoké úrovni. Občanům města
zde nechybí zdravotnická zařízení, včetně zubních oddělení, lékárny, pošty,
knihovny, Domu s pečovatelskou službou, Základní a mateřskou školou atd.

Rozvojové oblasti v meziobecní spolupráci:
 Rozvoj vinařství a cykloturistiky
 Zahájení Komplexních pozemkových úprav
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1. Území
Mikroregion Bzenecko leží na jihovýchodní Moravě, v severní části okresu Hodonín, obvodu
pověřeného městského úřadu III. stupně Kyjov. Mikroregion se shoduje s vymezením
obvodu pověřeného městského úřadu II. stupně Bzenec.
Z fyzicko geografického hlediska je území tvořeno nížinou Dolnomoravského úvalu a
přilehlými pahorkatinami. Reliéf regionu je tvořen třemi krajinnými celky: první tvoří niva řeky
Moravy na západě regionu a koridor Vracovského potoka. Tento krajinný celek má rovinatý
charakter, nejnižší nadmořskou výšku (170 – 180 m n. m.) a je intenzivně využíván - zde leží
město Bzenec i největší obec mikroregionu Moravský Písek a tudy vedou také hlavní
komunikace. Na jih od koridoru Vracovského potoka se nachází území vátých písků, které
jsou porostlé převážně borovými lesy. Toto území má poněkud vyšší nadmořskou výšku než
okolní niva – cca 200 – 220 m n. m. Severní část mikroregionu je tvořena členitou
pahorkatinou, dosahující relativní výšky (nad nížinnou částí) cca 100 – 120 m (Horní hory
292 m n. m., Tygle 299 m n. m., Domanínský kopec 312 m n. m.). Pahorkatinná část je
převážně odlesněná a zemědělsky využívaná, charakteristickým krajinným rysem jsou
vinice. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje mikroregion v katastru Žeravic (cca 375 m n.
m.).
Území je odvodňováno Syrovínkou a jejím přítokem Vracovským potokem přímo do Moravy.
Z členité severní části na území obce Žeravice odtéká voda Hruškovicí do Kyjovky.
Mikroregion je tvořen územím šesti obcí: Žeravice, Syrovín, Těmice, Domanín, Moravský
Písek a Bzenec.
Rozloha mikroregionu Bzenecko je 7710 ha. Na konci roku 2018 žilo v mikroregionu 9762
obyvatel, hustota zalidnění tak dosahovala 80 obyvatel/km2, což jsou asi 3/4 průměrné
hodnoty pro Českou republiku.

Tabulka – rozloha obcí mikroregionu v ha
Obec

Rozloha

Bzenec

4033

Těmice

379

Syrovín

408

Domanín

701

Žeravice

700

Moravský Písek

1489

Celkem

7710

Zdroj: ČSÚ
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Při hodnocení kvality či hodnoty polohy mikroregionu se objevuje kontrast mezi relativně
výhodnou makropolohou a méně výhodnou mikropolohou. Na makroregionální úrovni je
region výhodně situován mezi dvěma velkými moravskými aglomeracemi – Brněnskou a
Zlínskou a také blízkostí urbanizované osy a dopravního koridoru vedoucího údolím řeky
Moravy. Poněkud méně významná je pro region další blízká komunikační osa
celoevropského významu, spojující Berlín přes Prahu, Brno a Břeclav s Vídní a Bratislavou.
Tato blízkost významných koncentrací obyvatelstva a výroby i komunikačních tahů
evropského významu vytváří potenciální poptávku po místních výrobcích i např. potenciál
návštěvníků regionu.
Efekt výhodné makropolohy kontrastuje s méně výhodnou až periferní mikropolohou. Její
příčinou je skutečnost, že významné komunikace se vlastnímu mikroregionu vyhýbají, a to
především v důsledku jeho členitého terénu a existence jiných, dopravně výhodnějších linií.
Hlavním zdrojem exponovanosti na mikroregionální úrovni je tak především blízkost města
Bzence a města Kyjova, tradičních hospodářských, kulturních i správních center oblasti, kde
je situována většina služeb pro místní obyvatele.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Mikroregion má drobně zvyšující se počet obyvatel, od počátku tisíciletí zde dokonce přibylo
107 obyvatel. Pokles počtu obyvatel či kolísání postihuje většinu menších obcí mikroregionu,
u některých je však výraznější než u ostatních. Zvyšující se počet obyvatel je vidět hlavně u
města Bzence a v posledních pár letech u obce Domanín. Obce mikroregionu se jeví jako
velmi dobrá lokalita pro bydlení především kvůli blízkosti města Bzence a Kyjova.
Tabulka - Počet obyvatel v obcích mikroregionu Bzenecko
Obec

2001

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Bzenec

4179

4303

4318

4288

4293

4331

4361

Domanín

1042

992

979

973

993

1008

1030

Mor. Písek

2153

2131

2096

2087

2104

2095

2099

Syrovín

391

351

347

346

353

348

354

Těmice

863

901

898

904

901

909

899

Žeravice

1027

1043

1040

1033

1027

1013

1019

Celkem

9655

9721

9678

9631

9671

9704

9762

Zdroj: ČSÚ
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Graf – Vývoj počtu obyvatel od roku 1989 v jednotlivých obcích

Zdroj: ČSÚ

Graf – Vývoj počtu obyvatel od roku 1989 v mikroregionu

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura mikroregionu je podobná průměru celorepublikovému. V regionu žije 136
seniorů na 100 dětí. Pro mikroregion je typický právě vysoký podíl starších obyvatel (nad 65
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let). Tato věková skupina tvoří také pětinu populace mikroregionu (19,62 %), je však pod
průměrem okresním, ale srovnatelná s průměrem krajským a celorepublikovým.
Vysokému podílu poproduktivní složky obyvatelstva odpovídá poněkud nižší podíl obyvatel
v produktivním věku a zejména nižší podíl dětí do 15 let. Děti tvořily na konci roku 2018 jen
14,26 % obyvatel mikroregionu, což bylo méně než v okrese Hodonín a méně než
v Jihomoravském kraji a ČR.
Tabulka - Věková struktura obyvatel (31. 12. 2018)
Obyvatelé věku
0 – 14 let
Obec, region
Bzenec
Domanín
Mor. Písek
Syrovín
Těmice
Žeravice
Mikroregion
Okres
Kraj
ČR

Počet
635
171
297
41
149
123
236
22 071
189 153
1 693 060

(%)
14,56
16,60
14,15
11,58
16,57
12,07
14,26
14,32
15,93
15,90

Obyvatelé věku
15 – 64 let
Počet
2856
674
1384
238
590
683
1071
100 908
764 698
6 870 123

(%)
65,49
65,44
65,94
67,23
65,63
67,03
66,12
65,46
64,39
64,51

Obyvatelé ve věku Průměrný
65 a více let
věk
Počet
870
185
418
75
160
213
320
31 181
233 816
2 086 617

(%)
19,95
17,96
19,91
21,19
17,80
20,90
19,62
20,22
19,68
19,59

(%)
43,0
41,4
42,9
44,9
41,0
44,6
42,97
43,4
42,4
42,3

Zdroj: ČSÚ

Mezi obcemi mikroregionu existují v demografickém složení populace rozdíly. Z hlediska
podílu starších obyvatel vůči dětem je na tom nejlépe obec Domanín a Těmice, kdy je počet
obyvatel starších 65 let jen malinko vyšší než počet dětí do 14 let. Obec Syrovín a Žeravice
mají vyšší relativní podíl osob v produktivním věku než ostatní obce. Tyto obce mají také ale
nejvyšší podíl počtu seniorů oproti dětem. Tato skutečnost je nejvíce patrná z hodnoty
indexu stáří.
Poměr mužů a žen je v obcích téměř totožný s převahou žen. Jen v obci Syrovín je více
mužů než žen. Při srovnání poměru mužů k ženám za celý mikroregion je poměr téměř
totožný.
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Tabulka: Stav obyvatel k 31. 12.:
Stav obyvatel k 31. 12.:
Bzenec

Domanín

Mor. Písek

Syrovín

Těmice

Žeravice

2014

2015

2016

2017

2018

Počet obyvatel celkem

4 318

4 288

4 293

4 331

4 361

muži

2 119

2 098

2 104

2 122

2 137

ženy

2 199

2 190

2 189

2 209

2 224

Průměrný věk

41,7

42,1

42,4

42,7

43,0

Počet obyvatel celkem

979

973

993

1 008

1 030

muži

483

484

492

498

505

ženy

496

489

501

510

525

Průměrný věk

40,7

40,6

40,6

41,0

41,4

Počet obyvatel celkem

2 096

2 087

2 104

2 095

2 099

muži

1 008

1 008

1 014

1 010

1 016

ženy

1 088

1 079

1 090

1 085

1 083

Průměrný věk

42,1

41,9

42,2

42,6

42,9

Počet obyvatel celkem

347

346

353

348

354

muži

183

185

184

181

186

ženy

164

161

169

167

168

Průměrný věk

44,7

45,0

44,9

45,3

44,9

Počet obyvatel celkem

898

904

901

909

899

muži

438

439

440

442

436

ženy

460

465

461

467

463

Průměrný věk

39,5

39,7

40,1

40,6

41,0

1 040

1 033

1 027

1 013

1 019

muži

501

503

497

488

492

ženy

539

530

530

525

527

Průměrný věk

42,8

43,4

43,9

44,6

44,6

9 678

9 631

9 671

9 704

9 762

muži

4 732

4 717

4 731

4 741

4 772

ženy

4 946

4 914

4 940

4 963

4 990

41,9

42,1

42,4

42,8

43,0

Počet obyvatel celkem

Mikroregion Počet obyvatel celkem

Průměrný věk
Zdroj: ČSÚ

Daleko zajímavější je srovnání obcí podle průměrného věku, kdy se u obce Žeravice ukazuje
na datech výrazné stárnutí obyvatel obce v posledních letech. Nejvyšší průměrný věk
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v mikroregionu má obec Syrovín. Tyto hodnoty se v posledních letech mění jen minimálně.
Průměrný věk obyvatel mikroregionu dosahuje hodnoty 43 let v roce 2018. Hodnota je však
ovlivněna extrémy ve výše zmíněných obcích.
Tabulka: Pohyb obyvatel
2014

