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1 Úvod
Strategie rozvoje Mikroregionu Nový Dvůr 2010 – 2015 je aktualizací stávajícího rozvojového
dokumentu, který byl zpracován v roce 2005. Nový dokument určuje hlavní směry rozvoje
území na další období. Při jeho zpracování byly využity moderní metody komunitního rozvoje
založené na zapojení veřejnosti.
Účelem aktualizované strategie je:
1. navázat na úspěšné priority a aktivity z prvního a druhého období;
2. vyřadit ze strategie projekty, které jsou již buď uskutečněny anebo jejich
realizace nespadá do společných aktivit mikroregionu;
3. stanovit nové společné priority pro další období 2010-2015.
Aktualizace probíhala v několika fázích:
1. Samotnému zpracování předcházel dotazník pro obce a anketa mezi místními
obyvateli.
2. Dalším krokem bylo vyhodnocení stávající strategie - posouzení účinnosti a vhodnosti
zvolených intervencí dosavadní strategie.
3. Následovala aktualizace analýzy, tedy profilu regionu zaměřeného na jednotlivé
oblasti života obyvatel a celkového fungování území.
4. V jednotlivých obcích mikroregionu proběhly pracovní schůzky s místními obyvateli,
na kterých byla sestavena SWOT analýza a navrženy hlavní směry dalšího rozvoje
mikroregionu, včetně konkrétních projektů, vedoucích k jejímu naplnění.
5. Proběhlo závěrečné projednání návrhů strategie.
V průběhu zpracování dokumentu byly uspořádány tyto pracovní schůzky:






13.10.09 – Hodnocení Strategie v Komunitním centru Milotice
04.11.09 – Pracovní schůzka – komunitní plánování v obci Vacenovice
09.11.09 – Pracovní schůzka – komunitní plánování v obci Skoronice
16.11.09 – Pracovní schůzka – komunitní plánování v obci Ratíškovice
20.11.09 – Pracovní schůzka – komunitní plánování v obci SvatobořiceMistřín
 27.11.09 – Shrnutí výstupů a závěrečné projednání v obci Milotice
Komunitního plánování se zúčastnilo více než 100 místních obyvatel ze všech obcí
mikroregionu. Zastoupena byla zastupitelstva, neziskové organizace, podnikatelé i místní
spolky a další subjekty.
Na základě těchto jednání a míře zapojení veřejnosti lze konstatovat, že navržená strategie
vychází ze skutečných a identifikovaných potřeb
mikroregionu.
Vzhledem k tomu, že strategické plánování je dlouhodobý a otevřený proces, mělo by
docházet k trvalému a systematickému hodnocení změn vstupních podmínek i dosažených
výsledků. Tuto strategii je nutné chápat jako dohodu o budoucím rozvoji území a má-li být
úspěšná, bude nutné vynakládat úsilí k jejímu naplňování, provádění revize jednotlivých
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kroků, průběžný monitoring a aktualizaci tak, aby nezůstala pouze ideou, ale reálným a
systematickým plánem v dlouhodobějším horizontu.
Fotodokumentace komunitní plánování Strategie Mikroregionu Nový Dvůr v obcích
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2 Metodika
Strategie rozvoje Mikroregionu Nový Dvůr 2010 – 2015 je zpracována v souladu
s Metodickou příručkou pro zpracování strategických a rozvojových dokumentů
mikroregionů a na základě zásad tvorby rozvojových dokumentů, vycházejících z místní
Agendy 21.
Proces zpracování strategie byl zahájen na jaře 2009, kdy byl formulován požadavek ze
strany starostů obcí mikroregionu a kdy proběhly dohody se zpracovateli o způsobu
zpracování a použitých metodách. V dalších měsících byly zahájeny práce na aktualizaci
analytické části Strategie a příprava komunitního plánování.
Výsledný strategický dokument se skládá ze dvou základních částí – analytické a strategické.
Aktualizace analytické části zahrnuje socioekonomický profil regionu, zpracovaného z
nejnovějších údajů a dostupných dat, informací o území a SWOT analýzy, která shrnuje silné
a slabé stránky a vnější příležitosti a hrozby rozvoje regionu.
Podkladem pro zpracování strategické části byly výsledky jednání pracovních skupin. Na
jednání byli zváni představitelé veřejného života obcí, podnikatelé, zástupci neziskových
organizací a další aktéři a klíčové osobnosti mikroregionu. Komunitní plánování proběhlo pod
odbornou supervizí Ing. Jely Tvrdoňové, která je slovenskou expertkou na rozvoj venkova a
zapojování veřejnosti.

3 Postup zpracování
Ve spolupráci s obcemi a s využitím dostupných zdrojů byla zpracována analytická část
Strategie. Souběžně byla zahájena informační kampaň pro veřejnost.
Obyvatelé mikroregionu byli prostřednictvím místních zpravodajů a informačních kanálů
informováni o přípravě aktualizace strategie a zároveň byli vybídnuti k zapojení do jejího
zpracování. Současně byla distribuována anketa, ve které se mohli obyvatelé vyjádřit
k dosavadní činnosti mikroregionu a dát své náměty na zlepšení nebo na nové aktivity.
Anketa byla součástí přípravy aktualizace strategie rozvoje mikroregionu. Cílem ankety byla
jednak propagace zpracování strategie mezi obyvateli a dále zjistit, se kterými aspekty
rozvoje mikoregionu jsou jeho obyvatelé nejméně spokojeni a které rozvojové záměry
nejvíce podporují. Text ankety byl stylizován v jednoduchém znění, aby byl přijatelný a
pochopitelný pro většinu obyvatel a byl velmi stručný, aby se zvýšila jeho návratnost. Anketa
byla zveřejněna prostřednictvím obcí a občané měli možnost vracet vyplněné ankety na
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obecním úřadě. Tímto způsobem se vrátily pouze 3 anketních lístky, výsledek ankety byl tedy
neúspěšný a údaje vzhledem k malému procentu nepoužitelný.
Poté se uskutečnila první pracovní schůzka se zástupci obcí, na které proběhla vyhodnocení
stávající strategie. Hodnocení proběhlo jednak z pohledu nastavení intervence / zásahu a její
logiky ve vztahu k danému území, jeho problémům a potřebám a také z hlediska reálného
využití zdrojů příjemci na úrovni projektů a následně jejich příspěvky ke specifickým a
strategickému cíli, jakož i jejich efekty v rámci zvolených prioritních rozvojových oblastí.
V říjnu byla zahájena tvorba strategické části. Na jednotlivých pracovních schůzkách byli
účastníci seznámeni s cílem projektu a s procesem strategického plánování. Zároveň jim byly
vysvětleny použité metody komunitního plánování.

Komunitní plánování probíhalo takto:
1. Účastníci byli vyzváni, aby formou brainstormingu vyjádřili svůj názor na současný stav
mikroregionu – čím se může pochlubit, nebo co se naopak nepovedlo za dobu existence
mikroregionu zrealizovat.
2. Stejným způsobem zhodnotili budoucnost - tedy, co může mikroregion posunout
dopředu, nebo naopak zbrzdit ve vývoji.
3. V další části měli identifikovat největší problémy mikroregionu, napsat je na samolepící
lístečky a umístit na připravené tabule.
4. Poté byli rozděleni do skupin, které identifikované problémy třídily podle témat vytvořily
tak problémové okruhy.
5. Problémové okruhy byly nakonec roztříděny podle kriterií chceme – potřebujememůžeme.
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Výše popsaným způsobem proběhlo pracovní setkání ve 4 obcích mikroregionu. Tím vzniklo
poměrně velké množství informací, které byly zpracovány jako podklad pro další společné
plánování, kterého se zúčastnili zástupci všech sektorů ze všech obcí mikroregionu .
Závěrečné plánování s veřejností, proběhlo koncem listopadu v obci Milotice, která je
přirozeným centrem mikroregionu.
Na jednání byly představeny výsledky předchozích plánovacích setkání. Výsledky byly
shrnuty do tří hlavních prioritních oblastí:
I.
II.
III.

Profesionální správa a management území
Rozvoj kapacit
Přidaná hodnota území prostřednictvím rozvoje nových oblastí

Výstupem společného plánování závěrečné schůzky byl nový strategický rámec a vize
mikroregionu.
Fotodokumentace ze závěrečného projedávání v Miloticích

I.

Profesionální správa a
management území
II. Rozvoj kapacit
III. Přidaná
hodnota
území
prostřednictvím
rozvoje
nových oblastí
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4 Analytická část
4.1 VZNIK MIKROREGIONU
Mikroregion Nový Dvůr byl založen na jaře r. 2002 obcemi Milotice, Vlkoš, Vacenovice,
Ratíškovice a Skoronice. Krátce po založení přistoupila do svazku obec Svatobořice – Mistřín.

4.2 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCÍ

MILOTICE
Vinařská obec Milotice, proslulá svým zámkem, leží asi 6 km jižně od Kyjova a 10 km na sever
od Hodonína. Milotice byly sídlem panství, které po třicetileté válce držel uherský rod
Serényiů. Dominantou obce je renesanční zámek z druhé poloviny 16. století, který byl
později barokně přestavěn. K dalším památkám patří barokní kostel Všech svatých z let
1697–1701 s umělecky hodnotným vnitřním zařízením. Kostel je obehnán zdí s osmi
barokními plastikami mistrů, kteří pracovali na výzdobě zámku. Soubor barokních staveb
doplňuje fara a barokní sochy. Obec žije řadou tradičních slavností, jako je fašaňk
s průvodem, nebo krojované hody. Zapomenout nelze ani na proslulé výstavy vín.
Nejznámější akcí je národopisný festival Kyjovského Dolňácka, který se koná v mezidobí
Slováckých roků v Kyjově v přírodním areálu vinných sklepů Šidleny a v zahradě zámku.
V obci působí několik dechových a cimbálových muzik a slovácký soubor. Významným
přínosem pro spolkový život obce, kulturní rozvoj i cestovní ruch představuje Komunitní
centrum. K přírodním zajímavostem okolí Milotic patří přírodní rezervace Písečný rybník se
třemi ostrůvky a zachovalou flórou (leknín, stulík) a faunou a přírodní rezervace Horky
s chráněnou stepní teplomilnou květenou (hlaváček jarní).

RATÍŠKOVICE
První literární zmínka o obci pochází z let 1131 - 1141. O výrazně starším osídlení této lokality
svědčí četné archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové a ranného středověku.
Nejvýznamnější památkou obce je kostel sv. Cyrila a Metoděje, jenž byl vystavěn v letech
1855 -1857. Obec je vzdálena 6 km od města Hodonína a nachází se na uzlu silničních
komunikací na významném dopravním tahu Hodonín – Kyjov. Z hlediska spádovosti má obec
vztahy nejvíce k městu Hodonín, kam obyvatelé dojíždí do úřadů i za prací. Dále pak ke
Kyjovu a větším sídlům regionu (Vracov, Bzenec).
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Ratíškovice jsou součástí etnograficky vymezeného tzv. Kyjovského Dolňácka, které je známe
svým svérázným krojem (oděvem), nářečím, písněmi a lidovými zvyky a obřady. Ty jsou
významnou měrou udržovány folklorními pěveckými, tanečními a hudebními tělesy. S
lidovými tradicemi se lze blíže seznámit ve dnech svátku Cyrila a Metoděje, jimž je zasvěcen
farní kostel, či květnovém „Zpívání pod Náklem" ve dnech hodů (druhý víkend v říjnu).
Kulturní život je obohacován činností hudebních dechových těles, jež má v obci bohatou
tradici - po více jak třicet ročníků se vždy druhou neděli v červenci koná „Festival dechových
hudeb". Ratíškovice jsou známy také jako centrum sportu. Vedle fotbalu (oddíl kopané byl
několikráte účastníkem 2. fotbalové ligy) se zde hraje stolní tenis, odbíjená, košíková,
kuželky. Dobré sportovní tradici odpovídá i zázemí. Sportovní areál antukovými kurty,
kuželnou se čtyřmi automatickými dráhami a plaveckým bazénem.
Ratíškovice jsou obklopeny lesy bohatými na houby a je zde vodní nádrž, která se stala
centrem rybářského zájmu. Ratíškovice jsou taktéž vinařskou obcí, jejímž atributem jsou
nejen viniční tratě, ale i soubor vinných sklepů.

