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ÚVOD 

 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, 

je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Strategické plánování není 

pro obce závazné, ale významně pomáhá při dalším rozvoji obce. Smyslem tvorby bylo na 

základě popsání situace v obci a názoru občanů formulovat představy o budoucnosti obce 

včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy dosáhnout. 

Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2018 na období let 2019–2029. 

Do procesu tvorby PRO byla také zapojena veřejnost, která se formou komunitního 

plánování v prosinci 2018 podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu. 

Pracovní verze byla zveřejněna na stránkách obce a bylo uskutečněno veřejné projednání 

strategie na zasedání zastupitelstva. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

1. Území 

Poloha obce 

Dražůvky jsou obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 8 km západně od Kyjova. Žije 

zde 273 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340. V severní a východní 

části kopírují hranice katastru hlavní silnici I/54. Obec s rozšířenou působností je Kyjov, 

pověřená obec Ždánice. 

 

Tabulka: Základní charakteristika obce 

 
31. 12. 2017 

 Obec s rozšířenou působností Kyjov 

 Pověřený obecní úřad Ždánice 

 Pracoviště finančního úřadu Kyjov 

 Katastrální pracoviště Kyjov 

 Matriční úřad Ždánice 

 Katastrální plocha (ha) 516,04 

 Počet částí obce 1 

 Nadmořská výška (m nad mořem) 193 

 První písemná zpráva (rok) 1340 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

Historie obce 

Původně v místě dnešních Dražůvek stávala ves Dražovice. V historii se objevily i názvy 

Dolní Dražovice, Dražejovice či Dražejov. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1340, 

kdy ji vlastnil Bruno z Dražovic. Když jako bezdětný zemřel, majetek připadl markraběti 

Karlovi, budoucím českému králi Karlu IV. Ten jej 22. srpna 1341 věnoval novém ženskému 

benediktinskému klášteru v Pustiměři, který Dražůvky vlastnil do roku 1364 a pak se 

vystřídalo několik dalších majitelů. Ve 14. století byly uváděny jako městečko s právem 

vybírat mýto a s trhovým a hrdelním právem. Byla zde tvrz, kostel s farou, mlýn, hospoda, 

hospodářský dvůr a 6 rybníků. 

V 15. století během husitských a česko-uherských válek Dražovice utrpěly velké ztráty a od 

roku 1453 používají název Dražůvky. Po nějaký čas zde byla Jednota bratrská. V roce 1598 

ves zakoupil Oldřich z Kounic, majitel ždánického panství. Ten se účastnil stavovského 

povstání a jeho majetek mu byl po bitvě na Bílé Hoře zkonfiskován. Celé panství roku 1619 

získal Gundakar z Lichtenštejna a Lichtenštejnům pak patřilo do zrušení vrchnostenské 
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správy v roce 1848. Dražůvky byly opět zničeny za třicetileté války, kdy zanikla tvrz i kostel s 

farou. V roce 1656 zde žilo pouze 14 osadníků. Znovu byly vyrabovány francouzskou 

armádou v roce 1805. Poslední z rybníků o rozloze 18,5 ha byl vypuštěn roku 1891 a 

současně zanikl mlýn ze 16. století. V roce 1889 byla postavena škola a 1892 kaple. V letech 

1976–1991 obec administrativně spadala pod sousední Archlebov. Ve východní části obce 

procházela v letech 1908–2007 železniční trať z Čejče do Ždánic. V roce 2016 byl její 9 km 

dlouhý úsek přebudován na cyklostezku. 

V minulosti zde došlo (směrem od dnešní státní silnice na Kyjov) k obrovskému sesuvu 

zeminy v tloušťce minimálně 4 metrů. 

Dražůvky jsou velmi bohatým archeologickým nalezištěm, jedná se především o keramické 

střepy, ale také například o hrob keltského bojovníka. Od druhé světové války se už sběru 

archeologického materiálu v katastru obce nikdo nevěnoval a výstavbou tak zcela určitě bylo 

znehodnoceno a ztraceno mnoho pozůstatků minulosti. Tato lhostejnost byla alespoň 

částečně napravena a v současnosti někteří občané sbírají při polních pracích keramický 

materiál roztroušený po polích. Máme už tímto způsobem zastoupený dlouhý úsek minulosti 

– od kamenných industrií současníků neandrtálců, přes eneolit, dobu bronzovou, Kelty a 

Germány až po třicetiletou válku. 

V současnosti se čeká na potvrzení rozsahu nálezů z doby Velké Moravy, včetně pohřebiště. 

Proběhl zde nedestruktuvní průzkum pomocí georadarů a magnetometrů. Dražůvky byly 

vůbec jedna z prvních obcí, kde v takovém rozsahu podobný průzkum proběhl. 

V roce 2011 oslavily Dražůvky výročí – 670 let od první písemné zmínky, kdy ještě nebyl 

znám zápis z roku 1340. O zajímavé historii obce již bylo vydáno několik knih. 

 

 

 

            znak                  vlajka 

 

Znak Dražůvek: V modro-červeně polceném štítě stříbrná husa se zlatou zbrojí, provázená 

vlevo nahoře třemi zkříženými stříbrnými liliovými hůlkami, prostřední obrácená. 
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Vlajka: List tvoří čtyři svislé pruhy, bílý, modrý, červený a bílý, v poměru 2:3:3:2. Uprostřed 

bílá husa se žlutou zbrojí. V červeném poli nad husou tři zkřížené bílé liliové hůlky, 

prostřední obrácená. 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

 
Graf: Vývoj počtu obyvatel, stav k 1.1. 
 

 
 
Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 
Nejvíce obyvatel měly Dražůvky v roce 1921. Zdroje uvádí 449 obyvatel. Tehdy se 

započítávalo obyvatelstvo přítomné v daném místě. V poválečném období proběhl odchod 

části obyvatel osídlovat pohraničí. Kroniky uvádí, že po roce 1945 odešlo celkem 84 

obyvatel. Od roku 1961 se již jako počet obyvatel uvádí obyvatelé bydlící (tj. hlášení v obci 

k trvalému pobytu). V té době zde žilo 373 obyvatel. 

Od roku 1971 docházelo asi po 10 let k postupnému výraznému poklesu obyvatel 

stěhováním. Celkem se od roku 1971 do roku 1980 z Dražůvek odstěhovalo dle statistických 

údajů celkem 166 obyvatel. V době centralizace veřejné správy v 60. letech 20. století byly v 

některých vesnicích rušeny místní národní výbory. Obec se zachovaným MNV se nazývala 

středisková obec. Z informací stálých obyvatel a pamětníků docházelo ke stěhování z obce 

proto, že Dražůvky v té době spadaly pod střediskovou obec Archlebov a byly zařazeny mezi 

tzv. úpadkové obce. Neplánovaly se zde větší investice do místní infrastruktury a při stavbě 

domu se neposkytovaly výhodné půjčky ani jiná podpora. Pro školáky ráno a odpoledne 

autobus zajížděl, ale na řadu spojů do zaměstnání v okolních městech, bylo třeba chodit na 

zastávku mimo obec poblíž hlavní silnice. Byl jen omezený počet stavebních povolení na rok 
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a ty se většinou „vyčerpaly“ v rámci střediskové obce Archlebov. Řada mladých lidí se proto 

odstěhovala právě do Archlebova, kde navštěvovali základní školu nebo do míst, kde byl 

k zaměstnání nabízen služební byt. 

V letech 1981–1983 ještě krátkodobě vystoupal počet obyvatel k hodnotě 300, ale později 

dochází k opětovnému poklesu a s mírnými výkyvy se počet obyvatel pohybuje kolem 

hodnoty 270. K 1.1. 2018 bylo obyvatel Dražůvek 273. 

 

Při sčítání lidu v roce 2011 se 49,2 % obyvatel přihlásilo k české národnosti a 24 % k 

moravské. 25,2 % se hlásilo k Římskokatolické církvi, 22,1 % bylo bez vyznání a 44,6 % 

obyvatel vyznání neuvedlo. Průměrný věk byl 41,8 let. 

 

Graf: Obyvatelstvo Dražůvek podle pohlaví a hlavních věkových skupin (stav k 31. 12. 2017) 

 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 (případně 65) let a více na 100 

dětí ve věku 0-14 let. Tento index se celkově pro ČR trvale zvyšuje a dochází k 

demografickému stárnutí populace. Je to způsobeno poklesem porodnosti a současně 

zvyšováním věku dožití. Starší věkové skupiny rostou početně relativně rychleji než populace 

jako celek. V roce 1997 v ČR poprvé došlo k převaze populace starší 60 let nad dětskou 

složkou populace a tato převaha se od té doby stále zvětšuje. 

Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel vyšší 

než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet osob ve 

věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. 

Pro Dražůvky byla hodnota tohoto indexu 157 (k 31. 12. 2017) pro skupinu 65 a více let. 
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Pouze 7 ze 42 obcí správního obvodu města Kyjova má hodnotu indexu stáří menší nebo 

rovnou 100. Ve věkové skupině 65 a více let početně mírně převažují ženy (27), oproti 

mužům (20). 

 

Graf: Přirozený, migrační a celkový přírůstek obyvatel 
 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 
Celkový přírůstek obyvatelstva (přirozený a migrační dohromady) byl od r. 1971 celkem 24 

let záporný a 23 let kladný nebo nulový. Migrační přírůstek dosahuje vyšších hodnot (často 

dvouciferných), přirozený přírůstek dosahuje maximálně jednociferných hodnot a celkový 

přírůstek je tak především určován intenzitou migrace z/do obce. Sňatky proběhnou většinou 

1 až 2 ročně. Výjimečně více, např. v roce 1993 proběhlo celkem 6 sňatků. 

 

Tabulka a graf: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání (rok 2011) 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 
Celkem muži ženy 

222 103 119 

z toho podle 
stupně 
vzdělání 

bez vzdělání 1 1 - 

základní včetně 
neukončeného 

42 10 32 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 

88 52 36 
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úplné střední (s 
maturitou) 

54 21 33 

nástavbové studium 5 2 3 

vyšší odborné 
vzdělání 

2 - 2 

vysokoškolské 15 8 7 

 

 

 

 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

 

Dle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 mělo v Dražůvkách nejvíce obyvatel 

středoškolské vzdělání bez maturity (43 %). Další následuje úplné střední s maturitou (26 %) 

a základní (20 %). Vysokoškolsky vzdělaných bylo 7 %. 

 

Sociální situace v obci  

 

V obci se nenachází jasně definovaná sociálně vyloučená lokalita. Jde spíše o jednotlivé 

rodiny či jednotlivce v tíživé životní a finanční situaci. Obec v rámci možností a ve spolupráci 

s Odborem sociálních věcí města Kyjova těmto občanům poskytuje pomoc. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

 

V obci v současnosti působí několik tradičních spolků, které jsou činné i ve většině okolních 

obcí. Jde o neformální spolky, které nejsou podporovány individuálními dotacemi z rozpočtu 
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obce, mimo myslivecké sdružení. 

Francouzské gardové dělostřelectvo Dražůvky (FGDD) - historie napoleonských válek, 

bez finanční podpory od obce 

Klub šikovných dětí – společné výtvarné a rukodělné práce 

Myslivecký spolek Dražovská dolina – podpora finančním darem obce (darovací smlouva) 

Rybáři – bez finanční podpory od obce 

Tenis – probíhá individuálně, bez finanční podpory od obce 

V obci není Sbor dobrovolných hasičů. Obec má smlouvu s obcí Archlebov. 

 

Přehled pravidelných akcí konaných v obci 

 

 Ochutnávka vín, v rámci hodů 

 Čarodějnice 

 Den matek, v rámci MŠ 

 Den dětí 

 Sešlost lidu na Babím lomu. Pořádají obce mikroregionu Babí lom. Bohatý 

doprovodný program – ženské a mužské sbory z obcí mikroregionu, atrakce pro děti, 

ukázka techniky Policie ČR, HZS, MP Kyjov. 

 Vědomostní soutěž MR Babí lom 

 Dýňové odpoledne s lampiónovým průvodem. Vyřezávání dýní, tvoření z přírodních 

materiálů, lampiónový průvod obcí. 

 Drakiáda 

 Krojované hody. Pořádá obec a místní mládež. Slavnostní stavění máje, krojovaný 

průvod dědinou, večerní hodová zábava. 

 Mikulášská nadílka ve školce a obchůzka po vesnici 

 Vánoční výstava 

 Zpívání u vánočního stromu. Společné vánoční setkání občanů. Vystoupení dětí, 

sborů a zpěv koled. 

 Setkání občanů 60+ 

 Zájezdy do divadel (poslední 2 roky, v roce 2018 společně s Archlebovem) 

 Zájezdy na výstavy 

 Vítání občánků 
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Obec zveřejňuje informace pomocí obecního hlášení, na internetových stránkách obce a na 

obecní vývěsce. Roční souhrn událostí a dění v obci přináší 2x ročně vydávaný Zpravodaj. 

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

 

Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2017 celkem 56 

registrovaných ekonomických subjektů z toho 48 fyzických osob a 8 právnických osob. 

Z toho bylo 44 živnostníků a 2 zemědělští podnikatelé. 

 

Tabulka: Registrované ekonomické subjekty v obcích Jihomoravského kraje (k 31. 12. 2017) 

 

Ekonomické 
subjekty 
celkem 

v tom 

právnické 
osoby 
celkem 

z toho obchodní 
společnosti 

fyzické osoby 
celkem 

z toho 

živnostníci 
zemědělští 
podnikatelé 

56 8 3 48 44 2 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

Areál zemědělské výroby v místě bývalého JZD patří firmě Zemagro, spol. s.r.o., která také 

obhospodařuje velká pole navazující na soukromé pozemky v blízkosti obce. Je zde 

provozována rostlinná výroba a sušárna. Areál je stabilizovaný a není plánováno jeho 

rozšiřování. Katastr obce obdělává více zemědělských subjektů. 

 

V obci je jedno zařízení průmyslové výroby, v sousedství areálu zemědělské výroby. 

Společnost Alumid s.r.o. vyrábí hliníková okna, dveře a zimní zahrady. Jedná se o smíšenou 

výrobu do 10 zaměstnanců. V obci je také několik malých provozoven, charakteru drobné 

řemeslné výroby. 

 

Služby nabízené přímo v obci: 

ALUMID s.r.o. - výroba a montáž hliníkových oken, dveří, fasád a zimních zahrad. 

Provozovna Dražůvky 

 

Miroslav Jetelina – cukrářská výroba 

 

Dalibor Konečný – malířské a natěračské práce 
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Smíšené zboží OASA – Hana Saláková, Dražůvky 62 

 

Autoopravna Josef Muller 

 

V plánu je stavba soukromého penzionu. V plánu zařízení retro muzea (soukromou osobou). 

V obci chybí hospoda. Obec má v plánu na obecním pozemku v centru obce 

v bezprostředním sousedství se silnicí vybudovat komunitní centrum s prostory ke konání 

různých kulturních akcí, prostory pro místní spolky, případně též k pronájmu podnikatelům 

pro zřízení pohostinství se zázemím pro turisty a návštěvníky obce. Menší akce či různé 

zkoušky probíhají v zasedací místnosti Obecního úřadu. Větší akce, např. hody se konají ve 

vyhřívaných stanech. Vybudování důstojného zázemí pro tyto akce je pro obec prioritou. 

Sami občané výrazně pociťují absenci komunitního centra s možností občerstvení a dalších 

služeb jak pro obyvatele obce, tak i pro turisty. 

 

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (k 31. 12. 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

 
Registrované  

podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 56 26 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 7 4 

Průmysl celkem 13 6 

Stavebnictví 8 6 

Velkoobchod a maloobchod;  
opravy a údržba  
motorových vozidel 

8 5 

Ubytování, stravování  
a pohostinství 

4 1 

Peněžnictví a pojišťovnictví 2 . 

Činnosti v oblasti nemovitostí 2 . 

Profesní, vědecké  
a technické činnosti 

1 . 

Administrativní a  
podpůrné činnosti 

1 . 

Veřejná správa  
a obrana; 
 povinné sociální zabezpečení 

1 1 

Vzdělávání 1 1 

Ostatní činnosti 3 1 
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Graf: Podnikatelské subjekty podle odvětví 2017 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

Nejvíce podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou je v oborech zemědělství, lesnictví a 

rybářství, průmysl, stavebnictví a velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových 

vozidel. 

 

Zemědělství 

Dražůvky byly vždy výrazně zemědělskou obcí. Nebyl zde žádný významný průmysl a 

provozovala se tu běžná řemesla a služby. Hospodářství v Dražůvkách se v 16. století 

opíralo o rostlinou výrobu (pěstování obilí a konopí), vinice, lesní hospodářství a také 

rozvinuté rybníkářství. V té době se zde nacházelo 7 rybníků, některé byly využívány 

společně se Želeticemi. Z luk se sklízelo seno pro dobytek a později se přidal i chov ovcí. 
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Bonita půdy zde odpovídala druhé třídě, byly zde tedy daleko menší výnosy než na 

nejkvalitnější nížinné půdě. 