Bzenec

Domanín

Mor. Písek

Syrovín

Těmice

Žeravice

Přírůstek (úbytek)

Přírůstek (úbytek)

Přírůstek (úbytek)

Přírůstek (úbytek)

Přírůstek (úbytek)

Přírůstek (úbytek)

2015

2016

2017

2018

přirozený

-6

-1

-1

4

4

stěhováním

21

-29

6

34

26

celkový

15

-30

5

38

30

přirozený
stěhováním

1
-14

-8
2

9
11

8
7

3
19

celkový

-13

-6

20

15

22

přirozený
stěhováním

-11
-24

-1
-8

7
10

-2
-7

2
2

celkový

-35

-9

17

-9

4

přirozený
stěhováním

-3
-1

-1

3
4

-1
-4

0
6

celkový

-4

-1

7

-5

6

přirozený
stěhováním

4
-7

-2
8

3
-6

2
6

4
-14

celkový

-3

6

-3

8

-10

přirozený
stěhováním

2
-5

-2
-5

-3
-3

1
-15

-1
7

celkový

-3

-7

-6

-14

6

-13
-30

-15
-32

18
22

12
21

12
46

-43

-47

40

33

58

Mikroregion Přírůstek (úbytek) přirozený
stěhováním
celkový
Zdroj: ČSÚ

U změny počtu obyvatel v mikroregionu se začíná zlepšovat. Celkový pohyb obyvatel
mikroregionu je dlouhodobě vzrůstající. Největší úbytek mikroregionu je v roce 2015
s celkovou hodnotou -47 oproti roku 2018 s celkovým přírůstkem 58.
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Ze statistických dat lze také pozorovat, že z dlouhodobějšího pohledu v obcích mikroregionu
přibývá sňatků a ubývá rozvodů, což je příznivý vývoj. V roce 2018 je tento poměr nejvíce
patrný, kdy rozvodovost je na úrovni 29,6%.
Tabulka: Sňatečnost a rozvodovost
2014

2015

2016

2017

2018

Sňatky
Rozvody
Sňatky
Rozvody
Sňatky
Rozvody

11
10
6
3
9
5

24
10
2
1
7
2

18
9
3
1
4
6

19
8
1
1
8
3

16
7
4
1
9
2

Sňatky
Rozvody
Sňatky
Těmice
Rozvody
Sňatky
Žeravice
Rozvody
Mikroregion Sňatky
Rozvody

1
5
5
1

3
1
1
1
4
4

1
2
5
-

3
1
5
1
7
2

5
6
2
4
1

37
19

41
19

33
16

43
16

44
13

Bzenec
Domanín
Mor. Písek
Syrovín

Zdroj: ČSÚ

V roce 2011 proběhlo poslední šetření Sčítání lidí domů a bytů (SLDB 2011), v rámci něhož
byly zjišťovány také údaje týkající se rodinného stavu obyvatel, národnosti, náboženské víry
či vzdělanostní struktury.
Podíl svobodných v mikroregionu k celkovému počtu byl 38,5%, podíl ženatých, vdaných
45,8%, rozvedených 7,7% a vdovců, vdov 8%. Podíl vdovců je výrazně menší než podíl
vdov, v procentuálním vyjádření 13,8%. Statistická data týkající se rodinného stavu ukazují,
že ve všech obcích byli častěji svobodní muži než ženy, přičemž u všech obcí byl poměr
podobný.
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Tabulka: Obyvatelstvo dle pohlaví a rodinného stavu dle sčítání v roce 2011
Bzenec

muži

Celkem
1591

svobodní, svobodné

ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
Domanín
svobodní, svobodné
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
Mor. Písek svobodní, svobodné
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
svobodní, svobodné
Syrovín
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
svobodní, svobodné
Těmice
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
svobodní, svobodné
Žeravice
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
Mikroregion svobodní, svobodné
ženatí, vdané
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy

1928
388
343
396
460
69
78
828
919
149
193
136
176
22
28
346
428
44
57
409
499
71
76
3706
4410
743
775

ženy
866

725

962
172
44
216
228
36
6
457
455
68
30
83
86
12
8
182
214
25
9
230
250
28
10
2034
2195
341
107

966
216
299
180
232
33
72
371
464
81
163
53
90
10
20
164
214
19
48
179
249
43
66
1672
2215
402
668

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

V šetření nejčastěji obyvatelé mikroregionu uváděli národnost českou a moravskou.
V mikroregionu žili také obyvatelé národností slezské, slovenské, německé, polské,
ukrajinské či vietnamské, ale pouze ve velmi malém počtu. Velký počet obyvatel neuvedlo
národnost žádnou.
Tabulka: Obyvatelstvo mikroregionu podle národnosti dle sčítání v roce 2011
Bzenec

Domanín Mor. Písek Syrovín Těmice

Žeravice

česká

1858

380

947

143

339

430

moravská
slezská

1173
3

340
-

578
-

120
-

313
3

300
1

57
1
1
13
1
891

7
2
235

17
447

7
1
80

3
184

10
1
270

slovenská
německá
polská
romská
ukrajinská
vietnamská
neuvedeno
Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011
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Z pohledu náboženské víry obyvatel mikroregionu se nejvíce obyvatel přihlásilo k Církvi
římskokatolické. Velké množství občanů jsou bez náboženské víry nebo neuvedli žádnou.
Tabulka: Obyvatelstvo podle náboženské víry dle sčítání v roce 2011
Domanín

Bzenec
Věřící – nehlásící se k žádné církvi
ani náboženské společnosti

Mor.
Písek

Syrovín

Těmice

Žeravice

390

76

165

29

60

101

1234

370

605

152

446

367

Církev římskokatolická

1052

351

560

149

423

331

Církev československá
husitská

68

-

7

-

-

10

21

4

6

-

-

-

4

-

-

-

-

1

10

-

-

-

-

-

Bez náboženské víry

1103

203

507

34

118

201

Neuvedeno

1523

354

813

147

251

385

Věřící – hlásící se k církvi,
náboženské společnosti

Českobratrská církev
z toho evangelická
Náboženská společnost
Svědkové Jehovovi
Pravoslavná církev v českých
zemích

Zdroj: ČSÚ – SLDB 2011

Vzdělanostní struktura obyvatel je dle SLDB 2011 téměř ve všech obcích totožná. Převažují
obyvatelé s vyučením a se středoškolským vzděláním bez maturity.
Tabulka – Vzdělanostní struktura obyvatel mikroregionu dle sčítání v roce 2011
Bzenec Domanín Mor. Písek Syrovín

Těmice

Žeravice

bez vzdělání

11

-

8

4

1

8

základní vzdělání
vyučen, střední bez
z toho
maturity
podle
úplné střední s
stupně
maturitou
vzdělání
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

715

191

413

100

175

187

1340

394

753

145

325

409

1010

178

392

51

158

178

82
44
337

16
2
55

28
13
121

6
4
13

10
9
40

22
6
65

Zdroj: ČSÚ - Základní informace o vybraných územních celcích podle SLDB 2011
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Pro strukturu hospodářství v mikroregionu jsou charakteristické malé podniky s počtem
zaměstnanců do 25. Typickou regionální specializací jsou výrobní služby a zemědělství,
v těchto oborech táhnou mikroregion především město Bzenec a Moravský Písek. V
mikroregionu se významně uplatňuje také lesnictví, vinohradnictví a vinařství. Většina
obyvatel přitom za prací vyjíždí mimo mikroregion, a to nejčastěji do Kyjova, Veselí nad
Moravou a Uherského Hradiště.
Pozitivním rysem regionální ekonomiky, založené na malých podnicích, je jejich flexibilita,
negativním rysem pak především závislost většiny obyvatel na úspěšnosti firem, nabízejících
zaměstnání mimo region. Zemědělství prošlo v 90. letech útlumem, který se projevil
významným snížením zaměstnanosti. Naopak se zvýšila zaměstnanost ve službách, a to jak
v regionu (především výrobní služby), tak mimo něj.
V následující tabulce je přiblížena struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva podle
hlavních hospodářských sektorů, tak jak byla zjištěna při posledním sčítání ČSÚ k 31. 12.
2018. V datech jsou vykázány pouze subjekty se zjištěnou ekonomickou aktivitou.
Registrovaných subjektů v obcích je daleko více.
Tabulka - Odvětvová struktura ekonomicky aktivních obyvatel k 31. 12. 2018
Podniky se zjištěnou aktivitou

Bzenec Žeravice Těmice

Syrovín

Moravský
Domanín
Písek

Celkem

510

105

108

49

212

111

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

43

8

4

1

20

4

B-F Průmysl a stavebnictví celkem

192

36

43

3

78

55

G-S Služby celkem

275

61

61

12

114

52

.