SKORONICE
Obec Skoronice leží na říčce Hruškovici asi 4 km jihovýchodně od Kyjova. Historie obce
Skoronice sahá do počátku 14. století. Po třicetileté válce byla obec znovu osídlena převážně
osadníky německého původu ze statku milotického pána Gabriela Serényiho v Kunvaldu.
Vinohradnictví má v obci tradici od poloviny l8. stol. Vinná réva se pěstovala na viničním
kopci, ponejvíce odrůdy Lambart, Muškatel a Ryzlink. V obci se zachovávají lidové tradice,
jako jsou fašank s průvodem maškar, válení dýní a zakopávání basy, stavění máje, tradiční
slovácké hody nebo jízda králů. Známá je také zářijová Skoronská pouť. V obci působí
ochotnický divadelní spolek.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN
Tato významná vinařská obec leží asi 3 km jižně od Kyjova. Obec vznikla v roce 1964
sloučením dvou samostatných obcí. Území obce bylo osídleno již ve starší době kamenné.
Početné archeologické nálezy pocházejí z mladší doby kamenné, bronzové, železné, římské,
stěhování národů i ze středověku. Svatobořice jsou osadou starší než Mistřín, avšak nejstarší
záznam je až z roku 1349. Podle pověsti byly Svatobořice městem a nazývaly se Červené
město. První zmínka o Mistříně pochází ze 13. století, kdy král Přemysl Otakar I. udělil různá
privilegia panství a klášteru velehradskému. Za česko-uherské války byl původní Mistřín
zpustošen a jeho obyvatelé založili Nový Mistřín. O Novém Mistříně existuje písemný záznam
už okolo roku 1536. V třicetileté válce byla obec podruhé úplně zničena. V obci je barokní
kostel z roku 1743, socha sv. Floriána z roku 1745, dílo vídeňského sochaře J. K. Schietterera,
který vytvořil sochařskou výzdobu před milotickým zámkem, sousoší sv. Anny z roku 1791 od
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jeho žáka Ondřeje Schweigla, sochaře z Brna. Dvě kamenné hlavy s podobou starořímského
boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. století – "svatoborské opice". Nejstarší
dochovanou stavbou v obci je zvonice z roku 1719. U silnice směrem k Dubňanům je sousoší
Nejsvětější
Trojice
z 2. poloviny 18. století. Na místě dnešní textilky stával za druhé světové války internační
tábor pro občany židovského a romského původu z Protektorátu i ze Slovenska, odkud byli
v roce l942 přesunuti do Osvětimi, kde většina zahynula. Stálá výstava prací vězňů je nyní
v základní škole. Z místních akcí připomeňme březnový košt vín a červencový mezinárodní
folklórní festival.

VACENOVICE
Velká obec Vacenovice leží na západním pokraji lesa Doubravy asi 8 km jižně od Kyjova a 10
km severně od Hodonína. Vacenovice byly odedávna zemědělskou obcí. Roku 1250 patřily
velehradskému klášteru, později k bzeneckému a v roce 1667 byly připojeny k milotickému
panství. Kolem roku 1560 se ve Vacenovicích usadili habáni, kteří sehráli v dějinách obce
důležitou roli. Z významných památek obce stojí za pozornost kaple Panny Marie
Sedmibolestné z roku 1910 lemovaná vzrostlými lipami, kaple sv. Jana Sarkandera z roku
1874, kostel z první třetiny 20. stol a socha sv. Jana Nepomuckého z konce 18. století. Malbu
kostela provedl malíř Antonín Sychra, obraz nad oltářem je od malíře Janko Köhlera. Z
místních tradic jmenujme zářijové vinobraní s otevíráním hory a slovácké hody, které se
konají v říjnu. Dvě osady vinných sklepů – Pod kostelem a Žlébky.

VLKOŠ
Vinařská obec Vlkoš leží v Dolnomoravském úvalu asi 4 km jihovýchodně od Kyjova. První
zmínky o Vlkoši se váží k roku 1248. Místní svobodná šlechta sídlila na kopci zvaném "Baba".
Do roku 1406 byl vlastníkem obce Hynek z Ronova. Posledním majitelem byl hrabě Karel
Seilern. Největší pamětihodností obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený v letech
1770–1780. Za prohlídku stojí i lokalita vinných sklepů „Búdy“ pod viniční horou Achtele.
V obci se konají tradiční krojované hody s "kradením káčera" a "hodovým vínkem".

4.3 HISTORIE MIKROREGIONU
Historický název „Nový Dvůr“ pochází z počátku 17. století a váže se k dějinám Milotického
panství, ke kterému tehdy patřily všechny obce dnešního mikroregionu vyjma obce
Ratíškovice.
Starostové obcí založili svazek s cílem společného úsilí o rozvoj celého území a o spolupráci a
koordinaci při akcích zaměřených zejména na :
•

Rozvoj infrastruktury ( kanalizace, čističky, skládky, komunikace, sportoviště, veřejná
prostranství, školní, zdravotnická a sociální zařízení, bydlení)
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•

•
•
•

Ochrana životního prostředí ( využití alternativních zdrojů energie, pozemkové úpravy,
integrovaná ochrana produkce vína, vodní nádrže, biokoridory, revitalizace vodních toků,
péče o chráněné oblasti, zklidňování dopravy)
Ochrana kulturního dědictví ( udržování tradic, folklór, řemesla, kultura drobného
vinařství, sklepní architektura)
Rozvoj venkovské turistiky ( cyklostezky, služby pro turisty – penziony, ubytovny,
kalendář kulturních akcí)
Rozvoj podnikání ( zlepšování podmínek pro drobné podnikání, semináře pro vinaře a
poskytovatele služeb ve venkovské turistice, poradenství o možnostech získání finančních
prostředků ze státních a předstupních fondů)

Dnes patří tento mikroregion v rámci ČR k nejaktivnějším. Začátek jeho cesty byl nastíněn ve
Strategickém plánu, který si obce mikroregionu společně vypracovaly jako první strategický
dokument se vznikem mikroregionu v roce 2002.
Aktualizace tohoto dokumentu byla provedena v roce 2005, na základě již nabytých
zkušeností během tříletého funkčního období a na základě změn podmínek financování.
Nyní, po uplynutí dalších čtyř let, se starostové rozhodli tento dokument opět aktualizovat.
Toto rozhodnutí vychází z několika skutečností:
1. Řada projektů byla realizována nebo naopak se od jejich realizace ustoupilo.
2. Změnily se podmínky pro financování čerpání.

4.4 POPIS ÚZEMÍ
4.4.1 GEOGRAFIE
Mikroregion Nový Dvůr se rozkládá v jihovýchodní části ČR, ve správním obvodu
Jihomoravského kraje, spadajícím pod územně správní jednotku NUTS II Jihovýchod a tvoří
jižní část regionu Kyjovsko. Jedná se o celistvou oblast bývalého okresu Hodonín, zahrnující 6
obcí. Území je homogenní po stránce geografické, historické i etnografické.
Mapky umístění MND v rámci ČR a JMK

Pět ze šesti obcí mikroregionu je součástí obvodu pověřeného městského úřadu a správního
obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov, nejjižněji položená obec Ratíškovice je součástí
obvodu pověřeného úřadu i správního obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín.
Mikroregion sousedí na severu s Mikroregionem Babí lom, na severovýchodě s obcí Kelčany
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z Mikroregionu Podchřibí, na východě s městem Vracov z Mikroregionu Bzenecko, na západě
s Mikroregionem Hovoransko a na jihu a jihozápadě s Mikroregionem Hodonínsko.
Mapka mikroregionů Kyjovska

4.4.2 PŘÍRODNÍ PODMÍNKY
Fyzickogeografická charakteristika
Reliéf je převážně rovinatý, na severu mírně zvlněný, s členitostí 30 – 80 m. Typická
nadmořská výška území je mezi 200 - 260 m n.m. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje území
vrchem Tygle severně od Vracova (299,4 m n.m.), nejnižší bod území leží při hladině Kyjovky
v jižním cípu k.ú. Svatobořice - Mistřín (cca 173 m n.m.).
Geologicko – pedologické podmínky
Území mimo vlastní nivu tvoří terasové štěrkopísky řeky Moravy, překryté různě vysokými
vrstvami vátých písků, místy se vyskytují vápnité jíly, štěrky či slatiny. Kyjovská pahorkatina je
budována flyšovými horninami se střídáním jílovců a pískovců s významným pokryvem
spraší. Na těchto podkladech se vytvořily převážně lehké nenasycené arenické kambizemě
(drnové půdy) až kyselé rankery, lokálně arenické černozemě či slatiny, v Kyjovské
pahorkatině nejčastěji černozemě na spraších, místy erodované, v drobných sníženinách
černozemě pelické.
Klimatické podmínky
Dle Quitta leží většina území v nejteplejší oblasti v ČR - T 4 s velmi teplým a středně suchým
podnebím (Kyjov 9,2 ºC, Hodonín 9,5 ºC, 533 mm). Výhodou je relativní blízkost návětrného
svahu Bílých Karpat. Projevuje se mírná teplotní inverze terénních depresí a lokální
zamokření.
Hydrologické podmínky
Území mikroreginu patří do hlavního povodí Moravy, do níž ústí všechny významnější toky
území. Ze severu je to Syrovinka s přítokem Vracovský potok, dále Ratíškovický potok a
nakonec Kyjovka s přítoky Hruškovice a Zamazaná. Z významnějších vodních nádrží lze
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jmenovat Písečný rybník Milotice, rybník Rašelina u Vracova a několik dalších menších
rybníků u Ratíškovic a Svatobořic – Mistřína.
Biogeografická diferenciace
Dle biogeografického členění ČR (CULEK a kol. 1996) náleží převážná většina mikroregionu do
bioregionu č. 4.4. Hodonínského. Kyjovská pahorkatina (část k.ú. obcí Svatobořice – Mistřín,
Vlkoš, Vracov) náleží do bioregionu č. 4.3. Hustopečského. Potenciálně se zde vyskytují
acidofilní doubravy či teplomilné doubravy, zachované však dnes jen fragmentárně. Převažují
kulturní bory s ostrůvky různě přirozených doubrav, na vlhčích místech různé olšiny. Typičtí
zástupci flóry jsou trávnička bílá, tařinka chlumní, třemdava bílá, hadinec nachový, či ostřice
doubravní, v Kyjovské pahorkatině pak ostřice chlupatá, dymnivka plná, zapalice
žluťuchovitá.
Fauna je bohatá zejména na hmyzí druhy (kudlanka nábožná, pacvrček, pestrokřídlec
podražcový, okáči, modrásci) a ptáky (vlha pestrá, moudivláček lužní, strakapoud jižní,
břehule říční), z dalších netopýr brvitý a skokan štíhlý. Tekoucí vody náleží do lipanového
pásma s přechodem do cejnového pásma, většina ryb však žije v rybnících.
Shrnutí
Přírodní a klimatické podmínky v regionu dávají předpoklad k efektivní zemědělské produkci
a k pěstování rostlin, které z důvodů teplotních nároků nejde pěstovat v jiné části ČR.
Významný podíl má i vinařství. I když je v území několik velmi vzácných přírodních lokalit, je
hlavní rozloha území obdělávána (64%), při 90% zornění. Kvalita půdy je proměnlivá, ale
převážnou část tvoří lehké až písčité půdy. Vzhledem ke zvlněnému reliéfu krajiny je
zemědělská produkce velmi málo diversifikována a převažuje rostlinná produkce zaměřená
na pěstování obilovin a řepky. Tímto způsobem hospodaření je negativně ovlivněn vodní
režim a kvalita půdy. Půda je často ohrožena vodní nebo větrnou půdní erozí.