V 19. století se vysušily některé z rozsáhlých rybníků a založily se nové pastviny pro ovce a 

skot. 

Další významnou kapitolou je společné družstevní hospodaření. V tradičně zemědělské obci 

k němu byl mezi soukromě hospodařícími rolníky velmi silný odpor. Samostatné JZD 

Dražůvky začalo fungovat až v roce 1958, kdy se rozdělilo družstvo Želetice-Dražůvky 

(založené roku 1951). V té době se na katastru pěstovalo hlavně obilí a zelenina, dále 

hrozny, choval se skot a vepři. V roce 1959 bylo založeno Meliorační družstvo Dražůvky, 

které provádělo odvodňovací práce na všech blízkých katastrech. V roce 1967 byly na 

katastru rozorána téměř všechny meze, roztroušené sady a vinohrady byly vytrhány, pole 

sceleny a také byly zrušeny úvozové cesty. Vše bylo kontrolováno státem. Zůstalo jen pár 

míst určených pro záhumenky. Pamětníci vyprávěli, že stromy byly vytrhány ze země v době 

květu a ležely na zemi jako padlí vojáci. Scelené lány bez krajinných struktur jsou velmi 

náchylné k erozi a převážná část nejlepší zeminy byla z polí postupně odplavena. Od roku 

1975 se staly Dražůvky součástí společného JZD a Archlebovem a Žarošicemi. Na farmě 

v Dražůvkách zůstala živočišná výroba. V roce 1989 začaly probíhat restituce a vzniklo pár 

nástupnických podniků bývalých JZD. Dnes patří farma firmě Zemagro a v obci je též několik 

soukromě hospodařících zemědělců. 

 

Pěší turistika 

Katastrem obce Dražůvky vede zeleně značená turistická trasa Josefov – Šlapanice. Vede 

po hřebeni lesa v EVL Věteřovská vrchovina (části Chrástovec a Kuče) po nezpevněné lesní 

cestě. Jižně směřuje do Josefova, na sever pak přes Ždánice do Bučovic. 

Území obce patří mezi intenzívně využívanou agrární krajinu. Extravilán obce tvoří 

především velkoplošně intenzivně obhospodařovaná orná půda. Turistický potenciál 

představuje lesní komplex poblíž obce, který navazuje na výraznou krajinnou dominantu 

vrchol Babí lom (414 m). Další turisty přivádí do obce cyklostezka Ždánka s venkovní 

expozicí podrobně mapující zajímavosti a historii bývalé železniční trati Čejč – Ždánice. 

Oživení turistického ruchu by pomohlo plánované vybudování zázemí s hospodou (obec), 

ubytování (soukromá osoba) nebo naučná stezka odhalující velmi bohatou a zajímavou 

archeologickou minulost obce (zvažována naučná stezka, muzeum, kroužek zaměřené na 

archeologii a historii). Pro podobně zaměřené rozvojové aktivity jsou v obci vhodné 

podmínky. Bohatá historie, která je navíc důkladně a podrobně zmapovaná, a především 

místní nadšenci, kteří přestavují „tahouny“ podobných činností a projektů. 

V současné době se v obci nenachází žádné hromadné rekreační nebo ubytovací zařízení. 

Jeden objekt v obci je v současnosti rekonstruován se záměrem poskytovat jej k ubytovacím 
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službám. Obec plánuje zbudování víceúčelového komunitního centra, kde by také byla 

možnost krátkodobého ubytování. 

 

Trh práce 

 

V ekonomicky aktivním věku (15–64 let) bylo v obci celkem 196 obyvatel (k 31. 12. 2017). 

Většina obyvatel musí za prací dojíždět. Data ze sčítání lidu z r. 2011 uvádí, že z 285 

obyvatel dojíždělo do zaměstnání celkem dvě pětiny ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho x 

dojíždělo v rámci okresu, x do jiných okresů, x do jiných krajů a x mimo ČR. Nejvíce obyvatel 

dojíždělo do Kyjova (x), do Brna x a do Ždánic x. Z odvětví ekonomické činnosti převažuje 

průmysl, který má v Kyjově i Ždánicích svou tradici. Dalším významnějším odvětvím je 

zdravotnictví a sociální činnost. Většina dojíždějících obyvatel (x) tráví dojížděním do 30 

minut času. x obyvatel tráví dojížděním do 1 hodiny a x více než 1 hodinu. 

 

Tabulka: Uchazeči o zaměstnání k 31. 11. 2018 

Obec 

Uchazeči o zaměstnání v evidenci 
úřadu práce – dosažitelní [3] 

Podíl nezaměstnaných 
osob (v %) [4] 

Pracovní místa 
v evidenci 

úřadu práce 
celkem ženy celkem ženy 

Dražůvky 9 5 4,59 5,32 - 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 

K 31. 11. 2018 bylo v evidenci úřadu práce evidováno celkem 9 uchazečů o zaměstnání. 

Podíl nezaměstnaných osob tak v Dražůvkách činil 4,6 %. Jde o lidi nahlášené na obci, kteří 

zde ale nežijí. Reálně by mělo jít zhruba o polovinu uváděného počtu. Obec přes léto 

poskytuje jedno pracovní místo pro dlouhodobě nezaměstnané. 

 

Tabulka: Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti k 31. 12. daného roku 

rok  
Uchazeči o zaměstnání v 
evidenci ÚP – dosažitelní 

Podíl nezaměstnaných osob (v %) 

2014 12 6,1 

2015 16 8,4 

2016 19 9,9 

2017 11 5,7 

2018 9 4,6 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

 



 

16 

V letech 2015 a 2016 byl podíl nezaměstnaných nejvyšší za posledních 5 let. Od roku 2017 

dochází k celkovému poklesu a na konci roku 2018 byla nezaměstnanost naopak nejnižší za 

posledních 5 let (4,6 %). Pokles nezaměstnanosti v obci kopíruje celkový pokles 

nezaměstnanosti v rámci ČR. 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

 

Obec je zásobována pitnou i užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, do které je dodávána 

pitná voda ze skupinového vodovodu Koryčany – Kyjov – Klobouky, jehož hlavním zdrojem 

je vodárenská nádrž Koryčany s úpravnou vody Koryčany. Tlakové poměry ve vodovodní síti 

jsou vyhovující. Rozvodná vodovodní síť, vybudovaná v roce 2007, slouží i k požárním 

účelům. Rozvodná vodovodní síť je ve vlastnictví obce Dražůvky a je provozována 

společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 

V obci je vybudována síť dešťové kanalizace z 50. a 70. let minulého století. Kanalizační síť 

je převážně ve vlastnictví společností VaK Hodonín, a.s. Tato kanalizace je do doby 

vybudování splaškové kanalizace provozována jako kanalizace jednotná. Odpadní vody jsou 

předčištěny v septicích a vyváženy fekálními vozy, popř. stokami vyústěny do vodního toku 

Trkmanka. Areál živočišné výroby Zemagro má vlastní kanalizační systém oddílné 

kanalizace a splaškové i odpadní vody jsou jímány v jímkách na vyvážení. 

Obec Dražůvky má připravenou projektovou dokumentaci „Odkanalizování obcí Želetice, 

Nenkovice a Dražůvky“ k napojení na ČOV umístěnou na k.ú. Želetice. Pro společné řešení 

nakládání s odpadními vodami vznikl DSO Trkmanka sdružující tři sousední obce. 

 

Obec je zásobována zemním plynem rozvodnou STL plynovodní sítí D90 a D63 z regulační 

stanice RS Dražůvky. Plynárenské zařízení je v majetku společnosti GasNet, s.r.o. 

Severozápadní a severní částí katastrálního území prochází koridor inženýrských sítí v šíři 

300 m. 

Severním okrajem území prochází vedení VVN 220 kV č V280. Vedení propojuje energetické 

soustavy ČR (rozvodna Sokolnice) a SR (rozvodna Senice). Jeho trasa je stabilizovaná. 

Obec je zásobována z venkovního vedení VN 22 kV č VN18 – odbočka Želetice, které je 

napájeno z rozvodny 110/22 kV Kyjov. Stav trafostanic je vyhovující. Distribuční síť nízkého 

napětí je v obci jak venkovního, tak kabelového provedení. Rekonstruovaná síť je v technicky 

vyhovujícím stavu. Občas se vyskytují problémy s výpadky proudu při větrném počasí 

(zvláště veřejné osvětlení, méně dodávky pro domácnosti). 

V obci jsou individuálně instalovány soukromými osobami fotovoltaické panely na rod. 

domech. 
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Individuální bytová zástavba je z hlediska zásobení teplem zajištěna různě. Zástavba má 

možnost využít různé druhy energií – pevná paliva, plyn, elektřinu. Podíl se mění dle 

modernizace domácností i cen energií. Novější zástavba většinou využívá zemní plyn a 

elektřinu. 