.

.

.

.

.

X nezařazeno
Zdroj: ČSÚ

Pro

odvětvovou

strukturu

ekonomicky

aktivního

obyvatelstva

je

charakteristická

nadprůměrná zaměstnanost ve službách, průmyslu a stavebnictví. Nejméně aktivní je
zemědělská a lesnická činnosti. Zastoupení služeb je díky velikosti města Bzence a obce
Moravského Písku velmi dobrá.
Počet podniků v jednotlivých obcích mikroregionu je víceméně odvislý od velikosti obcí,
nejvíce podniků je ve Bzenci a Moravském Písku. Nejméně pak v Syrovíně. Pro obce
Žeravice, Těmice a Domanín je typický vyšší podíl ve stavebnictví a průmyslu, ale také i ve
službách. Ve všech obcích je také málo ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnáno
v zemědělství či lesnictví.
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V následující tabulce je také vykreslen počet fyzických osob k právnickým v jednotlivých
obcích. Poměr je mezi obcemi téměř totožný a rozložení koresponduje s počtem obyvatel
v obcích.
Tabulka – Subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018
Bzenec

Žeravice

Těmice

Syrovín

Moravský
Písek

Domanín

Celkem

516

105

108

49

212

111

Fyzické osoby

404

81

86

40

175

96

Právnické osoby

112

24

22

9

37

15

Podniky se zjištěnou aktivitou

Zdroj: ČSÚ

Mezi významnější podnikatelské subjekty na území mikroregionu patří v oblasti zemědělské farma Svornost Těmice a. s., zaměřující se hlavně na živočišnou výrobu. Kromě zemědělsky
zaměřených podnikatelů se v území nachází také velká vinařství, zejména velmi známé
vinařské závody ve Bzenci nebo vinařství Žůrek v Žeravicích.
Hlavními zaměstnavateli mikroregionu jsou město Bzenec a Moravský Písek, které mají na
svém území průmyslové zóny s průmyslovým a výrobním zaměřením. Jinak tomu není ani u
služeb.

Tabulka: Vyjížďka do zaměstnání:
Bzenec
vyjíždějící do
zaměstnání
celkem
v rámci obce
do jiné obce
okresu

Těmice

Domanín

Moravský
Písek

1 156
525
384

do jiného okresu
kraje

58

do jiného kraje

171

do zahraničí

Žeravice Syrovín

207
20

79
2

252
41

262
19

521
102

144

52

163

171

206

12

8

8

19

29

25

14

30

48

171

6

3

10

5

13

18

Zdroj: ČSÚ
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Cestovní ruch
Známou oblastí pro nenáročnou turistiku je oblast vátých písků v jižní části regionu, zatímco
severní část regionu nabízí členitou kulturní krajinu vhodnou zejména pro cykloturistiku.
Specifickou turistickou atraktivitou mikroregionu je vinařství a vinařská kultura. Významný
potenciál dále vyplývá z existence místních kulturních tradic, které se zde uchovaly v míře
neobvyklé ve většině jiných mikroregionů ČR. Dalším z více lokálních zdrojů, potenciálně
využitelných pro rozvoj cestovního ruchu, je tradiční zpracování místních produktů, která
vytváří předpoklady pro rozvoj takových forem turistiky jako je např. vinařská turistika či
agroturistika.
Existující potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je dále zesílen relativně výhodnou polohou
území a jeho dobrou dostupností po hlavních železničních i silničních komunikacích.
Zdrojovou oblastí návštěvníků tak nejsou jen města v okolí, ale i vzdálenější městské
aglomerace, s potenciálem pro získání návštěvníků i ze zahraničí. V sousedství či v blízkosti
mikroregionu však leží několik oblastí s podobnou nabídkou aktivit a atraktivit cestovního
ruchu (např. Strážnicko, Nový dvůr, Uherskohradišťsko aj.). Tyto oblasti tak do jisté míry
konkurují mikroregionu při rozhodování návštěvníků o volbě místa jejich krátkodobé či
střednědobé rekreace. Turistická návštěvnost proto do značné míry závisí na způsobu,
jakým bude místní dědictví potenciálním návštěvníkům interpretováno a prezentováno, a
také na propagaci existující nabídky.
Specifickým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu je také pozitivní image mikroregionu
jako oblasti se zdravým životním prostředím a pohostinnými lidmi, kteří umí využívat místní
zdroje trvale udržitelným způsobem.
Výlety do přírody a poznávání nových míst se z činnosti, jíž se původně věnovaly jen elitní,
početně omezené skupiny obyvatel, staly v průběhu 20. století masovou formou trávení
volného času. Přispěl k tomu proces urbanizace, který přivedl většinu obyvatel do měst,
která se stala hlavními zdrojovými oblastmi cestovního ruchu. Volné víkendy spolu s
omezenými možnostmi cestování do zahraničí v 50. až 80. letech vedly ke značnému
rozšíření domácího cestovního ruchu. Specifickým fenoménem bylo rozšíření chataření a
chalupaření, které částečně změnilo vzhled krajiny a některých sídel i v mikroregionu, i když
na Bzenecku méně něž v na jiných místech jižní Moravy.
V 90. letech došlo v ČR k významnému zvýšení počtu cest za rekreací do zahraničí. Po
útlumu začátkem 90. let však poměrně rychle dochází i k oživení zájmu o domácí cestovní
ruch. Návštěvníci, často právě díky zkušenostem ze zahraničí a také díky zvýšení
konkurence domácích regionů, jsou však náročnější, jak v požadavcích na služby, tak i na
informace o regionu a řada z nich očekává nejen "statické" atraktivity cestovního ruchu jako
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jsou kulturní či přírodní památky nebo esteticky hodnotná krajina, ale také nabídku
specifických aktivit - nabídku aktivních forem trávení volného času, poznávání místních tradic
při různých slavnostech, jarmarcích, festivalech apod. Fenoménem 90. let se stalo masové
rozšíření cykloturistiky jako jedné z aktivních forem rekreace.
S otevřením hranic se současně zvýšil také zájem zahraničních turistů o návštěvu ČR, i když
tato návštěvnost je dosud v rozhodující míře koncentrována do velmi omezeného počtu
lokalit. S rozšiřováním nabídky aktivit i v dosud méně "známých" regionech se však tento
stav postupně začíná měnit.
Potenciál spočívá také v interpretaci a turistickém zpřístupnění místních výrobních tradic a
místní kultury. Vzhledem k bohatství mikroregionu na různé projevy lidové kultury by bylo
možné tyto akce „zpřístupnit“ návštěvníkům jejich propagací mimo region. Potřebná je také
spolupráce obcí při jejich organizaci a propagaci (zvyšují návštěvnost a zlepšují image
celého mikroregionu, nejen jedné obce). Podobně jako vinařství by mohlo být turisticky
využito i zpracování jiných místních produktů, přičemž vhodným modelem je zemědělec
nebo řemeslník doplňující svoje příjmy z výroby příjmy z prodeje výrobků turistům, případně
poskytováním turistických služeb. Právě vinařská turistika a bohaté kulturní tradice, spolu s v
ČR unikátním ekosystémem borových lesů na vátých píscích, by se měly stát hlavními prvky
„obchodní známky“ turistického mikroregionu Bzenecko.

Pro informovanost místních, ale i přespolních občanů bylo ve městě Bzenec zřízeno
Informační centrum, které poskytuje tyto služby:
 turistické informace (turistické trasy a zajímavosti, dopravní spojení, ubytování a
stravovací zařízení apod.)
 informace o kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a mikroregionu
Bzenecko
 zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcích ve městě a mikroregionu
na www. bzenecko.cz
 prodej turistických a upomínkových předmětů (např. pohlednice, mapy, turistické
známky, vizitky, nálepky, magnetky, knihy, trička nebo skleničky)
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Obrázek: Obecní úřad Bzenec, sídlo mikroregionu Bzenecko

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
V obcích Domanín, Syrovín a Těmice není doposud vybudována kanalizace pro odvádění
splaškových odpadních vod, pouze dešťová kanalizace. Do kanalizace jsou zaústěny
dešťové vody ze střech a komunikací. Recipientem jsou vodní toky. Odvod splaškových vod
z jednotlivých nemovitostí je realizován přes jímky na vyvážení.
Obce řeší tuto problematiku společně. 1.3.2012 byl založen DSO Syrovínka (Domanín,
Těmice, Syrovín). Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje mají
odvádět odpadní vody společným přivaděčem obce Domanín, Syrovín a Těmice na ČOV ve
Bzenci. Na jaře roku 2019 byly zahájeny projekční práce ve stupni DÚR na odkanalizování
obcí splaškovou kanalizací. Počátek výstavby oddílné kanalizace se plánuje na rok 2022.
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Kanalizaci pro odvádění splaškových odpadních vod včetně vlastní čističky odpadních vod
má vybudovánu město Bzenec, Žeravice a Moravský Písek. Čističky jsou mechanickobiologické.
Obce mají vybudovaný vodovod, provoz zajišťuje společnost VAK, a.s. Hodonín. Někteří
obyvatelé jako zdroj doplňkové vody používají vlastní studny. Vodovodní síť je v dobrém
technickém stavu.
V obci Těmice je vybudován vodovod, jehož majitelem a zároveň provozovatelem je
příspěvková organizace Vodovod Těmice.
Všechny obce jsou plynofikovány v plném rozsahu. Plynofikace obcí probíhala v 90. letech.
Tabulka: Technická infrastruktura v obcích mikroregionu Bzenecko 2020