4.5 HISTORIE
Území má dlouhou tradici a stabilitu. První zmínky o existenci obcí na tomto území se datují
kolem r. 1131. Podle dochovaných archeologických nálezů však bylo území osídleno již
v době kamenné, bronzové a v období raného středověku. V dlouhodobé historii zde
nedošlo k přerušení kontinuity osídlení a k vymizení celých sídel takovým způsobem jako
například na Znojemsku, kde část území spadala do tzv. „ Sudet“. Proto je zde stabilní
osídlení s vysokým počtem obyvatel na km2.

4.6 KULTURNÍ TRADICE
Pro tento region je příznačný bohatý, dosud živý folklor s tradicemi lidových písní, krojů,
tanců, slavností a tradičních řemesel. Existuje zde také velmi silný vztah k tradicím a
hodnotám křesťanského vnímání kvality života na vesnici. Tato kulturní a církevní tradice se
odráží v každodenním rytmu života, ve všech generacích. Dodržují se zde tradiční slavnosti
liturgického roku. V rámci České republiky je z tohoto pohledu mikroregion výjimečný.
V současné době prudkého rozvoje informační společnosti je na druhé straně čím dál tím
více patrné, že určitý stupeň tradičních hodnot odolává globalizačnímu trendu a regionální
prosperita regionu je právě závislá na umění jeho obyvatel najít si svoji cestu.
Pro tradice a bohatství mikroregionu jsou víno, vinařství, památky a přírodní krásy nejen
symbolem, ale i zdrojem možného ekonomického a sociálního rozvoje.
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4.7 OBYVATELSTVO
Oblast je typicky venkovská, ale ve srovnání s ostatními oblastmi v ČR je zde větší hustota
obyvatel.
Celková výměra území je 76,9 km2. V roce 2009 žilo na tomto území 13 302 obyvatel.
Hustota zalidnění tak dosáhla 173 obyvatel/km2, což byla cca o 33% vyšší hodnota než
průměrná hustota zalidnění v České republice (130 obyvatel/km2) i vyšší hodnota než je
průměr Jihomoravského kraje (161 obyvatel/km2).
Tabulka Výměra a počet obyvatel v obcích Mikroregionu Nový Dvůr (vlastní materiál zpracovatele)

Obec
Milotice
Ratíškovice
Skoronice
Svatobořice-Mistřín
Vacenovice
Vlkoš
Celkem

Počet obyvatel
1923
4053
531
3547
2191
1057
13302

Výměra v HA
1260
1260
542
2311
1464
850
7687

Hustota
152
321
98
153
149
124
173

I když je území regionu typicky venkovské z hlediska kriterií EU, z hlediska kriterií
uplatněných v PRV jsou v mikroregionu 4 obce s počtem od 2000 do 4 000 obyvatel, což je
v podmínkách ČR méně obvyklé. Tato skutečnost hraje roli zejména ve schopnosti obcí
investovat finanční prostředky do nových projektů. Ratíškovice se 4,0 tis. obyvateli a
Svatobořice-Mistřín s 3,5 tis. obyvateli patří v rámci celé České republiky k absolutně
největším venkovským obcím. Žádné z obcí však nebyl udělen statut města. Sídla mají
charakter kompaktní zástavby a každá obec je tvořena právě jedním sídlem, pouze obec
Svatobořice-Mistřín je tvořena dvěma sloučenými sídelními jednotkami (Mistřín a
Svatobořice).

4.8 DEMOGRAFIE
Celkový počet obyvatel v regionu se od r. 2005 let nepatrně zvýšil, což v porovnání
s ostatními regiony ukazuje na stabilitu mikroregionu. Zvýšil se však průměrný věk, z čehož je
patrné stárnutí populace.
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Demografická situace : k 31. 12. 2008
Milotice
počet

%

Obyvatelstvo celkem

1923

100

z toho muži

976

50,8

z toho ženy

947

49,2

Obyvatelstvo v produktivním
věku

1363

100

z toho muži

705

51,7

z toho ženy

658

48,3

Průměrný věk

37,46

Ratíškovice
počet

%

Obyvatelstvo celkem

4053

100

z toho muži

1978

48,8

z toho ženy

2075

51,2

Obyvatelstvo v produktivním
věku

2554

100

z toho muži

1320

51,7

z toho ženy

1234

48,3

Průměrný věk

40,01
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Skoronice
počet

%

Obyvatelstvo celkem

531

100

z toho muži

240

45,19

z toho ženy

291

54,81

Obyvatelstvo v produktivním
věku

316

100

z toho muži

145

45,8

z toho ženy

171

54,2

Průměrný věk

44

Svatobořice - Mistřín
počet

%

Obyvatelstvo celkem

3547

100

z toho muži

1774

50

z toho ženy

1773

50

Obyvatelstvo v produktivním
věku

2203

100

z toho muži

1169

53

z toho ženy

1034

47

Průměrný věk

38,44

Vacenovice
počet

%

Obyvatelstvo celkem

2191

100

z toho muži

1096

50

z toho ženy

1095

50

Obyvatelstvo v produktivním
věku

1449

100

z toho muži

766

52,9

z toho ženy

683

47,1

Průměrný věk

38,11
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Vlkoš
počet

%

Obyvatelstvo celkem

1057

100

z toho muži

544

51

z toho ženy

513

49

Obyvatelstvo v produktivním
věku

727

100

z toho muži

379

52,1

z toho ženy

348

47,9

Průměrný věk

40,5

Tabulka srovnání počtu obyvatel v r. 2005 a 2009
2005
počet

2009
%

počet

%

Obyvatelstvo celkem

13166

100

13302

100

z toho muži

6582

49,9

6608

49,7

z toho ženy

6584

50,1

6694

50,3

Obyvatelstvo v produktivním
věku

8820

100

8612

100

z toho muži

4629

52

4484

52

z toho ženy

4191

48

4128

48

Průměrný věk

35,75

39,75
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Počet obyvatel MND v r. 2005

7000
6000
5000

muži
6582

ženy
6584
4629

4000

muži v
produktivním
věku

3000
2000

4191
ženy v
produktivním
věku

1000
0
1

Počet obyvatel MND v r. 2009

7000
6694

6000
5000
4000
3000
2000

6608
muži

ženy
4484

4128
muži v
ženy v
produktivním produktivním
věku
věku

1000
0
1

Shrnutí
Od roku 2005 do roku 2009 došlo ke zvýšení počtu obyvatel, ale zároveň došlo k výraznému
nárůstu průměrného věku 35,75/39,75 a k poklesu lidí v produktivním věku.

4.9 EKONOMICKÁ CHARAKTERISTIKA
Zaměstnanost
V posledních dvou letech je zaznamenán nárůst nezaměstnanosti, který lze přičíst stagnaci
podniků související s ekonomickou krizí. Aktuální míra nezaměstnanosti v mikroregionu činila
v roce 2009 13,8%, přičemž v žádné z obcí nepřekročila hranici 16%. Průměrná
nezaměstnanost mikroregionu se oproti r. 2004 zvýšila o 1,28%.
Tab. Základní informace o zaměstnanosti v Mikroregionu Nový Dvůr ( k 10/2009)
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Obec

Ekon. aktivní

zaměstnaní

nezaměstnaní

obyv.

nezaměstnaní
v%

Milotice

900

781

119

13,2

Ratíškovice

2076

1811

265

12,8

Skoronice

239

203

36

15,1

1632

1386

246

15,1

Vacenovice

1000

870

130

13,0

Vlkoš

503

424

79

15,7

6350

5475

875

13,8

Svatobořice Mistřín

Mikroregion
Nový Dvůr

Průmyslová výroba, stavebnictví a podnikání
Malé a střední podnikání je ekonomickým „motorem“ mikroregionu. Přináší mikroregionu
ekonomický prospěch prostřednictvím nových pracovní míst, zvyšuje příjmy veřejných
rozpočtů, rozšiřuje nabídku služeb. V obcích mikroregionu jsou tyto větší podniky:
Milotice
Agtec Ratíškovice
EUROOKNA PRAŽÁ – PRAŽÁK, s.r.o.
Ratíškovice








Strojírenská výroba: T Machinery, a.s.
Tomáš group a.s.
TH, s.r.o,
SANERGIE s r.o.- fotovoltaická elektrárna 2 MGW
Stavební činnost: stavebniny Příkaská
Artésia, s.r.o
STS Slovácko s r.o. (výroba betonových tvárnic a malých čistíren odpadních vod)

Svatobořice – Mistřín





Elektrosvit-elektrotechnický průmysl
stavební firma Kmenta a Vodička
Ladislav Varmuža-stavební firma
Technitex- textilní výroba
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Ocelit-slévárenství
Vodatech-výroba a instalace zařízení k čištění odpadních vod
TOXAGROUP-výroba bazénů a plastových jímek
SDO-group výroba dřevěných briket
Josef Rygar-výroba pánských košil
R. Procházka-výroba kuchyní
Josef Svozil-dřevovýroba

Vacenovice






Anticoro Bábík Josef, s.r.o.
Duostav KB s.r.o., stavební firma
Vastas s.r.o., stavební firma
Jan Dobeš, stavební firma
DK Mont, Josef Kaňa

Vlkoš







Ahorn
A+S Vlkoš
Zemní a výkopové práce Vašíček
Metall Bau
Mondy Home
Stolářství Vlkoš

Shrnutí
I když je současná ekonomika poznamenána přetrvávající ekonomickou krizí, lze konstatovat,
že oproti r. 2005 vzrostl počet malých a středních podniků i provozoven zajišťujících drobné
služby.
Tyto malé firmy významně doplňují hospodářskou strukturu. Jejich specializace spadá
nejčastěji právě do odvětví stavebnictví, kovovýroby, autoslužeb. V některých případech tyto
malé firmy s velkými a středními podniky spolupracují. Jiné doplňují výrobní specializaci
regionu, jejich výrobní specializace průmyslových provozů je poměrně pestrá.
Je zde zastoupena strojírenská výroba, fotovoltaická elektrárna, výroba betonových tvárnic a
malých čistíren odpadních vod, elektrotechnický průmysl, slévárenství, výroba a instalace
zařízení k čištění odpadních vod, výroba bazénů a plastových jímek, výroba dřevěných briket,
výroba kuchyní, dřevovýroba, anticoro.
Stavebnictví je po zemědělství druhým největším tradičním odvětvím V mikroregionu je
poměrně velký počet stavebních firem a řemesel související s tímto odvětvím, jako například
stolařství, výroba eurooken, klempířství a pokrývačství, zednické a malířské práce, vodotopo, pila.
Kromě těchto podniků naleznete v mikroregionu provozovny zámečnictví, kovovýroby,
pneuservisu, autovrakoviště, servis –autoelektriky, sklad náhradních dílů i výrobu rakví.
Méně rozvinutou sférou jsou služby. V mikroregionu jsou zastoupeny zejména tyto typy
služeb: kadeřnictví, kosmetika, výroba oděvů, výroba knedlí, výroba cukrovinek.
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K tradičním řemeslům , která mají v mikroregionu své místo, patří: dřevořezbářství,
umělecké kovářství, malérečky, vyšívání a šití krojů, malování obrazů, vyšívání ubrusů a
háčkování.
Ve všech obcích mikroregionu je obyvatelstvo zásobeno potravinami sítí prodejen potravin a
v každé obci je pohostinství, ve větších obcí i několik restaurací či barů. K dalším existujícím
službám patří prodejny textilu, jízdních kol, nápojů, pekárny, drogerie, lékárny, cukrárny,
pěstitelská pálenice, ubytovny, čerpací benzinová stanice, prodejna masa, prodejny květin,
prodejny domácích potřeb, prodejny textilu a oděvů, prodejní sklad hospodářských potřeb,
zemědělské potřeby, zahradnictví, projekce, účetnictví, daňové poradenství, papír, hračky,
tabák, noviny.