 

Obec má celkem 3 stanoviště s kontejnery na tříděný odpad. Na místě u obecního úřadu je 

možné třídit též kovy. Obec byla dovybavena odpadkovými koši. Dvakrát ročně bývá odvážen 

velkoobjemový odpad a jednou ročně nebezpečný odpad. Odběratelem směsného 

komunálního odpadu je firma EKOR, s.r.o. Kyjov. Odvoz SKO se uskutečňuje jedenkrát za 

14 dní. Odvoz bioodpadu se uskutečňuje taktéž jedenkrát za 14 dní. Firma EKOR, s.r.o. 

Kyjov rovněž zabezpečuje odvoz tříděného odpadu. V JZ části obce, lokalitě „Šibenice“ se 

nachází bývalá skládka pevných komunálních odpadů. Skládkování již není prováděno, 

skládka dosud nebyla asanována. 

 

Dopravní infrastruktura 

 

Dražůvkami vede silnice III/41923 Dražůvky – Želetice – Násedlovice, která se na severní 

okraji katastru napojuje na silnici I. třídy I/54 Slavkov u Brna – Strání. V centru obce je jedna 

autobusová zastávka, druhá (Dražůvky rozcestník) je v místě zvaném Žandovský mlýn. Zde 

ze silnice I/54 odbočuje silnice II/431 Dražůvky – Ždánice – Bučovice – Vyškov. 

Železniční spojení je umožněno přes stanice Kyjov nebo Bučovice, ležícími na trati č. 340 

Brno – Uherské Hradiště. 

Z Dražůvek je zajišťována autobusová doprava na linkách z Kyjova do Dambořic, ze Ždánic 

do Násedlovic a z Brna do Kyjova. 9 km dlouhá cyklostezka vybudovaná v roce 2016 na 

místě bývalé železniční trati spojuje obec se sousedními Želeticemi a Ždánicemi. V 

jihovýchodní části katastru prochází lesním terénem zeleně značená turistická trasa v délce 

asi 1,5 km. 

 

Obec se nachází mimo hlavní tah silnice I. třídy I/54. Plochy silniční dopravy jsou 

reprezentovány především plochami silnic I. a III. třídy. 

 

Hlavní účelové komunikace jsou stabilizované. Na silnici III/41923 navazují místní 

komunikace. Jde o dlážděnou cestu přes dřívější náves, cestu ke hřbitovu a další cesty nad 

školou. Před budovou OÚ je točna pro autobus s krytou zastávkou. Místní komunikace v 

intravilánu obce, které byly dříve v havarijním stavu, byly z větší části opraveny. Zbývají 

plochy, které bude možné zrekonstruovat po vybudování kanalizace. 
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Na silnice a místní komunikace navazují účelové komunikace. Jde o nezpevněné polní a 

lesní cesty. Jejich systém je stabilizovaný, vlivem intenzivního hospodaření jich značná část 

zmizela při zcelování pozemků. Prostupnost krajiny je tak spíše špatná. Po dohodě s 

hospodařícím subjektem došlo k obnově polní cesty v části obce Padělky pod Lesem a je tak 

umožněn přímý přístup do blízkého lesa. 

Byla by vhodná obnova části polních cest jako protierozního opatření a zlepšení prostupnosti 

krajiny a propojenosti obcí regionu pro turistické účely. 

Obec plánuje výstavbu účelové komunikace do Archlebova a napojení v místě stávající polní 

cesty, která je v majetku obou obcí. Stezka bude doplněna travnatým pásem a výsadbou 

stromů. 

 

Silnice III. třídy na Želetice je ve velmi špatném stavu vyžadujícím rekonstrukci. 

 

Cykloturistika 

Katastrem prochází cyklostezka Ždánka, kterou vybudoval Mikroregion Ždánicko na místě 

dřívější lokální železniční trati č. 256 Čejč – Ždánice. 

První jednání o cyklostezce začala už v roce 2007, o tři roky později přistoupil mikroregion 

Ždánicko k výkupu pozemků. Stavba začala v září roku 2014 a trvala jednadvacet a půl 

měsíce. Trasa je devět kilometrů dlouhá a výstavba probíhala na etapy. Postupně bylo poblíž 

každé obce umístěno odpočívadlo pro cyklisty. Stezka je také vybavena odpadkovými koši. 

V roce 2017 byla na místě bývalé železniční zastávky poblíž Dražůvek otevřena venkovní 

expozice shrnující bohatou historii trati. Zajímavostí jsou kompletní architektonické plány celé 

tratě a typových obslužných budov. Cyklostezka je v letní sezóně hojně využívána jak 

cyklisty, tak i jezdci na in-line bruslích. Rodičům s dětmi poskytuje možnost bezpečného 

pohybu mimo hlavní silniční tahy. V současnost stezka vede ze Ždánic, přes Dražůvky a 

Želetice a končí poblíž nádraží Uhřice u Kyjova. 

 

Dopravní obslužnost 

V obci je výborné autobusové spojení do okolních měst a obcí. Veřejné služby v přepravě 

cestujících jsou zajišťovány formou Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje. Významné přepravní proudy míří do Brna, dále do regionálních středisek Kyjov a 

Ždánice, méně pak bývalého okresního města Hodonín. Jde o pravidelné cesty do 

zaměstnání a také studentů do škol. 

V pracovní den jede na Kyjov celkem 28 spojů, z toho 4 nízkopodlažní. Dále je možné využít 

13 spojů ze zastávky Dražůvky rozcestí, z toho 9 nízkopodlažních. Přes víkend jezdí spoje 

na Kyjov každé dvě hodiny, celkem 10 spojů, z toho 1 nízkopodlažní. Ze zastávky Dražůvky 

rozcestí jedou celkem 4 spoje, z toho 3 nízkopodlažní. Zpět jezdí spoje v podobné četnosti. 
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Při cestě do metropole Brna je možno v pracovní den využít celkem 18 přímých spojů, stejný 

počet pak jede z Brna zpět. Přes víkend jezdí do metropole a zpět celkem 9 párů přímých 

spojů. 

V obci je jedna krytá zastávka, druhá Dražůvky, rozcestí je na samém okraji katastru při 

silnici I/54 (zastávkový pruh a přístřešek ve směru na Kyjov, směr na Archlebov bez 

přístřešku). 

 

5. Vybavenost 

Bydlení 

 

V obci se nachází celkem 131 rodinných domů, z toho jeden bytový dům s 5 byty. Přibližně 

10 domů je trvale neobydlených a asi 15 domů je využíváno k rekreaci. 

V letech 1998–2016 bylo v Dražůvkách dokončeno celkem 7 bytů (vždy po 1 v různých 

letech). Celkem 12 let ve výše zmiňovaném období nebyl dokončen ani jeden byt. V roce 

2018 se situace poněkud zlepšila a v současnosti probíhá stavba nebo rekonstrukce 

několika domů. 

Dostatek plochy pro výstavbu v obci je, ale je třeba zajistit zasíťování stavebních parcel. 

Nová výstavba je plánována především na okraje stávající kompaktní obytné zástavby obce. 

Uvnitř zástavby je však hodně neobydlených domů, které majitelé nechtějí prodat. 

Ponechávají si jako investici a provádí jen nejnutnější údržbu. 

Občanská vybavenost je kumulována v centrální části obce. Za většinou služeb a základní 

vybavenosti je nutno dojíždět (školství, zdravotnictví, specializované služby). Obecní úřad 

sídlí ve víceúčelové budově v centu obce. Je zde úřadovna OÚ, knihovna, zasedací místnost 

a technické zázemí obce. Dále se v obci nachází budova mateřské školy, sportovní areál, 

dětské hřiště, fotbalové hřiště, kaple a hřbitov. Z občanské vybavenosti je plánováno 

zbudování nové bezbariérové a prostorově lépe vyhovující školky. Poté může být velká 

budova bývalé škola, kde v současnosti sídlí MŠ přestavěna na startovací byty pro mladé a 

byty pro seniory. Obec také vlastní parcelu, kde by bylo vhodné zbudovat víceúčelovou 

komunitní budovu. Projekt má obec připraven. 

 

Školství a vzdělávání 

 

V obci funguje mateřská škola s celodenním provozem. Spadá pod ZŠ a MŠ Archlebov. 