Obec

vodovod kanalizace plynovod

ČOV

kabelová
televize

internet

obecní
rozhlas

sběrný
dvůr

Bzenec

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Domanín

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

Mor.
Písek

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ano

Syrovín

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

ne

Těmice

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ne

Žeravice

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

Zdroj: Data z dotazníkového šetření Kyjovského Slovácka v pohybu

Svoz odpadů zajišťuje firma EKOR Kyjov, která
likviduje a odváží odpady na skládku v Těmicích,
patřící sdružení obcí Severovýchod, jejímž jsou obce
členem. V obcích jsou umístěny kontejnery na odvoz
skla a tříděného odpadu.
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Dopravní infrastruktura
Dopravní význam mikroregionu spočívá v obsluze jednotlivých obcí. Mikroregionem prochází
silnice I/54, Slavkov u Brno – Nové Město nad Váhom, která probíhá obcemi Vracov, Bzenec
a částečně Moravský Písek, je velmi frekventovaná. Dále pak komunikace II. třídy č. 426,
427, 495, a komunikace III. třídy a místní komunikace.
Hromadná doprava je zajišťována linkovými autobusy Integrovaného Dopravního Systému
Jihomoravského Kraje (IDS JMK).
Železniční spojení je umožněno přes železniční stanici Bzenec nebo Moravský Písek, na
které jezdí osobní vlaky a spěšné vlaky. Tratě 340 Brno – Kyjov - Uherské Hradiště a trať
330 Přerov – Břeclav.
Území mikroregionu má poměrně značnou tradici cyklistické dopravy a s tímto druhem
dopravy se počítá i do budoucna. Intenzita motorové dopravy na silniční síti umožňuje
vedení cyklistů souběžně po silnicích s motorovými vozidly. Vzhledem k turistickému
potenciálu území existuje v regionu jen poměrně řídká síť značených turistických cest. Jejich
hlavním východiskem je město Bzenec. Poněkud hustější je síť cykloturistických cest, které
jsou reprezentovány Moravskými vinařskými stezkami. Zapojení do projektu Moravských
vinařských stezek současně napojuje mikroregion do turistického produktu krajského měřítka
a významu. Územím prochází páteřní Moravská vinná stezka, z níž v regionu vycházejí
okruhy Bzenecké, Strážnické a Uherskohradišťské vinařské stezky.
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Obce v současné době řeší problémy převážně s parkováním kolem hlavních silnic a
nevyhovující stav některých místních komunikací a zajištění dopravní bezpečnosti v obcích.
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5. Vybavenost
Bydlení
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (SLBD 2011) je v mikroregionu Bzenecko
z celkových 2667 domů 2274 obydlených (85 %). Celkem 1108 domů je rodinných (42 %).
Perspektivní je rozvoj funkcí obytných, při nedostatku či nedosažitelnosti ploch v katastru
Kyjova a vzhledem ke kvalitnímu životnímu prostředí jsou obce mikroregionu přirozenou
rozvojovou plochou pro bydlení v rodinných domcích. Výjimkou je v porovnání s ostatními
obcemi město Bzenec, které má na svém území 58 bytových domů, což tvoří necelých 5%
z celkového počtu domů. V oblasti výstavby obce spolupracují se stavebním úřadem
v Bzenci, Kyjově a Veselí n. Moravou. Snahou je dodržovat a zachovávat původní zástavbu
a nenarušovat charakter obcí novými necharakteristickými stavbami městských prvků.

Tabulka: Domovní fond

Žeravice

Syrovín

Těmice

Domanín

Moravský Písek

Bzenec
CELKEM
mikroregion

Celkem
domů

rodinné

bytové

ostatní

domy

domy

budovy

Domy úhrnem

342

337

5

-

Domy obydlené

296

291

5

-

Domy úhrnem

165

164

-

1

Domy obydlené

123

122

-

1

Domy úhrnem

286

280

3

3

Domy obydlené

259

254

3

2

Domy úhrnem

308

74

-

-

Domy obydlené

284

301

-

-

Domy úhrnem

265

277

6

1

Domy obydlené

187

184

6

1

Domy úhrnem

1301

1228

58

15

Domy obydlené

1125

1056

58

11

Domy úhrnem

2667

1108

72

20

Domy obydlené

2274

899

72

15

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011
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Statistická data posledních let ukazují, že intenzita bytové výstavby v obcích mikroregionu je
nízká. V současné době především mladí lidé buď opravují, nebo pořizují nové domy.
Dostupnost stavebních pozemků je stále horší, i tak se obce snaží ve svých Územních
plánech vytvořit nové plochy k výstavbě rodinných domů. Budování infrastruktury
a inženýrských sítí k tomu samozřejmě patří také. Viditelné je to zejména v obcích Domanín
a Moravský Písek.

Školství a vzdělávání
Mateřské školy se nacházejí ve většině obcí mikroregionu.
Základní školy můžeme najít v obcích Domanín, Moravský Písek, Žeravice a ve Bzenci.
Dopravní spojení pro žáky z okolních obcí je vyhovující. Základní školy jsou rozčleněny na
I. stupeň a II. stupeň. Výuky žáků probíhají v rozlehlých klidných školních areálech, které
tvoří hlavní budova školy, tělocvična, jídelna a víceúčelový sportovní areál. Vynikající jsou
podmínky pro výuku tělesné výchovy i praktických činností. Největší školu můžeme najít ve
městě Bzenec, kde součástí areálu je i plavecký bazén, sloužící k výuce plavání i pro jiné
školy mikroregionu.

Zdravotnictví
Zdravotnická zařízení se v obcích mikroregionu nachází jen v obcích Žeravice, Moravský
Písek, Těmice a Bzenec. Se zubní ambulancí je situace ještě horší. I když se starostové obcí
snaží přilákat do svých obcí zubaře, situace se nemění a lidé musí k ošetření cestovat do
jiných obcí, ale vzhledem k blízkosti a snadné dostupnosti města Kyjov a Veselí nad
Moravou, kde se nachází nemocnice, poliklinika a řada ordinací lékařů všeobecných i s
různou specializací, je lékařská péče dobře zajištěna. Obce mají většinou také zajištěnu
veřejnoprávní smlouvu v rámci pečovatelské služby, služby sociální prevence a odborné
sociální poradenství s Charitou Kyjov a Městem Kyjov. Zdravotnická záchranná služba
přijíždí ze stanoviště v Kyjově. Legislativně stanovená doba dojezdu je tak snadno splnitelná.

Sociální péče
V mikroregionu Bzenecko můžeme také najít zařízení sociální péče. V Těmicích byl v roce
2018 otevřen nový Dům s pečovatelskou službou. Pečovatelskou službu poskytuje také
město Bzenec. Většina standardně využívaných služeb sociální péče je k dispozici v Kyjově.
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Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné je v obcích zajišťována především rodinnými
příslušníky, případně terénní formou. Existuje zde možnost využít služeb Centra sociálních
služeb, jejímž zřizovatelem je město Kyjov, či Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
Kyjov a Charita Veselí nad Moravou, jejímž zřizovatelem je oblastní Charita, které mimo jiné
zajišťují poskytování osobní asistence a pečovatelské služby v domácím prostředí klienta.
V území vznikla také poptávka po tzv. sociálním taxi, které by sloužilo k dopravě sociálně
slabších osob k lékaři případně za sociálními službami.
Od roku 2007 je rozvoj sociálních a návazných služeb na Kyjovsku řízen metodou
komunitního plánování. Iniciátorem a realizátorem je sociální odbor města Kyjov. Obcím byl
na základě principu solidarity navrhnut systém spolufinancování služeb sociální prevence.