4.10 ZEMĚDĚLSTVÍ
V minulosti bylo zemědělství velmi silným zaměstnavatelem. V předchozích letech došlo v
tomto sektoru k výraznému poklesu zaměstnanců a k velkému uvolnění pracovních sil pro
jiné sektory hospodářství. Většinu zemědělské produkce zajišťují velké zemědělské
společnosti Agropodnik Hodonín, a.s. se sídlem v Ratíškovicích, ZERA, a.s. Ratíškovice, VSV,
a.s. Vracov, Agrovit, a.s. Svatobořice-Mistřín, XAVERgen, a.s. v Miloticích. V mikroregionu
působí také několik soukromých zemědělců, z nichž největší je Ing. Petr Chaloupka,
Svatobořice-Mistřín.
Ve dvou obcích je lesnická činnost a zpracování dřeva a v jedné obci je chov koní.
V mikroregionu existuje svébytná atmosféra vinařství a nově se rozvíjí vinařská turistika.
Region je vnímán jako jedna z významných vinařských oblastí jižní Moravy se zachovanou
tradiční výrobou vína. Dokladem toho jsou některá špičková vinařství -Vinařství Krist
Milotice, Vinařství Dufek Svatobořice Mistřín, Metroflora Milotice.
Rozvojové plochy pro podnikání a nevyužívané průmyslové areály a neprůmyslové
deprimující zóny:
Milotice
Bývalý areál ZD využívá několik firem, nevyužívané plochy nejsou, v ÚP je pouze jedna
rozvojová plocha, v současné Změně ÚP vytipována jako vhodná plocha pro fotovoltaickou
elektrárnu.
Ratíškovice
Podle ÚP Ratíškovice jsou to tyto plochy: V4 (Padělky pod Vlastou), V1, V2, částečně V3
(naproti Zery), U1, U2 (u silnice Vítězná – nad benzínkou), plocha T (Baťovka) určeny pro
podnikání.
V obci je nevyužívaný průmyslový areál bývalé býkárny (Zera, a.s.).
Skoronice
V obci Skoronice nejsou nevyužívané plochy ani nevyužívané průmyslové areály.
Svatobořice – Mistřín
V obci je jeden nevyyužívaný průmyslový areál.
Vacenovice
V obci jsou 2 plochy vhodné pro podnikání, počet nevyužívaných průmyslových areálů 1.
Vlkoš
V obci je 1 průmyslová zóna.

- 22 -

Aktualizace Strategie Mikroregionu Nový Dvůr
Prosinec 2009

4.11 DOPRAVNÍ SITUACE
Je ve většině obcí zajišťována autobusovou dopravou, v obci Vlkoš je i vlakové spojení.
Územím prochází několik významných dopravních tahů silnic I. a II. třídy . Obec Vlkoš leží na
železniční traťi Brno – Uherské Hradiště.
Je zde dobré spojení do obou sousedních měst Kyjova a Hodonína. Dobré spojení existuje
také do vzdálenějších míst, např. Jihomoravské metropole Brno nebo hlavního města Prahy.
Stejně jako dopravní obslužnost je i dopravní infrastruktura na poměrně dobré úrovni vyjma
kvality místních komunikací. Celkově je možné dopravní obslužnost mikroregionu hodnotit
jako uspokojivou.
Problémem je stav místních komunikací zejména v malých obcích. Kromě vlastního rozpočtu,
neexistuje v současné době možnost financování jejich údržby a oprav.

4.12 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Z hlediska technické infrastruktury je ve všech obcích zajištěna dodávka pitné vody
skupinovým vodovodem. Také zásobování obcí energiemi je v podstatě vyřešeno – ve všech
obcích je zaveden plyn.

Obec
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Milotice
-

-

-

-

Elektroenergetika : Distribuční rozvodná síť je po rekonstrukci, vyhovující, provedená
je převážně venkovním vedením na betonových sloupech, částečně na nástřešnících,
v menším rozsahu zemními kabely. Po technické stránce vyhovuje i výhledovým
potřebám.
Plynárenství :napojeno: cca 80%.
Telekomunikace :Pro celkové zlepšení situace a rozšíření nabídky příjmu TV stanic
byla v obci zřízena v rámci modernizace místní telefonní sítě kabelová televizní síť,
jejíž součástí je i INFO kanál. Ve správě OÚ je místní rozhlas. Soukromí podnikatel
provozuje bezdrátovou internetovou síť.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: Obec Milotice je zásobována pitnou
vodou ze skupinového vodovodu Vracov – Vacenovice – Milotice – VDJ Ratíškovice.
Potrubní sítí je obslouženo cca 100% plochy obce. Na obecní vodovod je napojeno
celkem 1568 obyvatel, což představuje 80% všech obyvatel obce.
Odpadové hospodářství:Tespra Hodonín, s.r.o. Jednou za 14 dnů, jednou za měsíc je
svážen i tříděný odpad (plasty tetrapak obaly), jsou k dispozici kontejnery na tříděný
odpad (bílé sklo, barevné sklo, papír a plasty), dvakrát ročně je svoz
velkoobjemového a nebezpečného obalu.
Vodní hospodářství, ochrana před povodněmi: Téměř celá plocha katastru obce
Milotice je situována do povodí Hruškovice nad Zamazanou, Zamazaná – ústí. Do jižní
a jihozápadní část k.ú. Milotice u Kyjova zasahuje do povodí Kyjovka nad Šardickým
potokem, Rumusovský járek – ústí, Ratíškovický potok – ústí. Vzhledem k tomu, že
koryta vodních toků jsou dimenzována na převedení průtoků odpovídajících Q100,
nebyla vymezena záplavová území. V případě odvodňovacích kanálů bylo v rámci
Povodňového plánu orientačně vymezeno zátopové území kolem koryt kanálů O1, 2,
3, 4. Jižní část k.ú. je ohrožena vodní erozí, nachází se zde svažité zemědělsky
obhospodařované pozemky. Jediným technickým opatřením proti vodní erozi je
soustava svodných odvodňovacích kanálů doplněných o záchytné příkopy. Půda je v
okolí příkopů a kanálů zorňována až na jejich hranu, břehové porosty se kolem kanálů
většinou nevyskytují. Z důvodu nedostatečnosti technických protierozních opatření a
nevhodného hospodaření na ohrožených pozemcích dochází ke splavování ornice a
ke škodám po průchodu přívalových vod intravilánem obce.

Ratíškovice
-

-

Elektroenergetika: kapacita, stav sítí: dostačující pro napojení do všech rod. domů.
Plynárenství : je napojeno 98 % obyvatel.
Telekomunikace: kabelové televize, bezdrátové sítě : napojeno 84 % místních
obyvatel.
Vodovody a kanalizace: celková situace - 97 % napojených místních obyvatel.
Odpadové hospodářství: svoz a třídění odpadu je zajištěno firmou Ekor Kyjov. Odpad
je vyvážen na skládku Těmice. V obci je sběrný dvůr, kde občané vyváží vybrané
druhy odpadů ke třídění.
Vodní hospodářství, ochrana před povodněmi: z důvodu polohy obce, nehrozí
bezprostřední ohrožení povodněmi. Je možné vylití Ratíškovického potoka v případě
silných lokálních dešťů v severozápadní části katastru obce (lokalita Baťovka).
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Povodňový plán pro obec je vypracován jako součást povodňového plánu
Jihomoravského kraje.
Skoronice
-

Elektroenergetika: kapacita, stav sítí dobrý.
Plynárenství: napojeno - 95%.
Telekomunikace: v obcí není kabelová televize ani bezdrátová síť.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: na vodovod napojeno 100%, v obci
není kanalizace.
Odpadové hospodářství: svoz odpadu zajišťuje firma EKOR .
Vodní hospodářství, ochrana před povodněmi: obec nepatří do pov. oblasti.

Svatobořice – Mistřín
-

Elektroenergetika: stav sítí-vyhovující.
Plynárenství: je napojeno 80%.
Telekomunikace: kabelové televize napojeno 70%, bezdrátové sítě 25%.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu : vodovd-100%, kanalizace 80%.
Odpadové hospodářství: EKOR Kyjov, cca od 12/2009-Sběrný dvůr odpadů.
Vodní hospodářství, ochrana před povodněmi: protipovodňová hráz-ulice Nádražní.

Vacenovice
-

Elektroenergetika: stav sítí - uspokojivý.
Plynárenství : napojeno - 99%.
Telekomunikace: kabelové televize, bezdrátové sítě napojeno 64%.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: napojeno 80%.
Odpadové hospodářství: 1x za 14 dnů svoz SKO, 1 x měsíčně sběr pytlů s tříděným
odpadem, 2 x ročně sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu, v obci jsou
umístěny na 3 místech zvony na bílé, barevné sklo, na 2 místech kontejnery na plasty
a papír.

Vlkoš
-

Elektroenergetika: stav sítí- uspokojivý.
Plynárenství je napojeno 90%.
Telekomunikace – kabelové televize- napojeno 25% , bezdrátové sítě- napojeno 10%.
Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu: vodovod- 80% obyvatel.
Napojení na kanalizaci: 50% obyvatel bez ČOV.
Odpadové hospodářství: svoz a třídění zajišťuje firma EKOR.
Vodní hospodářství, ochrana před povodněmi: v současné době se budují
protipovodňová opatření „Suché poldry- meze“.

Shrnutí
Nejpalčivějším problémem a předmětem společného řešení mikroregionu je oblast technické
infrastruktury, zaměřená na řešení ochrany povrchových a podzemních vod. V malých obcích
jsou neodpovídající nebo chybějících kanalizační sítě a nejsou vybudovány čistírny odpadních
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vod. Největší obce mikroregionu - Ratíškovice a Svatobořice –Mistřín mají tento problém
vyřešen a jsou zde vybudovány kanalizační sítě i ČOV. Kanalizace je rovněž dokončena
v obcích Milotice a Vacenovice, tyto kanalizační sítě jsou vedeny na ČOV do obce Milotic.
V současné době je před realizací projekt rekonstrukce této ČOV tak, aby do ní mohly být
svedeny i splaškové vody z obcí Skoronice a Vlkoš, kde zatím není kanalizační síť vybudována.
Jsou zde však připraveny projekty.
Technický stav vedení elektrické energie, včetně transformátorů, je ve většině obcí
uspokojivý, i když k zatraktivnění mikroregionu by významně prospěla kabelizace, která je
zatím jen v částech některých obcí.
Ve všech obcích vyjma obce Skoronice je kabelová televize.