Budova školky stojí uprostřed obce naproti starobylé kapli se zvonicí. Už v roce 1944 se tu 

každoročně otevíral sezónní žňový útulek, v šedesátých letech (po založení JZD) 

přejmenovaný na dětský útulek s denním provozem. Sídlil v budově tzv. Obecního domu, 

dnes sídla Obecního úřadu. Od 1. 9. 1975 pak byla zřízena oficiální mateřská škola, stále 
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fungující ve stejných, už nevyhovujících prostorách. 29. 4. 1979 byla Mateřská škola 

Dražůvky přestěhována do nově zrekonstruované budovy původní národní školy a zde už 

poskytovala veškerý požadovaný časový, pedagogický a výchovný standard. 

Vystřídalo se období klasické jednotřídní mateřské školy se 4–5 zaměstnanci, přes období 

jedné učitelky a jedné provozní pracovnice, až se 1. 1. 2003 školka stala součástí právního 

subjektu Základní škola a Mateřská škola Archlebov. 

Nyní zde funguje jednotřídní celodenní mateřská škola. Provoz MŠ byl upraven na dobu od 

7.30 hod. do 14.15 hod. Počet dětí se již po několik let pohybuje od 13–15 ve věku 2,5 – 7 

let. 

Program školy, podle rámcového vzdělávacího programu, má název „Zdraví a hraví kluci a 

holky z naší školky“ a je postaven na možnostech a podmínkách, které jsou dostupné. 

Dětem předává a zprostředkovává základní životní zkušenosti a poznatky ze života o 

prostředí, ve kterém žijí a které je jim nejbližší. 

Školka je umístěna ve velké budově původní národní školy. Pro potřeby provozu místní 

školky by byla vhodnější menší budova s úspornějším provozem. Obec plánuje pro tyto 

potřeby nedaleko stávající školky na obecním pozemku vybudovat novou – úspornou a 

bezbariérovou moderní školku. Velká budova bývalé školy bude zrekonstruována a 

přestavěna na žádané startovací byty pro mladé nebo byty pro seniory. Obec plánuje pro 

tyto investice získat dotaci z programů IROP. 

Za základním vzděláním děti dojíždí do Archlebova, Žarošic a Ždánic. Pouze menší část 

jezdí do školy do Kyjova. Dle obyvatel tak dochází tak k určité roztříštěnosti a děti mají 

ztížené navazování vzájemných vztahů. Další stupně vzdělání jsou rovněž zajišťovány 

v okolních městech (Kyjov, Bzenec, Brno, Klobouky, Hodonín). 

 

Zdravotnictví 

 

Praktičtí lékaři, dětský lékař a ordinace zubních lékařů jsou ve Ždánicích a Archlebově. Do 

obce dojíždí mobilní služba Homedika s.r.o. domácí péče, která zajišťuje domácí lékařskou 

péči pro dlouhodobě nemocné. Další lékařská péče je zajištěna ve spádovém městě Kyjov, 

kde je krajská nemocnice, poliklinika i ordinace specializovaných lékařů. 

 

Sociální péče 

 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v terénní formě. 

Zajišťují ji Oblastní charita Hodonín, Charitní pečovatelská služba Ždánice, DPS ve 

Ždánicích a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. V obci nejsou žádná zařízení 

sociálních služeb pro seniory či zdravotně postižené. Tyto služby jsou nejblíže dostupné ve 
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spádovém městě Kyjově. Také osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají 

sociálních služeb v Kyjově. 

 

Kultura 

 

Kaple z roku 1892 slouží jako zvonice. Zvon roku 1793 nebo 1797 zhotovil brněnský zvonař 

Klement Stecher (1759–1834). 

V jižní části obce stávala boží muka věnované svaté Anně. Muka v roce 1906 nechala 

postavit místní obyvatelka jako poděkování za uzdravení v brněnské nemocnici U svaté 

Anny. V 90. letech 20. století do božích muk narazil automobil a zbořil je. V roce 2016 byla 

muka obnovena. 

 

Osobnosti: 

Milan Beránek (* 1936), sochař, malíř a básník 

František Komňacký (* 1951), fotbalový trenér 

MUDr. Jan Navrátil, (1879–1938), lékař a zakladatel sanatoria v Brně, Berkově ulici 

 

Knihovna 

Místní knihovna je otevřena v pátek od 16:00 do 18:00 hodin. V knihovně je k dispozici 

výměnný fond knih. 

 

Půjčovna krojů 

Žijeme v kraji, který má oproti většině státu naprosto unikátní folklorní tradice. Je přímo naší 

povinností snažit se je zachovat i pro budoucí generace. Jednou z nejsilnějších je tradice 

nošení lidového oděvu, tzv. kroje. V minulých dobách se celodenně chodilo „po selsku“ a 

mělo to přesně daný řád. Oblečení na práci bylo hlavně účelné, i když i v něm chtěli lidé 

vypadat dobře. Lepší býval oděv pro denní nošení, například do kostela. A samozřejmě 

nejhonosnější byl oděv sváteční, bohatě vyšívaný a zdobený. Naše obec leží v regionu 

zvaném „severní hanácké Slovácko“, které má kroj specifický, velmi odlišný od např. 

kyjovského. V naší půjčovně proto jsou pouze kroje, které k nám historicky patří. V současné 

době je možno zapůjčit: slavnostní mužský kroj, slavnostní ženský kroj, chlapecký a dívčí 

kroj. 

 

V obci se nachází tyto nemovité kulturní památky: 

Náhrobek Jana Köhlera, rejstř. č. 10317/7-8566, parc. č. 1059/2 (na hřbitově Strážovice) 

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1816, rejstř. č. 31037/7-2212, parc. č. 1273/1 
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Také se zde nachází několik válečných hrobů či pietních míst: 

Památník obětem 1. a 2. sv. války, ident. č. CZE6210-13854, parc. č. 1284, 91/1 

Pamětní deska zahynulým v koncentračních táborech, ident. č. CZE6210-13863, parc. č. 

1059/2 (na hřbitově Strážovice) 

Pomník Bedřicha Vyhňáka, ident. č. CZE6210-13855, parc. č. 806/1 

Pomník obětem 1. sv. války, ident. č. CZE6210-13864, parc. č. 1059/72 (u hřbitova 

Strážovice) 

 

Dále jsou zde 4 křížky a jedna kaple v centru obce. Do katastru Dražůvek z historických 

důvodů spadá hřbitov obce Strážovice. Obec Strážovice hřbitov koupila, ale dál leží v k.ú. 

Dražůvky. U rozcestí poblíž Žandovského mlýna je kříž, který 2016 nechala obec obnovit, 

stál od roku 1945 a obec ho dále udržuje. 

Památky na katastru obce jsou všechny zrekonstruované. V nejbližší době je plánována 

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého. 

V obci jsou zachovány hlavní tradiční oslavy a kulturní akce, ale výrazně zde chybí větší 

prostory, kde by se mohli i v zimním období a při nepříznivém období konat větší kulturní 

akce. Například Václavské hody probíhají ve stanech. Obec proto plánuje výstavbu 

víceúčelového komunitního centra, pro který má připraven vhodné místo v centru obce. 

 

Sport a volnočasové aktivity 

 

V obci se nachází fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, dětské hřiště pro 

potřeby MŠ. 

V nejbližší době je plánována rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště. Obec plánuje 

využít dotační titul v rámci Programu rozvoje venkova 2019. V delším časovém horizontu 

obec plánuje obohatit areál víceúčelového hřiště o workoutové prvky pro mládež, starší děti i 

dospělé sportovce. Průběžně pak bude zajištěna péče o dětská hřiště a dle potřeby obnova 

herních prvků, případně obnova a doplnění mobiliáře v areálu hřišť. 

 

6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

 

Katastr celkem zaujímá rozlohu 516 ha. Z této rozlohy připadá téměř 3/4 na ornou půdu. 