Kultura, sport a volnočasové aktivity
Mikroregion Bzenecko je oblastí s hlubokými folklórními kořeny a zvyky. Uchovaly se tradiční
lidové slavnosti, jako jsou fašaňk, plesy, pouti, krojované hody a zpívání koled pod vánočním
stromem. Velmi populárními akcemi jsou i košty vín.
V každé obci mikroregionu je sportoviště pro veřejnost. Ve většině obcí mohou děti, mládež i
dospělí využívat fotbalová hřiště, tělocvičny i sportovní areály. Ve Bzenci, Těmicích a
Moravském Písku jsou občanům k dispozici také plavecké bazény. V mikroregionu se také
nacházejí rybníky, které jsou určeny pro sportovní rybaření.
Základní a mateřské školy se starají o děti z celého mikroregionu. Zajišťují nejenom moderní
způsoby vzdělávání, ale nabízí též pestrý výběr zájmových kroužků, návštěvy divadelních
představení, veletrhů a podobných akcí.
V obcích aktivně pracují různé spolky, které se snaží starat o sportovní vyžití obyvatel. Sbory
dobrovolných hasičů pořádají závody nebo hasičské plesy. Myslivecká sdružení připravují
pro veřejnost ze širokého okolí velmi oblíbené zvěřinové speciality a pomáhají při
organizování akcí pro děti, jako jsou Dětské dny nebo Pálení čarodějnic. Ve většině obcí
působí organizace, které vedle svého hlavního poslání, jsou také aktéry všech
společenských a kulturních akcí v obci.
Jelikož je Bzenecko vyhlášenou vinařskou destinací, kromě ochutnávky vín ve velkých
vinařstvích zde můžete nají stovky malých vinných sklípků, kde vás i malí vinaři rádi uvidí a
nabídnou ochutnávku svých vín s občerstvením, popřípadě i s ubytováním. Nejvíce
ubytovacích jednotek najdeme ve městě Bzenec.
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Geomorfologicky náleží mikroregion do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní
Karpaty a podsoustavy Středomoravské Karpaty. Území mikroregionu je tvořeno nížinou
Dolnomoravského úvalu a v severní části pak přilehlou Kyjovskou pahorkatinou. Reliéf je
tvořen nivou řeky Moravy. Půdní pokryv tvoří především hnědozem modální. Na území se
nachází především spraše a sprašové hlíny.
Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území mikroregionu do oblasti T2.
Oblast je charakterizována následně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné
období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi
suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Reliéf regionu v jeho jižní části má rovinatý charakter s nejnižší nadmořskou výšku 170 – 180
m n. m. a je intenzivně využíván. Zde leží Bzenec i Moravský Písek a tudy vedou také hlavní
komunikace.
Severní část mikroregionu je tvořena členitou pahorkatinou - Horní hory 292 m n. m.,
Domanínský kopec 312 m n. m.. Pahorkatinná část je převážně odlesněná a zemědělsky
využívaná, charakteristickým krajinným rysem jsou vinice. Nejvyšší nadmořské výšky
dosahuje mikroregion v katastru Žeravic (cca 375 m n. m.).
V katastrálním území Bzence se nachází národní přírodní památka Váté písky. Nachází se
zde i přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec a Osypané Břehy. Na katastru města
Moravský Písek se nachází přírodní památka Vypálenky. Podrobněji v další kapitole.
Rozsáhlým územím začínající na jih od města Bzence je tzv. Moravská Sahara. Doubrava
je rovinaté zalesněné území o rozloze 12 000 ha (120 km²,
17 km na délku a 12 km na šířku) v Dolnomoravském úvalu
v okrese Hodonín, které se rozprostírá mezi obcemi Bzenec,
Strážnice, Ratíškovice, Dubňany, Vacenovice, Vracov a
Milotice (tzv. Bzenecká Doubrava) a svým jižním cípem
zasahuje až k Rohatci a Hodonínu (Hodonínská Doubrava).
Ještě ve 13. století zde byl hustý dubový porost. Lidskou
činností, především kácením a intenzivní pastvou dobytka,
však bylo do začátku 19. století plně odkryto písčité podloží
a vítr začal písek rozšiřovat i na pole. O opětovné zalesnění
území o rozloze 5000 hektarů borovicovými monokulturami
se v letech 1825–1852 zasloužil lesní inspektor Jan Bedřich
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Bechtel.
Půdní prostředí Doubravy je tvořeno čtvrtohorními vátými písky, které kontrastují s
hlinitojílovitými naplaveninami v sousedící nivě řeky Moravy, na mnoha místech zde
zachované v původní meandrující podobě (přírodní park Strážnické Pomoraví, přírodní
památka Osypané břehy). Tyto váté písky propouštějí vodu a snadno vysychají. Výskyt
písečných dun a zvláštní složení písku, ne nepodobné tomu v asijské poušti Gobi, vynesl
oblasti přezdívku Moravská Sahara. Většina písčitého území dnes porostlá borovicovými
monokulturami, jen úzký protipožární pruh podél železniční trati na východním okraji území
je bez vegetace a byla zde vyhlášena národní přírodní památka Váté písky. Ke kácení lesa
dnes dochází především u Vracova, Bzence-Přívozu (lesnická škola) a Strážnice. Území
lesa Doubravy je od roku 2004 součástí ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické
Pomoraví v rámci soustavy Natura 2000.
Ve čtvrtek 24. května 2012 před čtvrtou hodinou odpolední vznikl v Bzenecké Doubravě
nedaleko turistické základny Littner požár, který se díky vyschlému prostředí a silnému větru
rychle začal nekontrolovatelně šířit. Kouř z ohně bylo brzy možné pozorovat ze vzdálenosti
20 kilometrů a byl vyhlášen 4. (zvláštní) stupeň požárního poplachu. Hasičský záchranný
sbor České republiky vyslal k zásahu hasičské jednotky z Jihomoravského i Zlínského kraje.
Pohyb zásahových vozidel znesnadňoval písčitý terén a několikakilometrová vzdálenost k
nejbližšímu zdroji vody, řece Moravě. Do boje s ohněm byly ze základen v Brně a v Praze
přivolány i dva vrtulníky Letecké služby Policie České republiky a jeden vrtulník Armády ČR.
Letecká hasičská služba poskytla tři letadla (ze Zlína, Žamberka a Jihlavy). U požáru se
vystřídalo více než 250 hasičských jednotek (1500 hasičů) z Jihomoravského, Zlínského,
Středočeského kraje, Královéhradeckého, Plzeňského, Jihočeského a Moravskoslezského
kraje a z Kraje Vysočina. Svou techniku dali k dispozici i hasiči z Olomouckého a
Pardubického kraje. V rámci mezistátní pomoci se do akce zapojilo také 30 hasičů a 10 kusů
techniky ze slovenského Trnavského kraje (z Malacek, Trnavy a Skalice). Na místě došlo
také k prvnímu nasazení požárního tanku v dějinách České republiky – vozidlo SPOT 55 ze
Záchranného útvaru v Hlučíně bylo použito ke skrápění terénu a vytahování pařezů.
Spotřebováno bylo 20 milionů litrů hasební vody a pohonné hmoty za více než milion korun
českých.
V pátek 25. května ve 20:30 se hasičům podařilo požár lokalizovat, zastavit jeho další šíření
a odstranit viditelný plamen. Zasažena byla plocha o výměře 200 hektarů, na které shořelo
184 hektarů borového lesa ve vlastnictví Lesů České republiky. Šlo o největší lesní požár v
České republice od roku 1998. Škoda byla odhadnuta na miliony korun českých, obdobně
zásah hasičů si vyžádal náklady v řádech několika milionů korun. Koncem července byl
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hasiči za pravděpodobnou příčinu vzniku požáru označen odhozený cigaretový nedopalek,
naopak úmyslné zapálení bylo označeno za nepravděpodobné.

Území je odvodňováno Syrovínkou a jejím přítokem Vracovským potokem přímo do Moravy.
Z členité severní části na území obce Žeravice odtéká voda Hruškovicí do Kyjovky.

Na území mikroregionu se nachází vodní nádrže, kterými jsou Stolařka, Pláňavy, Černé
jezero, dálek pak rybníky v Těmicích, v Moravském písku a v jižní části Syrovína. Přímo v
obcích se pak nachází několik veřejných studní. Území obcí může být ohrožováno vyššími
vodními stavy především způsobené přívalovými srážkami, které mají za následek splachy z
okolních polí a rozvodnění toků. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů
srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

V některých obcích proběhly již komplexní pozemkové úpravy. Pozemkové reformy upravují
a zjednodušují vlastnické vztahy k pozemkům, zlepšují průchodnost katastrů a propojují obce
sítí zpevněných polních cest, které slouží občanům k přístupu k jejich pozemkům a zároveň
k rekreačním účelům, jako cyklostezky.
Pozemkové úpravy a realizace vybraných společných opatření jsou hrazeny z dotačních
zdrojů prostřednictvím Pozemkového úřadu, bez finanční spoluúčasti obcí.
Jejich účelem je prostorově a funkčně uspořádat pozemky na katastru obce a zabezpečit tak
přístupnost, využití a vyrovnání hranic pozemků, aby se vytvořili podmínky pro racionální
hospodaření vlastníků půdy.
Těmito úpravami se snaží také posílit obytný charakter krajiny prostřednictvím zvýšení
prostupnosti krajiny mimo silnice, výsadbou skupinové, liniové a solitérní zeleně či
rozšířením přírodě blízkých ploch.
Vzhledem k narůstajícím periodám sucha lze očekávat nárůst větrné eroze, při stejném
způsobu využití ploch bude narůstat prašnost. Přitom odnos jemných částic půdy větrem má
negativní dopad na bonitu orné půdy, tím se snižují zemědělské výnosy. Významný problém
je to také z hlediska kvality životního prostředí, kdy vysoký obsah pevných částic v ovzduší
snižuje kvalitu vzduchu. Na pevné částice se také vážou agrochemické vstupy do
zemědělské produkce, což dále snižuje kvalitu ovzduší a negativně ovlivňuje zdraví místních
obyvatel.
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Důležité je tedy začít včas realizovat opatření proti větrné erozi. Důležité pak je, výměru
orné půdy nenavyšovat a naopak podporovat převedení orné půdy v problémových plochách
na jiné kultury, jako je lesní porost, zatravnění a následné využití jako louky či pastviny,
převod na sad anebo vinici.
Přitom aleje a stromořadí mají velký estetický a biologický efekt, proto je žádoucí provádět
především výsadbu stromů i keřů podél cest, ale také budovat odpočívadla u křížků a jiných
významných prvků, či zatravňovat povrch polních cest, což snižuje vodní erozi, anebo je na
vhodných místech zpevňovat. Ozeleněné polní cesty v krajině jednak zvyšují její estetickou
úroveň, současně ale také pomáhají zlepšovat kvalitu životního prostředí. Oblíbené jsou
komunitní výsadby, kdy se podílí na výsadbě stromů dobrovolně obyvatelé obce, či tzv. aleje
života, kdy jsou do aleje postupně vysazovány stromy za nově narozené děti. Důležité jsou
také remízky, které nejenom zpestřují krajinu, ale především slouží jako protierozní prvky a
jsou velmi důležité pro zvěř. Proto je zapotřebí péči o zeleň a především výsadbu dřevin
směrovat také na tyto místa v krajině a ideálně zvětšovat jejich plochu i počet.