4.13 PAMÁTKY, KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
V každé z obcí mikroregionu je kostel, většinou se jedná o památkově chráněné objekty,
které tvoří dominantu obce. Kostely jsou v dobrém stavu, udržované a i okolí je hezky
upraveno. Nově je upravena náves v Miloticích, včetně chodníků, stejně tak byly dobudovány
chodníky po novém průtahu obce Svatobořice Mistřín. Většina obcí má upravený a atraktivní
střed obce. Nejvýznamnější kulturní památkou mikroregionu je veřejně přístupný barokní
zámek s parkem v Miloticích. V území není možné se nesetkat s dosud velmi živým folklórem
(písně, kroje, tance, výšivky, nářečí). Četné značené stezky a cyklostezky ve vazbě na
jmenované přírodní a kulturní zajímavosti činí území turisticky atraktivním. Kulturní život
v jednotlivých obcích je zajišťován takto:
Milotice
Kulturní život obce organizuje příspěvková organizace Kulturní klub Milotice Ta také pečuje o
kulturní památky s využitím dotací.
Ratíškovice
Obec má zřízenou příspěvkovou organizaci - osvětovou besedu, která ve spolupráci s obcí
zajišťuje kulturní akce v průběhu celého roku (např. plesy, koncerty, dechové a folklorní
festivaly, zachovávání tradičních zvyků např. hody, taneční zábavy, podpora folklórních
skupin a souborů, aj.). Obec se podílí na opravách památek i drobných sakrálních staveb. Za
finanční pomoci Mikroregionu Nový dvůr s dotací EU se provedla v r. 2009 oprava 2 křížů. Na
opravách některých drobných sakrálních staveb se podílí i občané a to u staveb, které
vybudovali jejich předci.
Skoronice
V r. 2001 získala obce v soutěži Vesnice roku ocenění Modrá stuha za kulturu. V rámci svého
rozpočtu podporuje obec kulturu prostřednictvím dotací.
Svatobořice – Mistřín
Obec je zřizovatelem Obecního kulturního domu ve Svatobořicích-Mistříně, který zajišťuje
většinu kulturních akcí. Dále přispívá na činnost kulturních a folklorních spolků v obci formou
dotací. O kulturní památky pečuje v součinnosti s MěÚ Kyjov-odbor památkové péče.
Vacenovice
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Veřejnou finanční podporu obec poskytuje těmto kulturním složkám:
Národopisná společnost Vacenovice, o.s., DH Vacenovjáci, DH Vacenovští muzikanti, rocková
skupina Na všechny 4, Mužský sbor z Vacenovic.
Přispívá také na opravu: obecní muzeum, drobné sakrální stavby, kapličky a kostel, který je
zasvěcený Božskému Srdci Páně (vysvěcený 1930).
Vlkoš
Obec pořádá v průběhu roku pravidelně některé kulturní akce (obecní ples, dětský karneval
ve spolupráci s o.s. Krušpánek, Pietní akt k uctění památky padlých vojínů obou válek, zpívání
u vánočního stromu a adventní koncert). Ostatní kulturu podporuje prostřednictvím dotací
spolkům a sdružením. Obec se podílí na opravách kostela Nanebevzetí Panny Marie, který je
kulturní památkou a zajišťuje opravu drobných kulturních památek. V obci je v současné
době většina kulturních památek opravena.
Shrnutí
Mikroregion disponuje významným potenciálem cestovního ruchu vyplývajícím především z
existence řady kulturních památek, místních kulturních a folklorních tradic, které se zde
uchovaly v míře neobvyklé ve většině jiných oblastí ČR. Lidové slavnosti, fašaňky, dožínky,
hody a další akce představují dosud živou tradici, která za podmínek, přípustných pro místní
komunitu, může být zpřístupněna návštěvníkům – turistům. Specifickou turistickou
atraktivitou je vinařství, vinařská kultura a architektura (sklepní uličky, lokality vinných sklepů
–Šidleny , Slavín, Žlébky, Búdy). Dalším z více lokálních zdrojů, potenciálně využitelných pro
rozvoj cestovního ruchu, je tradiční zpracování místních produktů, které vytváří předpoklady
pro rozvoj takových forem turistiky jako je např. vinařská turistika či agroturistika.
Specifickým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu je také pozitivní image regionu jako
oblasti se zdravým životním prostředím a pohostinnými lidmi, kteří umí využívat místní
zdroje trvale udržitelným způsobem.

4.14 ŠKOLSTVÍ
V Mikroregionu Nový Dvůr je pokryto základní školství v obcích následovně:
Milotice
Mateřská škola
Základní škola
Ratíškovice
Mateřská škola
Základní škola
ZUŠ
Skoronice
Mateřská škola
Svatobořice - Mistřín
Mateřská škola
Základní škola
ZUŠ
Vacenovice
Mateřská škola
Základní škola (I-V)

1
1

49 dětí
180 žáků

2
1
1

112 dětí
291 žáků

1

23 dětí

2
1
1

96 dětí
293 žáků

1
1

77 dětí
75 žáků
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Vlkoš
Mateřská škola
Základní škola (I –V)

1
1

25 dětí
75 žáků

Souhrnný přehled základních a mateřských škol
Za mikroregion celkem

počet

Mateřská škola

8

Základní škola – nižší stupeň ( 1. – 5. ročník)

2

Základní škola – vyšší stupeň ( 1. – 9. ročník)

3

ZUŠ

2

4.15 ZDRAVOTNICTVÍ
Zdravotnická péče v Mikroregionu Nový Dvůr je zajišťována praktickými i odbornými lékaři.
V jednotlivých obcích jsou k dispozici následující zdravotní služby:
Milotice
Samostatná ordinace stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Lékárna

1
1
1
1

Ratíškovice
Samostatná ordinace stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Samostatná ordinace gynekologa

2
1
1
1

Skoronice
V obci není žádný lékař.
Svatobořice - Mistřín
Samostatná ordinace stomatologa
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a mládež
Samostatná ordinace gynekologa
Lékárna

1
2
1
1
1

Vacenovice
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
Lékárna

1
1
1
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Vlkoš
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

1
1

4.16 VEŘEJNÉ, SOCIÁLNÍ A OSTATNÍ SLUŽBY
Milotice
V obci je knihovna , veřejný internet a Komunitní centrum, které zajišťuje informační servis,
pořádá kulturní a vzdělávací akce a připravuje rozvojové projekty obce.
Obec neprovozuje žádné zařízení sociálních služeb. Občané mohou využít Charitu Kyjov.
Ratíškovice
V obci je knihovna, veřejný internet v budově knihovny, Muzeum ve vagóně, fotogalerie
p.Gajdíka
Charita Hodonín provozuje v obci Charitativní pečovatelskou službu ( 20 bytových jednotek
ve vlastnictví obce).
Skoronice
V obci je veřejný internet, knihovna, národopisné muzeum.
Svatobořice – Mistřín
V obci je veřejný internet, obecní knihovna.
Obec provozuje Dům s pečovatelskou službou.
Vacenovice
V obci je knihovna, veřejný internet, národopisné muzeum.
Vlkoš
V obci je veřejný internet, obecní knihovna a Military muzeum.
Shrnutí
Ve všech obcích mikroregionu je občanům k dispozici veřejný internet a knihovna, mateřská
škola, základní škola 1.- 5. ročník je v obcích Vacenovice a Vlkoš, základní škola 1.- 9. ročník je
v obcích Milotice, Ratíškovice a Svatobořice-Mistřín. Ve dvou obcích je základní umělecká
škola.

4.17 OSTATNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST
Milotice
 KD
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areál TJ Agro (fotbal, tenisové kurty)
víceúčelové hřiště u ZŠ
dětské hřiště ( u ZŠ, Zafáří – místo pro všechny)
KC Kána
KC na zámku
klubovna – jednota Orel
klubovna Skauti a maminky s dětmi

Ratíškovice
 2 dětská hřiště (u školního hřiště u ZŠ, ve dvoře budovy č.p.321)
 3 sportoviště (sportovní areál Baník, orelské hřiště, školní hřiště)
 junácká klubovna
Skoronice
 KD
 dětské hřiště
 sportoviště
 klubovna
Svatobořice – Mistřín
 Obecní kulturní dům
 Veřejná dětská hřiště
 Fotbalový stadion
 Fit centrum
 Mateřské centrum-Krteček
Vacenovice
 Kulturní dům
 dětské hřiště
 sportovní stadion (dvě hrací plochy, krytá tribuna)
Vlkoš





Sokolovna
dětská hřiště
sportoviště: hřiště na kopanou, hřiště na plážový volejbal, hřiště na volejbal
Klub důchodců

Shrnutí
Všechny obce mikroregionu mají dobré zázemí pro sportovní a kulturní vyžití občanů.
Kulturní dům je v 5 obcích, víceúčelové sportoviště a hřiště pro děti jsou vybudovány v každé
obci, dále mají maminky s dětmi možnost navštěvovat ve 3 obcích mateřské centrum,
klubovny skautů, junáků a jednoty Orel mohou využívat ve 4 obcích.
Fit centrum, Komunitní centrum a Klub důchodců patří k dalšímu občanskému vybavení ve 3
jednotlivých obcích mikroregionu.
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4.18 EKOLOGICKÁ SITUACE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Krajina je významným činitelem, který vytváří životní prostředí obyvatel, značně přispívá
k celkovému rázu mikroregionu. Je domovem místních obyvatel a slouží k jejich rekreaci.
Tato problematika je okrajově řešena jednotlivými obcemi v Územních plánech, v rámci
Územních systémů ekologické stability a pozemkových úprav. V území je několik vzácných
lokalita a významných krajinných prvků, na druhé straně je část území narušena těžbou
lignitu v minulosti.
V obcích mikroregionu jsou tyto vodní plochy a významné krajinné prvky:
Milotice
Písečný rybník, systém svodnic ve správě Zemědělské vodohospodářské správy,
Hruškovice, Zamazaná
- CHKO - Písečný rybník, Horky, část území obce NATURA
Ratíškovice
-

rybník Jezérko, vodní nádrž Hliník, Ratíškovický potok, mokrořad Hliníček a Vrbky
Natura 2000 (les směr Rohatec)
území narušená lidskou činností: těžba lignitu v okolí bývalých, již neexistujících dolů
např. lokalita Vlasta, Náklo, Slavín, Baťovka.
Skoronice
-

- víceúčelová vodní nádrž
- výsadba zeleně
Svatobořice – Mistřín
- Kyjovka-regulovaný tok, Svatoborský a Mistřínský rybník - v nájmu ČRS Kyjov
- území narušená lidskou činností: severozápadní část katastrálního území-poddolováno
Vacenovice
- jezero Cihelna, Nebeský rybník
- přírodní památka Jezero, Natura 2000,
- území narušená lidskou činností: 2 území
Vlkoš
Mokřad za MŠ, vodoteče- Hruškovice, Mlýnský náhon
péče o krajinu- v obci byly ukončeny komplexní pozemkové úpravy a byla realizována
řada protierozních opatření a projektů zaměřených na protipovodňovou ochranu, v
současné době probíhá výsadba biokoridorů,biocenter a alejí
Shrnutí
-

Území mikroregionu Nový Dvůr je osídlené od pravěku,v pozdějších dobách bylo
degradováno odlesněním a těžbou, čímž vznikly aktivní písečné přesypy kryté v 19. století
rozsáhlými bory. V Kyjovské pahorkatině převládá orná půda s významným podílem sadů a
vinic. Území je poznamenáno těžbou lignitu, která zde byla v minulosti. V k.ú. Milotice se
nacházejí dvě hodnotná maloplošná ZCHÚ: PR Písečný rybník (hnízdiště vodních ptáků) a PP
Horky (stepní botanická lokalita).
Nejvýznamnější nástroj k řešení problémů životního prostředí jsou Komplexní pozemkové
úpravy. Ty byly dokončeny zatím jen v obci Vlkoš, kde jsou následně realizována opatření
k nápravě krajiny. Tato opatření řeší nevýrobní funkci krajiny za pomoci obnovy sítě polních
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cest a navazující zeleně v krajině jako spojovacího článku mezi obyvateli obcí a krajinou.
Dalším cílem je budování k přírodě přívětivých protierozních opatření řešících vodní a
větrnou erozi. Druhou obcí mikroregionu, kde budou pozemkové úpravy v dohledné době
realizovány, je obec Milotice.
S otázkou životního prostředí souvisí i likvidace a třídění odpadu, které je řešeno ve všech
obcích prostřednictvím odborných firem (Tespra Hodonín s.r.o, a EKOR Kyjov, s.r.o.).
Nedílnou součástí je i zlepšování vzhledu obcí. K nim přispívá mikroregion společnými
projekty např. projekt autobusové zastávky, společný nformační systém.