Podle údajů z posledních let je rozloha orné půdy 377 ha, vinic 2,8 ha, zahrad 4,5 ha a 

trvalých travních porostů 18,5 ha. Zastavěná plocha činí přibližně 6 ha, lesy 75 ha a vodní 

plocha 6,7 ha. 
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Tabulka: Druhy pozemků v obci (k 31. 12. 2017) 

Druhy pozemků (ha)  31. 12. 2017 

Celková výměra 516,04 

Zemědělská půda 403,06 

Orná půda 377,31 

Vinice 2,81 

Zahrada 4,49 

Trvalý travní porost 18,46 

Nezemědělská půda 112,98 

Lesní pozemek 74,98 

Vodní plocha 6,85 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

6,22 

Ostatní plocha 24,93 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

Graf: Druhy pozemků v obci (k 31. 12. 2017) 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

Celkově je katastr značně kopcovitý. Obec leží v údolí, na levém břehu Trkmanky. Vedle 
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potoka v blízkosti obce jsou také dva menší rybníky. V jižní části katastru se nachází 

smíšený les Chrástovec, který je součástí EVL Věteřovská vrchovina. Les je díky obnovené 

polní cestě dobře přístupný. Hranice mezi lesní půdou a poli je ostrá, chybí zde přechodová 

stanoviště keřových a travnatých lesních lemů. Na zástavbu navazují podobně jako v dalších 

obcích Kyjovska menší záhumenky a sady drobných vlastníků. Ti je stále využívají k 

pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu, i když dochází k postupnému upouštění od 

tradičního způsobu hospodaření. Drobnější pozemky jsou scelovány nebo pustnou. Menši 

pozemky na svazích jsou využívány k pěstování ovocných dřevin a vinné révy. Sady na 

terasách jsou již dost prořídlé. Vnější část katastru pak tvoří rozsáhlé lány bez oživujících 

krajinných prvků. Na katastru převažují sprašové půdy. V kopcovitém území, zvláště na 

prudších svazích jsou větší problémy s erozí, sesuvy půdy a stabilitou svahů. Letecké 

skenování v roce 2013 i georadarové průzkumy prováděné do roku 2014 prokázaly, že 

v minulosti zde došlo k významnému sesuvu půdy. Vysoce členitý reliéf je náchylný k vodní a 

větrné erozi, zvláště na prudších svazích intenzivně obhospodařované orné půdě. 

Obec proto plánuje zatravnění vhodných obecních pozemků a výsadbu dřevin. Bude využita 

dotace s následnou péčí o dřeviny, která je v posledních teplotně a srážkově extrémních 

letech náročná a nákladná. Dotace bude zpracována v spolupráci s MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu. Dále je možno využít možnosti komunitní výsadby na podzim 2019 opět ve 

spolupráci s MAS. Vhodná by byla výsadba ovocných dřevin (např. švestka) podél polních 

cest. Taková výsadba zvýrazní cestu a také rozdělí příliš uniformní volnou krajinu. Podél 

polních cest je vhodné ponechat travnaté pásy, které zvláště na svažitých pozemcích 

alespoň částečně zmírní erozi. Při výsadbě je vhodné se zaměřit na teplomilné dřeviny, které 

se lépe přizpůsobí nedostatku srážek. Důležité je také použít semenné podnože, které jsou 

odolnější. To je žádoucí především při výsadbě dřevin v extravilánu, kde jsou možnosti 

následné péče omezenější. 

Ve správě Povodí Moravy s.p. Brno, provoz Veselí nad Moravou jsou vodní toky Trkmanka a 

její pravostranný přítok. Ve správě Lesů ČR, s.p. je Lovčický potok. U levostranného přítoku 

Trkmanky nebyl správce určen. Správci toků plánují běžnou údržbu v podobě čištěný koryt a 

probírce břehových porostů. Na Trkmance byla v roce 1937 provedena regulace. Poloha 

obce v údolí říčky Trkmanky byla příčinou povodní, některé byly velmi ničivé a jsou o nich 

dochované záznamy v kronikách. Povodeň z června 1970 zcela zničila několik úseků na 

železniční trati Čejč – Ždánice, včetně trati kolem Dražůvek. Celkem bylo na Kyjovsku 

zaplaveno 8 000 ha zemědělské půdy. 

Oba rybníky v katastru obce jsou ve vlastnictví a správě obce Dražůvky. Vodním zdrojem 

rybníka v blízkosti obce je Trkmanka, malý rybníček v jižní části katastru je zásoben spodní 
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vodou. Obě vodní plochy mají ekologický význam a slouží jako útočiště i místo pro 

rozmnožování pro řadu živočichů. 

Na místním potoce sídlí bobři. Ti jsou schopni porazit i statné hybridní topoly, které rostou na 

březích Trkmanky. Tato jejich přirozená činnost, která vede k tvorbě hrází a menších tůní 

může být přínosem pro mokřadní a vodní živočichy i krajinu jako celek. Zde se však 

v bezprostřední blízkosti toku nachází hojně využívaná cyklostezka. Již několik statných 

topolů padlo činností bobrů přímo na plochu cyklostezky a hrozí tak nebezpečí úrazu. Bobři 

také hrabáním tunelů poškozují násyp cyklostezky. Obec tuto problematiku řeší ve spolupráci 

se správci toku. Bobři svojí činností významně poškodili hrázi obecního rybníka v blízkosti 

obce. Obec plánuje získat dotaci na rekonstrukci a zpevnění poškozené hráze a břehů 

rybníka, včetně umístnění mechanické ochrany hráze před bobry. Bude využito více 

dotačních titulů, protože se jedná o velkou investici. 

V mapě z druhého vojenského mapování v 19. století k obci přiléhá rozsáhlý rybník. Podíl 

lesa byl v té době o něco větší, také síť polních cest byla daleko větší než dnes. V místě 

dnešní části Žandovský mlýn ležela osada Hrachovec.  

Poblíž hřbitova rostou přestárlé a proschlé břízy, včetně velké přerostlé vrby u parkoviště. 

Porost je třeba prokácet a zajistit náhradní výsadbu. Obec má v plánu rekonstrukci zdi, která 

byla narušena růstem stromů. 

Obec vlastní větší plochu (téměř 2 ha) poblíž cyklostezky od bývalé zastávky ke hřbitovu. 

Zde obec plánuje ve spolupráci s odborníky na krajinu zatravnění, výsadbu vhodných dřevin, 

vznik motýlí louky apod. Obec plánuje připravit kvalitní projekt, na který bude možné získat 

prostředky z vhodných dotačních titulů (JMK, MŽP, MMR apod.). 
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Srovnání členění krajiny – rok 1953 a 2015 

 

Zdroj: https://kontaminace.cenia.cz; www.mapy.cz 

Rozsah zemědělské půdy se příliš nezměnil, avšak v 50. letech 20. století došlo ke zcelování 

pozemků do velkých bloků. Většina luk a pastvin byla zorněna a to i na stanovištně 

nevhodných lokalitách. Z volné krajiny téměř zmizely remízy, meze, polní cesty a rozptýlená 

zeleň. Výrazně se snížila prostupnost krajiny. Drobnější krajinná mozaika tak zůstala 

zachována jen v návaznosti na sídlo, v podobě systému záhumenek, políček, sadů a vinic 

drobných vlastníků. Prostupnost krajiny se pozvolna zlepšuje – obec obnovila polní cestu do 

lesního komplexu Chrástovec a další cesta je plánována směrem na Archlebov. 

Problémy: 

- činnost bobrů u rybníka (poškození hráze a břehů) a na Trkmance (poškození 

vzrostlých topolů, ohrožení bezpečnosti na cyklostezce, narušování náspu 

cyklostezky) 

- větrná a vodní eroze na velkých blocích intenzivně obhospodařované půdy 

- ztížené hospodaření na podmáčených pozemcích v údolí Trkmanky (nefunkční 

drenáže), tyto pozemky jsou k hospodaření na orné půdě nevhodné 

- následky intenzivního velkoplošného hospodaření (zvýšená eroze půdy, splachy 

pesticidů a hnojiv do nivy Trkmanky) 
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- asanace bývalé skládky 

Pozitiva: 

- dva rybníky, které oživují krajinu 

- rozsáhlé obecní pozemky vhodné k zatravnění a výsadbě dřevin 

- drobnější mozaika záhumenků, sadů a vinic 

- dostupný lesní komplex Chrástovec 

- niva Trkmanky s lučními porosty – oživení krajinného rázu, útočiště pro živočichy 

v uniformní poušti velkoplošných intenzivně obhospodařovaných polí 

V obci dosud neproběhly komplexní pozemkové úpravy. V rámci komunitního plánování 

probrali zástupci obyvatel s představiteli obce a pracovníky místní MAS jejich přínosy i 

problémy. K provedení KPÚ je potřebný souhlas vlastníků alespoň 50% zemědělské půdy 

v katastru. KPÚ následně upraví vlastnictví půdy a vyčlení pozemky vhodné k zatravnění, 

zbudování cest, mezí a průlehů, dojde k rozdělení nadměrných půdních bloků apod. Tyto 

úpravy jsou plně hrazeny státem. Někteří drobní majitelé půdy však mají ke svým pozemkům 

silný rodový vztah a nové majetkové uspořádání nepodporují. 

 

Ochrana životního prostředí 

 

EVL Věteřovská vrchovina 

Do katastru obce zasahuje Evropsky významná lokalita Věteřovská vrchovina. Jako celek 

Má rozlohu 496,3278 ha. Většina této plochy je na katastru obce Věteřov. Spadá pod orgán 

ochrany přírody Krajský úřad Jihomoravského kraje. Nachází se na území sedmi obcí. 