Funkční využití území
Region je situován v nadprůměrně výhodné poloze. Na makroregionální úrovni je region
výhodně situován v blízkosti prvořadého dopravního koridoru, spojujícího vídeňskou
aglomeraci (a Středomoří) s Hornoslezskou aglomerací (a dále s Varšavou a severní
Evropou). Tento severojižní směr je právě v prostoru Bzenecka protínán jednou ze spojnic
mezi dvěma velkými moravskými aglomeracemi – Brněnskou a Zlínskou. Méně významná je
pro region další blízká komunikační osa celoevropského významu, spojující Berlín přes
Prahu, Brno a Břeclav s Vídní a Bratislavou, i když při hodnocení polohy je i tuto osu,
považovanou za hlavní rozvojovou osu Jihomoravského kraje, třeba brát v úvahu.
Výhodná poloha je zde zesílena výhodnou mikroregionální polohou území, která vyplývá
především z průběhu komunikací nadregionálního významu. Lokalizace těchto komunikací
byla primárně podmíněna konfigurací terénu, především polohou koridoru Vracovského
potoka vůči koridoru řeky Moravy. Jde o železniční trať 330 Přerov – Břeclav, která je jako II.
železniční koridor součástí tras evropské sítě železnic, dále o trať 340 Brno – Kyjov –
Uherské Hradiště, procházející územím v západovýchodním směru a konečně o silnici I/54,
sledující tentýž směr. Komunikace mají význam především vnitrostátní a pro spojení ČR se
Slovenskem, zatímco severojižní směr má značný mezinárodní (evropský) význam.
Zdrojem exponovanosti na mikroregionální úrovni je také poloha mezi dvěma významnými
mikroregionálními středisky jihovýchodní Moravy: Kyjovem a Veselím nad Moravou.
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Obdobně to je i s přírodním charakterem mikroregionu, kdy silnice 1/54 v podstatě rozděluje
území svým charakterem na naprosto rozdílné části: lesnaté směrem k řece Moravě na
jedné straně silnice a na druhé straně silnice zemědělsky velmi intenzivně obdělávané
v podstatě bez krajinné zeleně s erozními problémy. Velkoplošné hospodaření udělalo území
v podstatě neprostupné. Bzenecko bylo tradičním producentem zeleniny se zpracovatelskou
návazností, dnes je tento sektor v úpadku. Lesní část mikroregionu je zajímavým turistickým
cílem.
V podvědomí velké části populace je Bzenecko chápáno jako jedno z významných center
vinařství. Vinařství a jeho tradice hraje důležitou roli ve všech obcích mikroregionu.
Celková katastrální výměra mikroregionu činí 7 710,44 ha k 31.12.2018, z toho 54,8% tvoří
zemědělská půda. K celkovému poměru je 3.452,67 ha orné půdy v procentuálním vyjádření
44,8%. Zájmové území mikroregionu tak lze charakterizovat jako typickou zemědělskou
krajinu s převahou orné půdy. Významnou rozlohu zaujímají lesní plochy, celkem 2 333,48
ha, což je 30,3% k celkové výměře. Souvislejší zalesněné území se nachází v jižní části
mikroregionu pod městem Bzenec a Moravský Písek. Díky zemědělské politice JZD vznikly
na území mikroregionu velké lány polí. Oblast mikroregionu spadá také mezi vinařské oblasti
a oblasti sadovnického typu. Celková rozloha vinic je 255,42 ha, což je 3,3% z celkové
výměry.
Vzhledem ke zvlněnému reliéfu krajiny v severní části je zemědělská produkce velmi málo
diversifikována a převažuje rostlinná produkce se zaměřením na pěstování obilovin a řepky.
Velkým problémem je ohrožení půdy v důsledku vodních erozí, které jsou způsobeny
nevhodným pěstováním plodin.
Tabulka: Druhy pozemků k 31.12.2018 (v ha)
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a
nádvoří
Ostatní plocha

Bzenec Domanín Mor. Písek
4033,60 701,09
1488,95
1555,38 633,77
789,13
1213,90 570,39
610,24
158,26
33,24
1,65
46,66
18,09
39,52
29,06
7,53
107,17
4,51
137,72
2478,22 67,32
699,82
1869,08
2,38
395,23
93,35
1,32
77,41

Syrovín
407,82
355,40
271,72
32,76
11,96
15,75
23,22
52,42
13,30
4,49

Těmice
379,20
306,80
279,01
2,76
11,00
13,94
0,09
72,40
4,56

Žeravice
699,78
584,22
507,41
26,75
28,28
1,69
20,09
115,56
53,49
0,82

96,98

18,06

35,62

8,34

16,59

20,27

418,81

45,56

191,56

26,28

51,25

40,98

Zdroj: ČSÚ
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Graf: Zastoupení druhů pozemků mikroregionu Bzenecko k 31.12.2018

Zdroj: ČSÚ

Koncepce uspořádání krajiny je vymezena zonací jednotlivých katastrálních území obcí.
Jednotlivé funkční zóny – plochy s rozdílným způsobem využívání s určením převažujícího
účelu využití pokrývají beze zbytku celé katastrální území obcí.
Území obcí mikroregionu bude využíváno při zachování a ochraně přírodních potenciálů
zejména jako území pro bydlení a rekreaci, pro řemesla, služby, zemědělskou prvovýrobu.
Brownfields
V obci Syrovín nachází částečně zchátralý areál bývalého zemědělského družstva. Tento
areál je v současnosti využíván k podnikatelské činnosti společností ERI-TRADE s r.o., která
celý areál vlastní a jeho část a několik budov revitalizovala pro svou činnost. Je v zájmu obce
a obyvatel, aby se pokračovalo s další revitalizací či úpravou zbytku areálu a zabránilo se
jeho dalšímu chátrání a zlepšení vzhledu areálu.
Obec Těmice v roce 2007 vykoupila celý areál bývalého vepřína od soukromé společnosti.
Z jedné nemovitosti v tomto areálu zřídila obec zázemí pro technické služby. Další
nemovitosti obec prodala místním podnikatelům a některé nemovitosti v tomto areálu obec
pronajímá. Na území obce se tedy nevyskytují žádné nevyužívané objekty.
Město Bzenec v zámeckém areálu řeší vybudování veřejného parkoviště odstraněním části
objektů, které nemají historickou vazbu k budově zámku. U zbývající části areálu probíhá
jednání ohledně ocenění pro plánovaný prodej, kdy park a další vybrané prostory by však
nadále zůstaly městu.
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Na území obce Moravský Písek a Domanín se nevyskytují žádné objekty brownfields.
Zemědělská usedlost v Žeravicích je odkoupena soukromníky a bylo přistoupeno k její
demolici.

Ochrana životního prostředí
Na území mikroregionu Bzenecko je evidováno několik maloplošných zvláště chráněných
území a několik obecně chráněných území.
V katastrálním území Bzence se nachází národní přírodní památka Váté písky. Nachází se
zde i přírodní památky Vojenské cvičiště Bzenec a Osypané Břehy. Na katastru města
Moravský Písek se nachází přírodní památka Vypálenky.
Váté písky – je území chráněné jako národní přírodní památka. Nachází se na Jižní Moravě
mezi částí obce Rohatec (Rohatec-kolonie) a železniční stanicí Bzenec-Přívoz v oblasti
Bzenecké doubravy (někdy nazývané Moravská Sahara). Rozkládá se z obou stran
železniční tratě Přerov - Břeclav v pruhu širokém až 60 m a dlouhém 5,5 km na ploše 94,56
ha. Ze severozápadní strany je rezervace po celé délce lemovaná borovicovou monokulturou
lesu Doubrava, na jihovýchodě sousedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví. Oblast
rezervace Vátých písků byla zachována díky výstavbě železniční trati tzv. „severní dráhy“ v
roce 1840, pro kterou bylo nutno vytvořit bezlesý protipožární pás pro provoz parních
lokomotiv. Ten dnes tvoří území přírodní památky. Ostatní oblasti na tzv. Moravské Sahaře
byly v 1. pol. 19. století zalesněny lesníkem J. B. Bechtlem. Oblast byla roku 1990 vyhlášená
chráněným přírodním výtvorem a roku 1992 jako národní přírodní památka.
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Osypané břehy – území přírodní památky o výměře 75,9 ha tvoří tři meandry řeky Moravy a
jejich bezprostřední okolí. Jde o vyvinuté meandry spodní části řeky Moravy, vzniklé jejím
přirozeným vývojem v sedimentech údolní nivy. Řeka Moravy se zde svými meandry
zařezává do vátých písků a vytváří tak nad řekou až 13 metrů vysoké pískové stěny.
Osypané břehy jsou součástí evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 - Strážnická
Morava a ptačí oblasti Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví. Přírodní památka byla
vyhlášena k ochraně několika meandrů řeky Moravy a jejich okolí. Jedná se o poslední místo
na dolním toku Moravy, na kterém se zachovalo přirozené koryto řeky. Vyskytuje se zde řada
vzácných chráněných živočichů. Jedná se i o významné hnízdiště ptáků.
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Vojenské cvičiště Bzenec – je přírodní památkou rozkládající se na bývalém vojenském
cvičišti, jehož zásluhou nebylo území památky v dřívější době zalesněno a zůstaly zde
odkryty váté písky s roztroušeným porostem borovice. Lokalita je cenná zejména pro výskyt
vzácných a chráněných druhů hmyzu a pavouků. V rezervaci jsou významná pískomilná
rostlinná společenstva.