4.19 REKREACE A CESTOVNÍ RUCH
Cestovní ruch je významným nástrojem pro stabilizaci ekonomiky mikroregionu. Na území
mikroregionu nejsou pohoří či významné vodní zdroje využitelné pro cestovní ruch. Rozvoj
cestovního ruchu v mikroregionu je cílen na krátkodobé oddechové aktivity, na sportovní a
společenské vyžití a rozvoj cykloturistiky.
Pro rekreaci místních obyvatel i pro zábavu a pohodlí návštěvníků slouží tato zařízení.
Milotice
barokní zámek se zahradou a stálou výstavou soch
Penzion u zámku (nedávno zrekonstruovaná budova v majetku obce)
Komunitní a rozvojové centrum na zámku Milotice
půjčovna kol pro návštěvníky
nová autobusová zastávka
nově dobudované chodníky
nově upravená veřejná prostranství
informační systém v obci
sklepní ulička Šidleny
písečný rybník
cyklostezky
- tradiční pravidelně se opakující festivaly, výstavy, slavnosti
Ratíškovice
-

šlapací drezína a Muzeum ve vagónu
poutní místo na kopci Náklo, kde se slaví svátek sv.Cyrila a Metoděje,tradiční slovácké
hody (říjen) s velkou účastí krojované mládeže i dospělých
síť značených cykloturistických i pěších tras
asfaltové lesní a zemědělské cesty směřující na sousední katastr Vacenovice, směr Rúdník
jsou součástí cest lokalit na katastrů Ratíškovice – Vacenovice - Bzenec a jsou v současné
době hojně využívány cyklisty a in-line bruslaři
2 odstavná parkoviště – u ČOV Ratíškovice a bývalé býkárny na ul.Rohatecká
kulturní společenské akce v průběhu roku
Skoronice
-

-

cyklostezky
muzeum
kulturní akce
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Svatobořice – Mistřín
-

napojení na vinařské stezky
ubytování-obecní penzion
penzion U Šťastných
penzion U Frýdků
penzion-sklep U Polášků
penzion-Svatoborský sklípek
folklorní akce a festivaly, další pravidelné akce
Vacenovice

-

dvě tratě vinných stezek
vinné sklepy Pod kostelem a Žlébky
dobré stravovací možnosti (Hospoda U Letochů, výletní restaurace Rúdník)
ubytování - turistická ubytovna OÚ, ubytování u Pluháčků, penzion Rúdník
projížďky na koních – chov Starokladrubských koní, Dobrovský
lesy Doubrava
vinobraní, krojované hody
Vlkoš

-

síť cyklostezek
areál vinných sklepů Búdy
Military muzeum
Restaurace Ve dvoře s celodenním stravováním
Hřiště pro plážový volejbal
Krojový fond
Shrnutí
Na rozvoji cestovního ruchu v mikroregionu má velký podíl program „Moravské vinařské
stezky“, který dal impuls k rozvoji šetrné venkovské turistiky a k zapojení vinařů. Mikroregion
buduje postupně síť bezpečných cyklostezek, informační systémy a nové turistické cíle
např.„Muzeum ve vagónu, Šlapací drezínu, Tradice na zámku“. Tím napomáhá zatraktivnění
mikroregionu pro návštěvníky, ale také ke zlepšení podmínek života pro místní obyvatele.
V průběhu roku pořádá mikroregion celou řadu kulturních akcí, které přitahují návštěvníky
např. Trh místních produktů a řemesel, malířská, sochařská a fotografická sympozia. Těmito
aktivitami se přímo podílí na rozvoji cestovního ruchu a na posilování místní ekonomiky.

4.20 SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY
Občanské aktivity jsou zdrojem bohatého veřejného života, který přispívá k posilování
sociálních vazeb v mikroregionu a významnou měrou posiluje vztah obyvatel k obci a
mikroregionu. V obcích mikroregionu je zastoupen množstvím aktivních spolků, neziskových
organizací a sdružení. Ty vytváří pestrou paletu aktivit.
Milotice
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Národopisný festival Kyjovského Dolňácka, Mužské sbory na zámku, Umělecká sympozia
(keramika, dětská fotografie dírkovou komorou), Poznejme svou obec (dny obce konané
každý druhý rok), TJ Agro Milotice – 4 mládežnická družstva a 2 družstva mužů.
Ratíškovice
Obec má dobré zázemí pro sportovní vyžití – fotbal, stolní tenis, tenis, basketbal, florbal,
odbíjená, kuželky, plavecký krytý bazén.
Mezi pravidelné společenské akce patří : plesy (leden, únor), folkové jaro (březen), košt vína
(duben), zpívání pod Náklem (květen), hasičké soutěže místních dobrovolných hasičů
(červen), rockové noci (červen-září), mezinárodní festival dechových hudeb (červenec)
poutní místo na kopci Náklo, (svátek sv.Cyrila a Metoděje v červenci), výstava hub
s ochutnávkou (září), tradiční slovácké hody (říjen), jazzový podzim (listopad), adventní a
vánoční koncerty (prosinec).
Skoronice
Kulturní akce jsou pořádány v průběhu celého roku. K pravidelným akcím patří hody,
masopust, plesy, skoronská pouť.
Svatobořice – Mistřín
Sportovní akce zajišťuje Tělovýchovná jednota Orel, Sokol Svatobořice-Mistřín, Spartak
Svatobořice-Mistřín, Sokol Mistřín.
Společenské akce Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz,
Český chovatelský svaz, Svaz tělesně postižených, SDH Mistřín, SDH Svatobořice, Skaut,
Kynologický klub.
Vacenovice
K pravidelným akcím v obci patří : plesy, setkání mužských a ženských sborů, Košt vína,
Beltine, slavnost Božího Těla, Vacenovská pouť, Zpívání s beranem, Svatojánský pochod,
Slunovrat na salaši, soutěžní klání „Olinpijáda“, Kulturní babí léto, Vinobraní, Slovácké hody,
Kateřinská zábava, Vánoční koncert, vánoční besídka „Vánoce na Moravě“, Štěpánská
rocková maškaráda, koledování Tří králů.
Svaz zdravotně postižených občanů pravidelně pořádá setkávání členů, besedy se zajímavými
hosty, Po-hodovou zábavu, silvestrovský Papučový bál, Mikulášskou zábavu, zájezdy, poutě,
divadelní představení, ozdravné pobyty.
 Sportovní organizace a aktivity v obci :
 Běh osvobození obce Vacenovice - stadion SK Mogul
 Sokol – aerobic a zdravotní cvičení v tělocvičně ZŠ
 Soutěž mažoretek o putovní pohár starostky obce Vacenovice
 Kvasaco - Letocha cup – soutěž fotbalových mužstev v malé kopané
 Memoriál Mikuláše Bábíka-soutěž EXTRALIGY ČR v požárním útoku
 Pohár mistrů ČR v požárním útoku
 Pohodový fotbalový turnaj
 Vánoční turnaj ve stolním tenise
 Fotbalový klub – účast v soutěžích (přípravka, žáci, dorost, muži)
 Oddíl stolního tenisu – účast v okresních soutěžích
 Fitness centrum Řihák Pavel – posilovna, masáže, solárium.
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Vlkoš
V obci se pravidelně konají tyto akce: plesy, tradiční krojované hody, maškarní karneval,
koncerty, výstavy, zarážání hory.
Sportovní vyžití je možné v areálu TJ Sokol Vlkoš. Funguje zde oddíl kopané, oddíl stolního
tenisu. Aktivní jsou i další spolky SDH, o.s. Krušpánek, o.s. Přátelé Achtele, komorní pěvecké
sdružení Kalíšek, schóla a jiné.
Shrnutí
Tyto aktivity by bylo vhodné posílit kvalitní propagací, systémem informování, propojováním
aktérů a větší podporou spolkových a zájmových organizací, které jsou prostředníkem účasti
na veřejném životě.

5 Ekonomika a hospodaření mikroregionu
Mikroregion Nový Dvůr hospodaří s vlastními prostředky –členskými příspěvky obcí a
s přidělenými dotacemi. Celkové příjmy za rok 2009 činily 20 900 800,- Kč. Z níže uvedených
tabulek vyplývá, že mikroregion je aktivní v získávání dotací a že obce jsou schopny přispívat
na vlastní podíl dotací z vlastních rozpočtů poměrně velké částky.
Přehled získaných dotací v letech 2006 – 2009.
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Přehled dotací za r. 2006

Název projektu

Poskytovatel
dotace

Dotace

Spoluúčast

Celková částka

Muzeum ve vagonu

LEADER +

789 000,-

-

789 000,-

Trh místních řemesel a
produktů

JMK,
50 000,-

50 000,-

100 000,-

kultura

Autobusové zastávky
mikroregionu

JMK, PRV

177 000,-

76 000,-

253 000,-

Poradce mikroregionu

JMK, PRV

44 000,-

44 000,-

88 000,-

Za kulturou do
mikroregionu

LEADER +

703 000,-

-

703 000,-

Tradice na zámku

LEADER +

966 000,-

-

966 000,-

Jednotný informační a
orientační systém
mikroregionu

INTERREG III
A

1 333 908,-

444 503,-

1 778 411,-

III A

150 000,-

50 000,-

200 000,-

JMK

100 000,-

100 000,-

200 000,-

Umění mezi vinohrady
Fotogr.sympozium a
setkání loutkářů

Projektový manažer

INTERREG
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Přehled dotací za r. 2007
Název projektu

Poskytovatel dotace

Dotace

Celková částka

Za kulturou do mikroregionu

LEADER +

702 998,-

703 000,-

Tradice na zámku

LEADER +

954 794,-

966 000,-

Umění mezi vinohradyfotografické sympozium

Dispoziční fond
INTERREG IIIA

147 750,-

197 000,-

Trh místních řemesel a
produktů

JMK, kultura

40 000,-

80 000,-

Projektový manažer

JMK

100 000,-

200 000,-

Poradce Mikroregionu Nový
Dvůr

JMK, PRV

64 000,-

200 000,-

Cyklostezky Mikroregionu Nový
Dvůr

JMK, PRV

250 000,-

440 000,-

Projektová dokumentace na
cyklostezky MND

JMK

84 000,-

200 000,-

Zajištění informačních služeb
na Moravských vinařských
stezkách

Nadace Partnerství

50 000,-

150 000,/vyúčtováno 51
000,-

Jednotný informační a
orientační systém

Interreg IIIA

1 422 728,-

1 778 411,-
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Přehled dotací za r. 2008

Název projektu

Vybudování sítě cyklostezek
v Mikroregionu Nový Dvůr 1.etapa

Umění mezi vinohradyfotografické sympozium

Poskytovatel
dotace

Dotace

Spoluúčast

Celková částka

ROP

14 263 833,-

2 178 717,-

16 442 500,-

JMK

80 000,- /
dostali

80 000,-

160 000,-

95 000,-/

190 000,/vyúčtovat

30 000,Trh místních řemesel a
produktů

JMK

95 000,- /
dostali

60 000,-

60 000,-

120 000,-

Projektový manažer

Poradce Mikroregionu
Nový Dvůr

JMK

100 000,-

100 000,-

200 000,-

100 000,-/
dostali

100 000,-/

JMK,PRV

200 000,/vyúčtovat

30 000,-

30 000,Cyklostezky Mikroregionu
Nový Dvůr

JMK,PRV

245 000,-/
dostali

60 000,105 000,-/
128 000,-

183 000,-

350 000,-/
vyúčtovat
311 000,-

Veřejná prostranství s
medonosnými stromy a
keři *

MMR

280 000,-

120 000,-

400 000,-

Turistické okénko do českých
a slovenských regionů
(projektový partner)

ČR-SR

387 900,-

43 100,-

431 000,-

JMK

1156488,-

0,-

1156488,-

Vybudování sítě cyklostezek
v Mikroregionu Nový Dvůr 1.etapa

 projekt nepřijat
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Přehled dotací za r. 2009
Název projektu

Poskytovatel
dotace

Dotace

Spoluúčast

Celková částka

Cyklostezka Skoronice

JMK

498 000,-

325 926,-

823 926,-

Sakrální stavby MND

MMR

379 000,-

195 100,-

574 100,-

Zámecký barokní bazén

SZIF

213 394,-

68 761,-

282 155,-

Poradce MND

JMK,PRV

30 000,-

30 000,-

60 000,-

Cyklostezky MND 3. etapa

JMK,PRV

221 000,-

158 463,-

379 463,-

Aktualizac e SRD

JMK

60 000,-

60 000,-

120 000,-

Turistické okénko do
českých a slovenských
regionů (projektový
partnet)