Předmětem ochrany jsou karpatské a panonské dubohabřiny, které jsou plošně 

nejrozsáhlejší, a dále plošně méně zastoupené teplomilné doubravy (středoevropské bazifilní 

teplomilné doubravy a panonské teplomilné doubravy na spraši). Vyskytuje se zde řada 

vzácných druhů rostlin jako např. dub pýřitý neboli šipák, dřín jarní, brslen bradavičnatý; ze 

vzácnějších bylin zde roste kamejka modronachová, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý, 

hvězdnatec zubatý a další. Lesní porosty jsou převážně v dobrém stavu a představují 

významný rekreační přínos pro obyvatele okolních obcí. Lesem vede řada lesních cest. 

EVL bylo vyhlášeno 15. 4. 2005. 
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Zdroj: www.nature.cz 

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

 

Obec Dražůvky je obcí I. stupně. Obecní úřad Dražůvky vykonává správu obce a státní 

správu v přenesené působnosti, nevykonává správní činnosti pro jiné obce. Pro výkon 

některých agend má uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s městem Kyjov. V obci je neuvolněný 

starosta, místostarosta i ostatní zastupitelé obce. Obec má zřízen kontrolní a finanční výbor 

a kulturní komisi. 

Obec zaměstnává celkem 2 zaměstnance na hlavní pracovní poměr – účetní a pracovníka 

na pomocné práce. Dále sezónně zaměstnává pracovníka na úklid a údržbu obce.  Na 

základě dohody o provedení práce vykonává činnost pro obec knihovnice. 

Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace. 

 

Hospodaření a majetek obce  

 

V posledních letech je rozpočet obce sestavován většinou jako plusový, pouze v případech 

větších investic do infrastruktury se dostává do záporných hodnot. Schodek mezi výdaji a 

příjmy je v takovém případě hrazen z přebytku minulých let. 
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Tabulka: Obecní rozpočet v posledních 4 letech 

 Příjmy  Výdaje  

Rok 2017 4 450 697 Kč 3 833 619 Kč 

Rok 2016 4 821 530 Kč 6 295 305 Kč 

Rok 2015 5 003 903 Kč 4 580 654 Kč 

Rok 2014 3 972 707 Kč 3 511 024 Kč 
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Zdroj: Monitor Státní pokladny, MF ČR 

 

V roce 2011 proběhla investice do pozemků, v letech 2013 a 2016 se budovaly obecní cesty. 

Majetek obce tvoří převážně nemovitosti. Obec vlastní budovu OÚ, budovu MŠ, budovu 

bývalé pekárny, kde se po demolici plánuje vybudování nové školky. Z dalších staveb vlastní 

obec komunikace, jiné inženýrské sítě (vodovod, část kanalizace), místní hřbitov, 

víceúčelové hřiště včetně zázemí. Obec vlastní pozemky k zasíťování a prodej na výstavbu 

rodinných domů a pozemek vhodný k vybudování komunitní centra se zázemím. Dále obec 

vlastní pozemky určené k zatravnění a výsadbě dřevin a asi 2 ha komplex travních porostů 

vhodný k revitalizaci, dosevu lučních druhů a výsadbě vhodných dřevin. 

Bezpečnost 

 

Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Obec nemá obecní policii. Přestupky 

jsou řešeny na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Ždánice. Doba 

dojezdnosti do obce u Hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje 10 minut. K 

varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí varovného 

informačního systému obyvatel. 
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Vnější vztahy a vazby obce 

 

Obec Dražůvky je členem těchto organizací: 

 Mikroregion Babí Lom 

 Mikroregion Ždánicko 

 DSO Trkmanka 

 DSO Severovýchod 

 Svaz měst a obcí ČR 

 Svaz místních samospráv 

 Vodovody a kanalizace Hodonín 

 

Od roku 2002 jsou Dražůvky členem mikroregionů Ždánicko, Babí lom a Sdružení obcí 

Severovýchod. Finanční příspěvky jsou odváděny do všech výše uvedených organizací, 

mimo VaK Hodonín a dále je příspěvek odváděn MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Z těchto 

zdrojů jsou pak hrazeny společné projekty. Významným přínosem je společné řešení 

odvážení odpadu pro celé DSO firmou EKOR. DSO Trkmanka vzniklo za účelem společného 

řešení ČOV pro obce Dražůvky, Želetice a Nenkovice. 

V současnosti probíhají první jednání mezi obcemi Kyjovska a Ždánicka o založení 

neformálního spolku zaměřeného na společné zpracování a další propagaci významných 

archeologických nalezišť tohoto regionu. Jde o Dražůvky, Strážovice, Věteřov a další. 

Spolupráce na založení archeologicky zaměřeného muzea. Bylo by to vhodným doplněním k 

tradičnímu turistickému zaměření Kyjovska v podobě folklóru či síti vinařských stezek. Tato 

oblast je zatím téměř nevyužita a má znační rozvojový, vzdělávací a turistický potenciál. 
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8. Komunitní plánování 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Dražůvky se uskutečnilo v pondělí 10. 12. 2018 od 18:00 

hodin na obecním úřadě. Občané obce Dražůvky byli o pořádané akci předem 

informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle fotografií z akce celkem 10 

obyvatel včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítala účastníky a stručně seznámil přítomné se 

současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního 

plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita 

diskuze. 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a 

slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části 

dokumentu Programu rozvoje obce Dražůvky. Občané mohli následně tyto silné a 

slabé stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané 

vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.  

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými 

stránkami a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku 

jako největší problém z určených slabých stránek.  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně 

prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při 

žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo 

obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány 

největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se 

velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili 

příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 
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I. etapa – Současnost: Jaká je obec Dražůvky teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 významné archeologické naleziště 

 klid a okolní příroda 

 zachovány hlavní folklorní tradice 

 aktivita občanů ve spolcích 

 zachována tradiční vesnická 
zástavba 

 poloha u cyklostezky Ždánka 

 expozice Ždánky s odpočívadlem 
u cyklostezky 

 dva rybníky 

 vydáno již několik knih o historii 
obce 

 zachována prodejna smíšeného 
zboží v soukromém vlastnictví 

 MŠ v obci 

 kaple, památky 

 kvalitní spojení IDS 

 zájem obyvatel o dění v obci 

 přístup do lesa 

 půjčovna krojů 

 průzkum katastru (georadary) 

 chybí ČOV 

 chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 

 nutnost dojíždění za prací 

 starší, příliš velká budova školky 

 chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 

 neobydlené budovy 

 špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 

 špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace) 

 velká vodní a větrná eroze 
vodních ploch 

 špatný stav rybníku 

 nedostatečná propagace obce a 
akcí 

 špatný stav Trkmanky 

 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky obce 

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

Slabé stránky Priorita 

chybí ČOV 11 

chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 3 

nutnost dojíždění za prací 2 

starší, příliš velká budova školky 5 

chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 9 

neobydlené budovy 3 

špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 1 
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špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace)  5 

velká vodní a větrná eroze vodních 
ploch 1 

špatný stav rybníku 4 

nedostatečná propagace obce a 
akcí 0 

špatný stav Trkmanky  3 

 

Vize Priorita 

kulturní dům 15 

hospoda 3 

muzeum – archeologické 3 

cukrárna 0 

funkční kanalizace 9 

400 obyvatel 1 

více zeleně (intravilán + extravilán) 4 

zeleň bude udržovaná 5 

cyklostezka do Archlebova 3 

ordinace lékaře 3 

naučná stezka 0 

nákupní středisko 0 

pošta 2 

místní zaměstnavatel 0 

 

III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupili 

podle podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Infrastruktura 

 Historický potenciál 

 Služby a podnikání 

 Životní prostředí  

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově 

vymýšleli již konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby 

došlo ke zlepšení života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 
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Infrastruktura 

dokončení projektových 
dokumentací kanalizace a ČOV 

mateřská škola 

kulturní dům + hospoda 

zajištění ploch pro bydlení 

opravy komunikací 

 

Historický potenciál 

spolupráce se všemi 
archeologickými a historickými 
institucemi 

osvěta mezi občany a odbornou 
veřejností  

finance sponzoři 

historický kroužek 

propagace nových metod výzkumu 

muzejní expozice, propagace kroje 

využití výzkumu pro turistický ruch 

knižní publikace 

návaznost na region Ždánicka a 
Kyjovska  

 

Služby a podnikání 

pozemky a prostory k poskytnutí + 
materiální podpora 

personální zajištění 

finance 

reklama, propagace 

vytváření příležitostí (akce – 
občerstvení) 

studie využitelnosti  

 

Životní prostředí 

územní plán 

údržba zeleně v součinnosti se 
spolky 

údržba vodních ploch a toků 

zvážit pozemkové úpravy 

osvěta 

podpora biodiverzity a míst výskytu 
chráněných druhů 

nové výsadby  
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Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních 

skupin, které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obce se velmi 

aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, 

podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Dražůvky. 