Vypálenky – přírodní památka, jejíž předmětem ochrany je mokřadní biotop údolní nivy řeky
Moravy s výskytem bohatých společenstev obojživelníků, především evropsky významných
druhů kuňky obecné a čolka dunajského. Chráněné území plní funkci hnízdiště a tahové
zastávky mokřadních ptáků a stanoviště významných společenstev rostlin a bezobratlých
živočichů s velmi početným zastoupením zvláště chráněných druhů. Přírodní památka je
zároveň součástí stejnojmenné evropsky významné lokality a ptačí oblasti Bzenecká
Doubrava - Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000 s rozlohou téměř 12 tisíc hektarů. Z
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kriticky ohrožených druhů živočichů se zde kromě čolka dunajského vyskytují listonoh jarní,
křepčík obroubený, skokan skřehotavý a vodomil.

V blízkosti severní části mikroregionu se nachází přírodní park Chřiby. Chřiby oddělují oblast
střední Moravy a severní rovinatou Hanou, na území Chřibů je řada chráněných území, jako
výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou s řadou chráněných druhů z čeledi
vstavačovitých nebo skalními útvary na hřebenech Chřibů.
Návrh místního Územního systému ekologické stability (ÚSES) vychází z potřeby posílit a
doplnit funkci nadregionálního a regionálního ÚSES dotvořením optimální sítě dle platných
územních plánů jednotlivých členských obcí. Územní systémy ekologické stability jsou
biologickou infrastrukturou zásadního významu. Tato účelně navržená soustava ekologicky
stabilnějších částí krajiny by měla vytvářet základní podmínky pro dosažení trvalé ekologické
rovnováhy kulturní krajiny, ve které plošně zcela převažují labilní ekosystémy. Základními
skladebnými prvky ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky.
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Odpadové hospodářství
Obce na Kyjovsku řeší problematiku odpadového hospodářství prostřednictvím společnosti
EKOR, s.r.o., která vznikla z meziobecní spolupráce členských obcí DSO Severovýchod.
Nyní je společnost EKOR provozovatelem několika zařízení a služeb nejen pro nakládání s
odpady, mezi které patří např. svoz odpadů, provoz skládky odpadů, provoz míst pro třídění
odpadů, dotřídění odpadů na dotřiďovací lince na plasty a papír, provoz kompostáren,
sběrných dvorů, poradenské služby apod.
Drtivá většina veškerého odpadu z území je vytříděna v třídící lince v obci Těmice, kterou
provozuje společnost EKOR. Třídí se zde veškerý komunální odpad z území i separovaný
sběr z barevných kontejnerů.
Existence skládky v katastru obce Těmice u křižovatky na Syrovín je nutné z ekonomického
pohledu považovat jako současnou silnou stránku pro obec Těmice, ale její existence snižuje
hodnotu životního prostředí v dané oblasti.

7. Správa Mikroregionu
Sídlo a účel svazku obcí
Mikroregion Bzenecko byl založen obcemi Bzenec, Žeravice, Těmice, Syrovín, Domanín,
Moravský Písek a Vracov 26. června 2002. V dubnu 2011 z mikroregionu vystoupila obec
Vracov. Svojí působností spadá do ORP Kyjov. Pověřeným úřadem pro všechny obce je
Kyjov, Pracoviště finančního úřadu i katastrální pracoviště se nachází také v Kyjově a Veselí
nad Moravou. Matriční úřad pro obce leží ve Bzenci popřípadě větší obce disponují svým
matričním úřadem.

Členové mikroregionu:
o Bzenec – zakládající obec
o Adresa: náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec
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o Telefon: 518 306 411
o Email: podatelna@bzenec.cz
o Web: http://www.bzenec.cz
o Žeravice – zakládající obec
o Adresa: Žeravice 40, 696 47 Žeravice
o Telefon: 518 626 022
o Email: podatelna@obeczeravice.cz
o Web: http://www.obeczeravice.cz
o Syrovín – zakládající obec
o Adresa: Syrovín 70, 696 84 Syrovín
o Telefon: 518 388 127
o Email: ou@syrovín.cz
o Web: http://www.syrovin.cz
o Těmice – zakládající obec
o Adresa: Těmice 176, 696 84 Těmice
o Telefon: 518 388 207
o Email: obec@temice.cz
o Web: http://www.temice.cz
o Domanín – zakládající obec
o Adresa: Domanín 9, 696 83 Domanín
o Telefon: 518 388 201
o Email: podatelna@obecdomanin.cz
o Web: http://www.domanin.eu
o Moravský Písek – zakládající obec
o Adresa: Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek
o Telefon: 518 387370
o Email: info@moravskypisek.cz
o Web: http://www.moravskypisek.cz

Účelem svazku obcí je ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí, posílení
ekonomické stability regionu, rozvoj občanské společnosti, cestovního ruchu a turistiky.
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Sídlem svazku obcí je město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec.

Předmětem

činnosti svazku obcí je

zpracování projektu „Rozvojového

programu

mikroregionu Bzenecko“, jehož cílem je posílení ekonomické stability, regionu (vytvoření
pracovních příležitostí) při zachování a rozvíjení ekologických kvalit a kulturních tradic. Dále
stanovení priorit problémových okruhů, jejich vyřešení a realizace bude ve prospěch celého
mikroregionu.
Orgány svazku tvoří Shromáždění starostů, předseda svazku, místopředseda svazku,
tajemník a Dozorčí rada, přičemž podrobnosti týkající se jejich působnosti a způsobu
rozhodování upravují stanovy mikroregionu. O členství ve svazku mohou písemně požádat
další obce. Jejich členství vznikne na základě rozhodnutí nejvyššího orgánu svazku obcí.
Mikroregion komunikuje s občany prostřednictvím otevřeného Shromáždění starostů či
webových stránek na internetové adrese: http://www.bzenecko.cz

Hospodaření a majetek mikroregionu
Svazek obcí hospodaří dle svého rozpočtu, přičemž rozpočtovým rokem je rok kalendářní.
Financování mikroregionu je postaveno z velké části na členských příspěvcích, jejichž výši
stanovuje Shromáždění starostů podle počtu obyvatel v obci. Majetek vložený členskou obcí
do hospodaření svazku obcí zůstává ve vlastnictví obce. Svazek se při svém hospodaření
řídí Zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími povinnými předpisy.
Jak je patrné z grafu meziročního vývoje rozpočtu, aktivní činnost mikroregion vykazuje jen
nárazově, např. v letech v roce 2011 byla přes nadaci Děti-kultura-sport zajištěna účast
folklorních souborů na Slováckých slavnostech vína a otevřených památek, v roce 2013 byl
realizován projekt „Podpora společenského dění na Bzenecku“ – pořízení mobilního
vybavení, v roce 2016 projekt „Stany pro mikroregion Bzenecko“. Největším projektem
doposud byla rekonstrukce kostelů ve Bzenci a v Syrovíně (Norské fondy).
Administrativa svazku je zajišťována pracovníkem města Bzence, přičemž kancelář spolku je
zároveň informačním centrem města Bzence.
Příjmy mikroregionu tvoří většinou pouze členské příspěvky obcí, případně přijaté dotace. U
výdajů se jedná většinově o běžné výdaje (bank. poplatky, účetní software, doména
bzenecko.cz…). Z větších investic to byl např. již zmíněný projekt „Podpora společenského
dění na Bzenecku“ či rekonstrukce kostelů.
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Graf – meziroční vývoj rozpočtu

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz

Činnost Mikroregionu v předchozích letech
Aktivita mikroregionu nebyla v minulosti příliš velká. Není tomu jinak ani v současné době.

Bezpečnost
Úroveň kriminality na území mikroregionu je poměrně nízká. Řešení přestupků je na základě
veřejnoprávních smluv uzavřených mezi jednotlivými obcemi s městem Bzenec a městem
Veselí nad Moravou předáváno jejich přestupkové komisi.
Doba dojezdnosti do obcí mikroregionu u Hasičské záchranné služby nepřekračuje 10 minut.
Problematická je doba dojezdnosti v případě Policie ČR. K varování obyvatelstva před
nebezpečím je určen v každé obci místní rozhlas, který je součástí varovného informačního
systému obyvatel.
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Důležitou komunitní roli v obcích sehrávají také typické spolky, jako jsou například
dobrovolní hasiči. Sbory dobrovolných hasičů působí ve většině obcí mikroregionu. Tyto
hasičské sbory se velmi aktivně zapojují do ochrany obyvatelstva, ale také závodů v
hasičském sportu či jiných volnočasových aktivit. Některé z nich vedou také svůj oddíl
mládeže. Ne všechny jednotky však disponují kvalitním a moderním materiálně technickým
vybavením a zázemím potřebným k výkonu své funkce.
Zákazy a omezení jsou v obcích zabezpečeny prostřednictvím obecně závazných vyhlášek.
Týkají se např. stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, zákazu volného
pobíhání psů či zákazu podomního prodeje zboží.