ČR-SR

387 900,-

43 100,-

431 000,-

Tabulka Přehled dotací za období 2002 -2009
Rok

Celkové
náklady

Dotace

Spolufinancování

2002

389 000

245 000

144 000

2003

397 850

225 000

172 850

2004

2 542 786

1 424 842

1 117 944

2005

2 787 187

1 928 000

859 187

2006

2 988 000

2 815 792

172 208

2007

3 203 173

2 158 578

1 044 595

2008

10 520 170

9 477 433

1 042 737

2009

2 542 238

1 789 294

752 944

Celkem

25 370 404

20 063 939

5 306 465
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Tabulka grafické vyjádření

Zdroj: Marta Moravčíková, účetní MND

6 Vyhodnocení stávající strategie
Aktualizace Strategie rozvoje Mikroregionu Nový Dvůr vychází z osmileté zkušenosti
fungování a je postavena na komunitního přístupu při procesu. Výsledky hodnocení
dosavadní strategie ukázaly, že tato byla příliš ambiciózní a že mikroregion neměl
dostatečnou kapacitu k jejímu naplňování. Strategie byla naplněna z pohledu, že se obce
naučily spolupracovat a sdružovat prostředky na společné projekty. Ne všechny realizované
projekty však zcela zapadaly do stanovených priorit a naopak velká část naplánovaných
opatření nebyla vůbec naplněna.
Hodnocení strategie proběhlo jednak z pohledu nastavení intervence / zásahu a její logiky ve
vztahu k danému území, jeho problémům a potřebám a také z hlediska reálného využití
zdrojů i na úrovni projektů a následně jejich příspěvky ke specifickým a strategickému cíli,
jakož i jejich efekty v rámci zvolených prioritních rozvojových oblastí.
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Tabulky vyjadřují naplnění jednotlivých priorit.
1. Priorita I. - ekonomický rozvoj a sociální servis
Služby, infrastruktura, prac. místa
Infrastruktura obcí
Inf. a orient. systém PD
PD zastávky
Interreg
Projekt kanal. sběr
Odkanalizování Padělky

I. skupina
150000
177000
1134000

II. skupina

177000
1134000
50000
60000

Turistická infranstruktura
Podpora služeb - vznik prac. místa
Celkem

1461000

Příprava zón, podnikání
Projekční příprava a předinvestiční příprava
Kanalizace PD

I. skupina

1421000
II. skupina

110000

Investice do sítí
Demonstrační projekt s dopadem do MND
Celkem

110000

Podpora místní produkce
Propagační akce, publikace

I. skupina

Regionální výstavy
Trh
Trh
Trh
Trh
Trh

0
II. skupina

150000
100000
50000
40000
60000

Demonstr. akce a motiv. aktivity
Celkem

400000
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Přírodní plochy a turistické cíle
Úprava a vytvoření přírodních a veřej. míst

I. skupina

Nové turistické cíle
KKK
Muzeum ve vagonu
Tradice na zámku
Celkem

Vzdělání
Vzdělávácí akce a programy
Vinaři
Centrum pro rozvoj

II. skupina

200000
789000
966000

789000
966000

1955000

1755000

I. skupina

II. skupina

195000
160000

Konference a kulturní akce
Leader

110000

10000

Zakládání nových tradic ve vzdělávání
Celkem
Celkové porovnání priority I.

365000

110000

4291000

3286000

2. Priorita II - zvýšení kvality cyklostezek a cest

Krajinný plán a pozemkové úpravy
Vytvoření vize krajiny
Putovní výstava Problémové fotografie
Realizace pozemkových úprav

I. skupina

II. skupina
10000

Návrh opatření s krajinným plánem
Celkem

0
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Bezpečný pohyb obyvatel, propojení obcí
Infrastruktura mezi obcemi k turist. cílům

I. skupina

Cyklostezky a hypostezky
cyklostezky včetně PD

II. skupina

11624000

11924000

Celkem

11624000

11924000

Celkové porovnání priority II.

11624000

11934000

Naučné stezky, pěší okruhy
Víceúčelové stezky

3. Priorita III. - kulturně, společ.-sport. rozvoj, spolupráce se zahraničím
Podpora kult., sport. a vzděl. aktivit
Podpora sport. akcí

I. skupina II. skupina
210000

Podpora kult. akcí

2629000

Podpora vzděl. a zájm. činnosti

20000

Komunitní centra
Celkem
Informační systém, předávání informací
Informační sítě

405000

180000

3264000

3009000

I. skupina
943000

II. skupina

Publikační činnost
Infomační centra
Celkem

943000
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Propagace aktivit
Publikační činnost

I. skupina

II.skupina
40000

Účast na propag. akcích mimo MND
Reprezentace MND

50000

Celkem

50000

40000

I. skupina
50000

II. skupina
110000

50000

110000

4307000

3159000

Spolupráce - zahraničí
Zahraniční aktivity
Přeshraniční projekty
Celkem
Celkem porovnání priority III.

Celkové porovnání

I. skupina

Priorita I.
Priorita II.
Priorita III.
Pro všechny skupiny projekt.manag., poradce
Celkem

4291000
11624000
4307000
20222000

II. skupina
3286000
11934000
3159000
700000
19079000

Nejvíce projektů bylo realizováno v oblasti podpory kulturních a akcí a budování turistické
infrastruktury. Naopak Priorita 1 ekonomický rozvoj a sociální servis byla naplněna jen
několika projekty.
Shrnutí
Lze konstatovat, že se obcím mikroregionu podařilo to nejdůležitější - nastartovat aktivity a
vybudovat důvěru. Tento trend se podařilo udržet po celou dobu dosavadního fungování
mikroregionu. K tomu postupně přibyla schopnost získávat dotace. Po počátečních úspěších
s drobnými granty a národními dotacemi se obce pustily do větších společných projektů a
čerpání peněz z evropských fondů. Dalším dobrým výsledkem je zapojení obyvatel do aktivit
mikroregionu a posílení zdravého patriotismus díky pořádání tzv. měkkých akcí v průběhu
celého roku. Byla také navázána spolupráce se zahraničními partnery a jinými mikroregiony.
Nový Strategický plán nemá ambice zahrnout všechny oblasti života, ale chce se zabývat
problémy, které byly vyhodnoceny jako nejpalčivější a zároveň jako řešitelné z pohledu
časového horizontu i finančních možností mikroregionu s ohledem na globální cíl.
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7 SWOT analýza
Facilitace setkání k strategické části probíhala ve třech etapách v I. Etapě byla sestavena
SWOT analýza. .
V části silných a slabých stránek SWOT analýzy bylo ohodnoceno to, co je v mikroregionu
dostupné, ať už negativní nebo pozitivní. Zároveň byl brán zřetel fakt, že to, co je slabou
stránkou v současnosti, jí nemusí být i v budoucnosti a naopak. Jinými slovy tato analýza
nastínila
aktuální
obraz
současné
situace.
Silné stránky


























existující síť cyklostezek
pravidelně pořádaný trh řemesel Milotice
nové turistické turistické cíle (např. Muzeum ve vagónu)
prezentace obcí mikroregionu prostřednictvím projektu Tradice na zámku
činnost spolků a NNO
schopnost čerpát z fondů EU i jiných DT
informační systém - vstupní cedule MND
zlepšená propagace
kulturní a umělecké aktivity ( umělecká sympozia, plesy)
společenské a folklórní akce
sportovní akce ( turnaje, pochody)
unikátní kultura drobného vinařství – sklepní uličky
zlepšování vzhledu obcí - zastávka Milotice
nové ubytovací kapacity - penziony v MND
rozvíjející se spolupráce obcí, setkání starostů a různých skupin
schopnost nastavit správné priority
krojový fond, posilování identity
místní znalost - patriotismus
přitažlivá příroda, houbařství
postupné zviditelňování obcí
posilování místní ekonomiky
dobré jméno a image MND
fundovaný personál a dobrý propagační materiál
zvyšující se návštěvnost akcí MND
činnost MAS v regionu
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Slabé stránky































nedokončené cyklostezky ( Vacenovice- Milotice)
nedostatečné výstupy setkání
nedostatečné zapojení vinařů do turistiky
nedostatečná propagace
webové stránky MND
nedostatečný zájem představitelů
špatná prezentace vedení
chybí osobnosti
neprofesionalita manažerky
nekvalitní propagační materiál
nedostatečná informovanost, pozdní zápisy z jednání MND
malá frekvence hodnocení činnosti MND
nedostatek informací od MND směrem k lidem
chybějící zpětná vazba mikroregion - lidé
obec Svatobořice – Mistřín je mimo dění MND
nedostatek penziónů pro seniory a nabídek sociálních služeb
chybí větší zázemí pro turisty
nedostatečná údržba turistických cílů
nedostatečný marketing služeb pro turistický ruch
chybí zastávka Vacenovice
chybí přírodní koupaliště, rozhledna
nedostatečné zapojení různých věkových.skupin
nedostatečná podpora vinařství
MND nedělá projekty, které by prospěly všem obcím mikroregionu
soustředění akcí do Milotic
nefunguje propojení lídrů a skupin a jejich rozvinutí
nenaplnění strategie v některých cílech
chybí sjezd rodáků
každý dělá na vlastní pěst

V části příležitostí a možných ohrožení se účastníci zaměřili na rozvoj území z pohledu
budoucnosti co ze současného stavu představuje rozvojovou příležitost z pohledu
budoucnosti, na čem lze stavět a která rizika je třeba vzít do úvahy.
O každé konkrétní příležitosti bylo uvažováno z pohledu možných interních a externích
rizik.
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Příležitosti

Příležitosti







































rozvoj tradic ( víno, kroje...)
prezentace vinařských tradic a kulturního dědictví
zapojení do turistických nadnárodních sítí
spolupráce s mikroregiony EU
spolupráce s MAS
větší využití disponibilního majetku obce
krajinný plán mikroregionu
vzdělávání veřejnosti
změna zastupitelstva – nové nápady
nové možnosti rozvoje ( průmysl ... ) ne pouze tradice
houbařská turistika
aktivizace mládeže
propojení NNO
rozvoj a propojení akcí MND
zlepšení IS prostřednictvím internetu
zvýšení počtu komunitních center
využití dotací přes MND
více neformálních setkání obyvatel MND
zvýšení příspěvku na obyvatele MND
posílení managementu MND
nové akce a inovace starých akcí
zapojení a propojení spolků
publikace o jednotlivých obcích dát do knihoven všech ostatních
vytvoření regionální značky MND
vytvoření tematických skupin a okruhů
větší propojení místních obyvatel
vytvoření větší nabídky aktivit MND ( cyklojízda, košty MND, výstava podvraťáků ,
společné pálení čarodějnic )
vyhledávání nových lidských zdrojů
hledání výjimečností a jejich propagace
zviditelnění napojení na in-line dráhu Bzenec – Přívoz – Ratíškovice
dobudování turistické infrastruktury (rozhledna na Nákle atd.)
prosazení místní gastronomie do restaurací MND
marketing
databáze TOP- MND + propagační. materiál + prezentace na webu
motivace od jiných mikroregionů
včelařský dům – objekt, ve kterém by probíhalo vzdělávání ( mimoškolní),
navazující výsadba medonosných dřevin
přenos know how
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rozložení akcí do ostatních obcí MND
zlepšit komunikaci od vedení k obyvatelům
vydávání zdravodaje pro motivaci i zveřejnění negativ
košt MND ( nejlepší vzorky) – prestižní
společné folklórní akce
připravit návrh na využití nečerpaných prostředků EF region. rozvoje
studie využití brownfields
pořízení dalšího mobiliáře pro pořádání akcí

Hrozby






















konec dotační politiky
legislativa
nedostatek peněz
volby – nová zastupitelstva
ignorace tradic
územní nevyrovnanost aktivit
plánování bez veřejnosti (plány rozvoje obcí, mikroregionů ,krajiny)
stereotyp – místní slepota
ohrožení přírody rozvojem infrastruktury
nedostatečná podpora jednotlivých obcí
nepružnost managementu
nezájem veřejnosti
nesplnitelné sliby
špatný marketing
není jasná perspektiva MND po roce 2013
vyšší moc
volby
špatná legislativa
akce např, Silvestrovský pochod se nehodnotí - regulace
závist
pasivita lidí

7.1 Problémové oblasti
Druhou etapou bylo stanovení problémových oblastí a návrhy opatření k jejich řešení. Ty
jsou zaznamenány v tabulkách níže.
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Problémové oblasti a jejich řešení
Problémová oblast
nedostatečná práce
managementu

informace, propagace,
komunikace

Navržená opatření
 profesionalizovat a rozšířit management
 formulovat výstupy ze schůzek
 aktivně rozvíjet spolupráci v terénu
 synchronizovat akce v obcích MND
 jasně stanovit priority
 management MND ( ne starostové) = jako spojovací
prvek
 více zaangažovat vedení některých obcí
 zlepšit marketing
 vytvořit koncepci aktivit
 zajistit přenos informací ven/dovnitř
 sjednotit zájmy obcí
 odstranit rivalitu obcí
 zkvalitnit webové stránky
 poskytovat více informací místním obyvatelům
 zajistit větší propagaci činností uvnitř mikroregionu i
navenek
 zlepšit komunikace s vinaři
 zkvalitnit a doplnit propagační materiály
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orientace regionu jedním
směrem

nedostatečný zájem o
organizaci akcí MND














chybějící činnosti








nedokončená turistická
infrastruktura










začít vydávat zpravodaj – věstník mikroregionu o
plánu a uskutečnění
zprůhlednit činnosti a financování
vizualizace společných rysů MND ven/dovnitř
zaměřit se i na jiné stránky než vinařství
spolupracovat s novými aktivitami
umožnit přístup řemesel z obcí MND na trh místních
produktů a řemesel v Miloticích
rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání
vzdělávání mladší generace ( tradice)
zpracovat perspektivu po r. 2013
posilovat pocit sounáležitosti mezi obcemi
zapojit do přípravy akcí více skupin lidí
navrhovat dílčí aktivity pro zájmové skupiny a
propojovat je v rámci mikroregionu
hledat nové formy oslovování veřejnosti a zpětnou
vazbu
vyvinout větší snahu o zapojení podnikatelů a firem
rozhýbat obyvatele – zmírnit pasivitu
obnova starých řemesel
podpora sportovní činností a sportovišť
intenzifikace práce na vyhotovení projektů do r.
2013
vytvoření projektů, které jsou schopny existence bez
dalších dotací
dobudování kompletní sítě cyklostezek
propojení turistických uzlů
vinotéka mikroregionu
vybudování turisticky atraktivních zařízení
(sportoviště, ubytovny, vinotéky, parkoviště)
oživení vinařské turistiky – vinařské uličky, jejich
funkce
vinařská stezka Vinohrádky – obec Vacenovice
cyklostezka Kyjov- Milotice- Ratíškovice – Hodonín
další turistické cíle –rozhledny, atd.
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8 Návrh prioritních os
V třetí etapě byly vyselektovány problémy metodou co chceme, potřebujeme a můžeme.
Tím byly stanoveny směry nového strategického rámce.
chceme, potřebujeme a můžeme












zlepšit informovanost
dokončit turistickou infrastrukturu
zvýšit nabídku vzdělání
zprofesionalizovat organizační kapacitu
zlepšit práci managementu
zlepšit informace, propagaci, komunikaci
rozšířit orientaci mikroregionu o jiné směry
posílit řízení mikroregionu
vyvinout nové produkty
naplánovat perspektivu mikroregionu
zlepšit vzájemnou komunikaci

chceme a potřebujeme






více finančních prostředků
kvalitní legislativu
zvýšit zájem obyvatel o organizaci akcí MND – mobilizace spolků
více projektů
změnit pasivitu lidí

chceme a můžeme
 nastartovat spolupráci spolupráci s obč. sdruženími
chceme


řešit problémy krajiny, nevyužitá pole a brownfileds
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9 Vypracování Strategického rámce
Na základě provedených analytických prací, včetně SWOT analýzy a na základě vzájemných
diskuzí regionálních aktérů a účastníků procesu tvorby strategie, byla definována vize
mikroregionu, na kterou navazuje strategický cíl, vymezující základní směry rozvoje. Vše je
dále rozpracováno v prioritních oblastech. Pro každou prioritní oblast je stanoven prioritní cíl
a následně jsou formulovány specifické cíle dané priority a opatření vedoucí k naplnění
stanovených cílů.

Strategický cíl

Do roku 2015 si obyvatelé
Mikroregionu Nový Dvůr
Problémová oblast
vytvoří hezčí podmínky
pro svůj život i pro
návštěvníky

1.1.1 Priorita 1
1.Profesionální
spravování a
management území

1.1.3 Priorita II
2. Rozvoj kapacit

1.2 Priorita III
3. Přidaná hodnota
území prostřednictvím
rozvoje nových oblastí

Do roku 2015
Si obyvatelé MR Nový Dvůr vytvoří hezčí podmínky pro svůj život i pro
návštěvníky.,
1.1.2

Vize

VIZE MIKROREGIONU

Do roku 2015 si obyvatelé Mikroregionu Nový Dvůr
vytvoří hezčí podmínky pro svůj život i pro návštěvníky

Priority

- 52 -

Aktualizace Strategie Mikroregionu Nový Dvůr
Prosinec 2009

území
z4.3.Vytvořit
vizi budoucího využití
ateriálního a přírodního potenciálu
krajiny

4.2.
ru Vytvořit a prodat nové
produkty

3. Přidaná hodnota
území prostřednictvím
rozvoje nových oblastí

4.1 Rozvíjet turistickou
infrastruktur

3.2 Aktivizovat jednotlivé skupiny
obyvatelstva

1.6 Zlepšit spolupráci
s podnikatelským sektorem

1.5 Rozvíjet komunikaci subjektů
zapojených do rozvoje

1.4. Zvýšit účast občanů na správě
věcí veřejných

1.3. Zlepšit propagaci území

1.2 Dobudovat informační systémy

1.1 Zprofesionalizovat
management území

a management území

2. Rozvoj
kapacit

3.1. Rozšířit nabídku celoživotního
vzdělávaní

1.Profesionální spravování

Nový strategický rámec mikroregionu
Priorita I. – Profesionální správa a management
 Profesionalizace managementu území
 posílení kapacity MND
 cíleně zaměřená školení ( zastupitelé, radní, starostové, management)
 výměna zkušeností mezi mikroregiony a MAS
 spolupráce s profesionálními agenturami
 definování společných problémů všech obcí
 Dobudování informačních systémů
 vznik zpravodaje MND
 pravidelné relace v kabelové televizi
 rekonstrukce web. stránek (doplnění o informace typu cyklostezky,
ubytování, vinaři, stravování, tradice, kulturní akce, veřejná diskuze)
 Zlepšení propagace území
 vytvoření propagačních materiálů ( letáky, mapy, průvodce, upomínkových
předmětů)
 spolupráce s médii (TV + rozhlas)
 CD, video – nejlepší věci z regionu
 propagace místních spolků
 propagace prostřednictvím místních spolků
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výměna zkušeností mezi mikroregiony
WEB – rekonstrukce
propagace osobností MND
účast na veletrzích cestovního ruch

 Zvýšit účast občanů na správě věcí veřejných
 najít komunikační kanály – web, obecní tisk ( stránka), vlastní zpravodaj
 najít kontaktní osoby občanské skupiny
 ankety a jejich vyhodnocení
 zapojení škol / dětí
 aktivity pro co nejširší okruh občanů
 Rozvíjet komunikaci subjektů zapojených do rozvoje
 pracovní skupiny
 aktivity napříč skupinami
 vytváření „sítí“
 Zvýšit spolupráci s podnikatelských sektorem
 nabídnout službu
 upřednostnit v místních zakázkách
 prezentace firem ve veřejných prostorách veřejným sektorem
Priorita II – Rozvoj kapacit
 Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání
 kurzy práce na PC
 kurzy psaní projektů
 tradiční ruční práce ( vyšívání, pletení apod.)
 údržba krojů
 podnikání v cestovním ruchu
 jazykové znalosti
 školení pro vinaře
 školení pro zemědělce
 zdravý životní styl
 pohybové aktivity
 kurzy vaření
 kurzy kosmetiky
 kurzy řemesel
 spolupráce se všemi typy škol
 Aktivizovat jednotlivé skupiny obyvatelstva
 oslovení nově přistěhovaných obyvatel
 atraktivní interaktivní web
 identifikovat jednotlivé skupiny
 připravit platformu pro setkání skupin s ohledem na zaměření
(zohlednit způsob pozvání)
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poutače, happening
společný košt
přehlídka podvraťáků
Caruso show
letní noc pro mladé
folklórní akce mikroregionu
módní přehlídka ( maminky s dětmi)
cyklo akce
in-line akce
úspěšné akce obcí rozšířit na celý MND
otvírání sklepů
akce pro celou rodinu
běžecký závod mikroregionu
hry bez hranic
komunikace prostřednictvím lídrů, předsedů, jednatelů spolků
časová banka

Priorita III – Přidaná hodnota území prostřednictvím rozvoje nových oblastí
 Rozvíjet turistickou infrastrukturu
 rozvíjet stávající síť cyklostezek
 uvaziště pro koně
 koňská stezka ( Dubňany – Vracov)
 sběrné parkoviště + odpočívadla u cyklostezek ( altány)
 sociální a informační zázemí ( Ratíškovice, Vacenovice, Milotice)
 sběrny kol
 hornická stezka
 Vytvořit a prodat nové produkty v území
 vytvořit přírodní lanové centrum
 hrací místo pro děti ( prolézačky, atrakce apod.)
 altán pro vinaře
 rozhledna Náklo ( 264 m)
 historie včelařství
 GPS turistika
 letiště Milotice
 dětský hrad
 Vytvořit vizi budoucího využití materiálního a přírodního potenciálu území
 statek Mistřín
 prasečák Skoronice – nevyužité území
 mlýn Svatobořice
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10 Akční plán
I. Management –profesionalizace a posílení managementu mikroregionu:
(Starostové jsou „zřizovatelé“ mikroregionu a jeho „kontroloři“. Cílem aktivit
mikroregionu je ulehčit práci starosty a rozšířit aktivity obcí mimo . K tomu je
nutné delegovat finance, kompetence a odpovědnost)


Stabilizace základních finančních zdrojů mikroregionu formou
pravidelných čtvrtletních příspěvků členů mikroregionu (pro provoz nutné
zajistit cca 1 000 000Kč, tj. cca 75Kč/obyvatele a rok= navýšení finančních
zdrojů)



Stabilizovat řízení mikroregionu
Profesionalizace a posílení současného managementu
Stanovení výběrových kriterií pro manažera mikroregionu a uspořádat
výběrové řízení.
Založení pracovních skupin pro jednotlivé oblasti činnosti mikroregionu
(PR , nové nápady, zapojení zájmových skupin, nové projekty, síťování)



Jasně definovat úkoly a odpovědnost manažera mikroregionu rozhodnout se, jaké typy projektů plně předat do odpovědnosti
mikroregionu a tím je vyřadit z programu starostů jednotlivých obcídelegovat část odpovědnosti samosprávy na managment mikroregionu (
např. údržbu cyklostezek a podpůrné infrastruktury, propagace, informace
k občanům, vybrané „měkké“ projekty a jejich rozvoj, …….atd.)



Vytvořit systém pro rozvoj služeb mikroregionu, které přímo nesouvisí
s řízením obcí a budou zajištěny mikroregionem.

II. Návrh na náplň činnosti „Manažera“ mikroregionu – zadání pro jeho práci.
Zadání od starostů a zastupitelstev, které přenesou na mikroregion ve dvou
základních oblastech na základě projednávání strategie.
1. V oblasti infrastruktury ( viz projednávání strategie – nutná selekce)
2. V oblasti tzv. „měkkých projektů“ ( vzdělávání, propagace, organizace akcí mimo
rámec obcí.atd.- viz projednávání strategie-nutná selekce)
III. Vypracovat plán zpracování a realizace projektů – viz nový strategický rámec.
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