Jednotlivé obce mikroregionu jsou členy různých organizací:
 Spolek pro obnovu venkova JMK
 Spolek pro obnovu venkova ČR
 Svaz měst a obcí ČR
 DSO Severovýchod
 DSO ČOV Syrovínka
 Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu
 Lesní družstvo Osvětimany
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část strategie mikroregionu vycházejí z poznatků charakteristiky
mikroregionu a zachycují základní podměty pro návrhovou část.
Jako východisko pro návrhovou část jsou použity také výstupy ze semináře Rozvojové
potenciály mikroregionu Bzenecko, který se konal 4.11.2019 v zasedací místnosti Městského
úřadu Bzenec. Semináře se zúčastnilo 9 zástupců z jednotlivých obcí mikroregionu a
manažer mikroregionu. Seminář vedla paní Anna Čarková.
Účastníci semináře v jeho průběhu identifikovali silné a slabé stránky mikroregionu a
následně navrhovali jednotlivé aktivity a jejich začlenění do konkrétních rozvojových priorit.
Tyto jsou pak tedy využity v návrhové části dokumentu.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)























Kabelová televize ve všech obcích
(infokanál)
Folklorní tradice (vinobraní ve Bzenci,
hody)
Koupaliště (Těmice, Mor. Písek)
Bazén Bzenec
Žeravice - Hody, košt (vinný sklep
Žůrek) + ubytování, dostatek kapacit
Zámek ve Bzenci
Lesy, houbaření
Sportoviště
Vinařství, další rozvoj vinařského
potenciálu
Rybaření
Školství ve Bzenci
Sportovní a kulturní akce
Tenisová hala Těmice
Guláš párty Těmice
Domanín – Rozsvěcování vánočního
stromu + jarmark
Existující cyklostezky
Mobilní zařízení pro pořádání akcí
Kaple sv. Floriána a Šebestiána –
dominanta
Svatomartinské slavnosti – Napoleonci
Památník Komenského v Žeravicích
Syrovín – Pivovar, vinařství u Marka +
ubytování, Běh Velkou Moravou, Pivní
slavnosti

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
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Nedokončená síť cyklotras (směr sever
od Bzence)
Nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců
Chybějící infrastruktura (základní,
turistická)
Zemědělství – neobdělaná pole,
zanedbané trasy, špatný způsob
obhospodařování, půdní eroze
Zápach z firmy Hamé (výrobce
bioplynu) + kompostárna Těmice +
statek Žeravice
Stav veřejných prostranství a místních
komunikací
Nedořešené vlastnické vztahy
Nevyužité staré zemědělské objekty +
rodinné domy
Komunikace uvnitř obcí a mikroregionu
Nezájem místních obyvatel
Slabé řízení mikroregionu, nečinnost,
hledání společných cílů
Málo financí pro DSO
Prezentace mikroregionu
Spolupráce s ostatními mikroregiony
Odkupování půdy překupníky

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

Vize mikroregionu Bzenecko:
Mikroregion Bzenecko společně prezentuje propojenost svých členských obcí za pomoci
fungujícího a atraktivního informačního systému. Díky datové propojenosti, dobré dopravní
dostupnosti všech obcí včetně dokončené sítě cyklostezek propojující jednotlivé obce a také
mikroregion s okolním územím narůstá také zájem obyvatel o mikroregion. V mikroregionu
se udržují se tradice včetně drobného vinařství, fungují spolky a rozvíjí se tradiční výrobky a
řemesla. V perfektním stavu jsou místní komunikace a chodníky, funguje zdravotnictví,
dokončeny jsou kanalizace a ČOV. Atraktivitu mikroregionu podporují rekonstruovaná a plně
využitá koupaliště a další sportovní infrastruktura. Mikroregion využívá chytré technologie,
díky zrealizovaným pozemkovým úpravám je na území mikroregionu funkční a atraktivní
krajina.

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

podobu.

U jednotlivých

aktivit

bude

definována

předpokládané období realizace a očekávané náklady případně zdroj financování.
Oblasti rozvoje mikroregionu:


Krajina a komplexní pozemkové úpravy, životní prostředí



Infrastruktura



Cestovní ruch



Řízení mikroregionu, komunikace uvnitř a navenek, chytrý mikroregion
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priorita,

1) Krajina a komplexní pozemkové úpravy, životní prostředí
Cíl: Zrekonstruovat a propojit krajinu mikroregionu a zároveň vytvářet opatření pro zachování
a ochranu přírody
Aktivity:
Název projektu:

Řešení zápachu ze skládek

Stručný popis projektu:

opatření na snížení intenzity zápachu,
jednání se zástupci firem, osvěta

Důležitost projektu:

velká

Předpokládaný termín realizace:

průběžně

Odpovědnost:

starostové dotčených obcí

Odhadované náklady:

100 tis. Kč

Zdroje financování:

rozpočet svazku

Název projektu:

Komplexní pozemkové úpravy

Stručný popis projektu:

zahájit ve všech obcích, šířit osvětu,
komunikovat s potenciálně dotčenými
účastníky opatření

Důležitost projektu:

velká

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

50 tis. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Studie propojení obcí

Stručný popis projektu:

tvorba studie na základě využití původních
cest

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2021

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

200 tis. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Realizace projektů do krajiny

Stručný popis projektu:

výsadby zeleně, remízků a průlehů,
protipovodňová a protierozní opatření

Důležitost projektu:

velká

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2022
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Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

2) Infrastruktura
Cíl: Budovat kvalitní a funkční infrastrukturu pro kvalitní život v mikroregionu.
Aktivity:
Název projektu:

Cyklostezky

Stručný popis projektu:

budování propojení mikroregionu
cyklostezkami

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2022

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

15 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Místní komunikace

Stručný popis projektu:

postupně opravovat místní komunikace

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

10 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Centra obcí

Stručný popis projektu:
Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku
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Název projektu:

Sportovní infrastruktura

Stručný popis projektu:
Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

3) Cestovní ruch
Cíl: Vybudovat turisticky zajímavé cíle a místa a společně je prezentovat za mikroregion.
Aktivity:
Název projektu:

Drobná turistická infrastruktura

Stručný popis projektu:

včetně doprovodné infrastruktury

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 – 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

3 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Vybudování
naučné
mikroregionem

stezky

napříč

Stručný popis projektu:
Důležitost projektu:

velká

Předpokládaný termín realizace:

2021

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

2 mil. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku

Název projektu:

Společná prezentace mikroregionu

Stručný popis projektu:

upgrade www stránek, vytvoření prvků
jednotné propagace

Důležitost projektu:

velká

Předpokládaný termín realizace:

2020

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

250 tis. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku
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4) Řízení mikroregionu, komunikace uvnitř a navenek, chytrý mikroregion
Cíl: Vytvářet společné hodnoty na základě příkladů dobré praxe v jiných mikroregionech.
Aktivity:
Název projektu:

Pravidelná setkávání

Stručný popis projektu:

jednání o aktivitách pro rozvoj mikroregionu,
předávání zkušeností

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 - 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

-

Zdroje financování:

-

Název projektu:

Využití know how odjinud

Stručný popis projektu:

společné exkurze

Důležitost projektu:

střední

Předpokládaný termín realizace:

2020 - 2024

Odpovědnost:

starostové obcí svazku

Odhadované náklady:

300 tis. Kč

Zdroje financování:

dotace, rozpočet svazku
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B. 3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje mikroregionu Bzenecko je potřeba definovat i
samotný průběh realizace a podněcovat místní aktéry k realizaci navržených aktivit. Pro
efektivní realizaci navržených aktivit je důležité se do budoucna zaměřit především na
efektivní spolupráci jednotlivých aktérů – obce, spolky, občané, ale i subjekty vně
mikroregion. Na základě tohoto programu bude mikroregion postupně připravovat projektové
záměry se zohledněním určených priorit v tzv. akčním plánu. Akční plán může mít
jednoduchou tabulkovou podobu. Cílem akčního plánu bude vymezit konkrétní aktivity, které
chce mikroregion realizovat v krátkodobém horizontu podle předem definovaných priorit.
Naplňování programu mikroregionu bude sledovat předseda mikroregionu, který bude
zároveň hlavním iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování
programu bude v gesci valné hromady svazku, především v době před tvorbou rozpočtu
svazku. Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro tvorbu rozpočtového výhledu a
rozpočtu mikroregionu.
Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude rozpočet mikroregion. U řady
aktivit se přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR,
fondy EU), případně ze soukromého sektoru.
Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podnětem
k aktualizaci programu mohou být jak vnější okolnosti spojné s nutnou změnou obsahu
dokumentu, tak naplnění některých částí či potřeba stanovit cíle nové.
Změny budou probíhat přímo v dokumentu a s každou jeho revizí budou občané opětovně
seznámeni. Aktualizace budou také schváleny Shromážděním starostů svazku. Aktualizace
celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2025.
Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách
mikroregionu.
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