Z obecných témat proběhla diskuze na téma uvolněný a neuvolněný starosta obce a 

přínosy a problémy provádění komplexních pozemkových úprav. 

Zápis z komunitního plánování zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako 

výstup z Komunitního plánování obce Dražůvky a jako podklad pro tvorbu Programu 

rozvoje obce Dražůvky. 



 

37 

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

vnitřní původ (vlastní možnosti a omezení) 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 významné archeologické naleziště 

 klid a okolní příroda 

 zachovány hlavní folklórní tradice 

 aktivita občanů ve spolcích 

 zachována tradiční vesnická zástavba 

 poloha u cyklostezky Ždánka 

 expozice Ždánky s odpočívadlem u 
cyklostezky 

 dva rybníky 

 vydáno již několik knih o historii obce 

 zachována prodejna smíšeného zboží 
v soukromém vlastnictví 

 MŠ v obci 

 kaple, památky 

 kvalitní spojení IDS 

 zájem obyvatel o dění v obci 

 přístup do lesa 

 půjčovna krojů 

 podrobný průzkum katastru (georadary) 

 chybí ČOV 

 chybí hospoda a možnost občerstvení pro 
turisty 

 nutnost dojíždění za prací 

 starší příliš velká budova školky 

 chybí vnitřní prostor pro větší kulturní akce 
v obci 

 neobydlené budovy 

 špatný stav státní komunikace vedoucí na 
Želetice 

 špatný stav obecní komunikace 
v Chaloupkách (po vybudování kanalizace) 

 velká vodní a větrná eroze zemědělských 
ploch 

 špatný stav rybníka a Trkmanky 

 

vnější původ (vlivy okolního prostředí) 
 

PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  

 větší využití potenciálu bohaté historie 

 zbudování naučné stezky s odpočívadly a 
informačními tabulemi 

 přilákání mladých lidí a rodin do obce 

 

 úbytek obyvatel 

 nárůst počtu chalupářů oproti trvalým 
obyvatelům 

 nárůst počtu přistěhovaných 
nepřizpůsobivých občanů 

 omezení dopravní dostupnosti blízkých 
měst 

 omezení výroby a propouštění velkých 
zaměstnavatelů v okolí 

 postupující eroze a utužení půdy zhoršuje 
úrodu 

 nedostatek závlahové a pitné vody 

 nedostatek financí v rozpočtu obce, 
zadlužení 

 dotační a komunální politika 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Dražůvky musí v horizontu několika následujících let doplnit potřebnou infrastrukturu a 

napravit stav okolní krajiny. Ideálním obrazem je ten, kdy obyvatelé v obci, která už nemá 

prázdné domy ani proluky po domech odstraněných, naopak vše je zastavěno 

architektonicky přiměřenými budovami (včetně nově zřízených stavebních parcel), využívají 

všechny vymoženosti: obydlí napojená na stávající či nově vybudované sítě elektřiny, plynu, 

vody i kanalizace, včetně digitálních sítí. Obec má opravené všechny komunikace a 

chodníky. Malé děti, kterých díky možnosti bydlení v startovacích bytech přibylo, navštěvují 

novou, velikostí přiměřenou mateřskou školku. Dospělí sice do zaměstnání i nadále 

převážně dojíždějí, ale díky občanské vybavenosti a podpoře podnikání přibylo několik 

pracovních míst přímo v obci. 

Ve volném čase mohou využívat pro své záliby jak sportovní vybavení – hřiště a workoutové 

prvky, cyklostezku, tenisový kurt (s možností více využití), tak společenské objekty, stávající i 

nové. Ty reprezentuje hlavně vybudované kulturní centrum s hostinskou částí, sálem a 

možností ubytování. Slouží nejen místním, ale ve velké míře také uživatelům cyklostezky, 

procházející katastrem. Společenský sál je hojně využíván pro kulturní akce i soukromé 

oslavy, obec díky němu může udržovat všechny tradiční místní folklorní zvyky a obyčeje bez 

omezení venkovními podmínkami. Pro akce obecního i soukromého charakteru slouží 

nadále také venkovní areál u hřiště, který je využíván v jarním a letním období. 

Občané i návštěvníci obce mohou pro své poučení i pobavení navštívit několik výstavních 

expozicí – repliku železniční zastávky s informacemi o zrušené "Ždánce", retro rodinný dům 

z 50–60 let, muzeum zdejší lidové kultury a archeologickou výstavu z místních nálezů. Mezi 

lidmi jsou velmi oblíbené vycházky do okolí – krajina osazená stromy, keři a travnatými 

plochami, které rozdělují bývalé velké monokulturní zemědělské plochy, poskytuje příjemný 

pohled a netrpí už tolik větrnou ani vodní erozí. Rybník v obci je využíván pro ryby, vodní 

ptactvo i k relaxaci návštěvníků. Obec má nejen současnou cyklostezku, ale je podobnou 

komunikací spojena i s vedlejším Archlebovem. Také kolem této cesty je množství nové 

zeleně. Všechny turistické komunikační trasy jsou osazeny informačními cedulemi, 

odkazujícími na místní jedinečnosti. Velkým bonusem pro zdejší území je archeologický a 

historický výzkum, který probíhá experimentálně za účasti vědeckých institucí a ve 

spolupráci s okolními sídly. Protože jen když budeme spolupracovat, můžeme vytvořit něco 

příjemného pro život... bez ohledu na počet obyvatel. 
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Na základě komunitního plánování jsme formulovali 4 hlavní rozvojové oblasti. Ty shrnují 4 
cíle (čeho chceme dosáhnout). 

V rámci cílů je několik opatření: způsob řešení různých témat či problémů. 

V rámci opatření jsou pak stanoveny jednotlivé aktivity (konkrétní akce, projekty). 

 

1) Cíl: Údržba a podpora dalšího rozvoje technické, dopravní i 
bytové infrastruktury 

 

Opatření 1.1. Výstavba technické infrastruktury  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Výstavba ČOV vysoká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Tento záměr by měly společně realizovat obce Dražůvky, Želetice, Nenkovice. 

 

Opatření 1.2. Podpora bytové výstavby  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Podpora výstavby RD střední  zastupitelstvo  vlastní 

Komentář: Zajištění vhodných pozemků pro výstavbu, zasíťování a výstavba komunikace. 

Výstavba startovacích bytů střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Kompletní rekonstrukce budovy bývalé školy po zřízení nové MŠ. 

 

Opatření 1.3. Výstavba a rekonstrukce dopravní a přidružené infrastruktury 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Opravy místních a 
účelových komunikací 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Rekonstrukce komunikace v Chaloupkách po vybudování kanalizace. 

 

Opatření 1.4. Výstavba a rekonstrukce infrastruktury rozvíjející vybavenost 
obce 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Výstavba nové MŠ vysoká  zastupitelstvo  vlastní+IROP 

Komentář: Vybudování bezbariérové školky s úsporným provozem na obecním pozemku po demolici 
staré budovy. 

Výstavba komunitního 
centra s hospodou 

vysoká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 
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Komentář: Vybudování KC na obecním pozemku v centru obce, s prostory ke kulturním akcím, 
nabídnutí prostor pro provozovatele hospody. 

Rekonstrukce hřbitovní zdi vysoká  zastupitelstvo  vlastní+MMR 

Komentář: Rekonstrukce zdi poškozené růstem stromů, oprava chodníků. 

 

 

2) Cíl: Rozvíjení občanské vybavenosti, využití historického 
potenciálu a podpora cestovního ruchu 

 

Opatření 2.1. Údržba a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro mládež 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Umístění workoutových 
prvků na hřiště 

nízká  zastupitelstvo  vlastní+MMR 

Komentář: 

Založení historického 
kroužku 

nízká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Využití potenciálu bohaté historie obce a aktivních občanů zapálených do historie. 

Rekonstrukce knihovny nízká  zastupitelstvo  vlastní+JMK 

Komentář: 

 

Opatření 2.2. Údržba a rekonstrukce sportovní infrastruktury v obci  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce povrchu 
víceúčelového hřiště 

vysoká  zastupitelstvo  vlastní+MMR 

Komentář: 

Údržba a rekonstrukce 
dětských hřišť a doplnění 

mobiliáře 
střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

 

Opatření 2.3. Využití bohaté historie a výstupů dálkového průzkumu pro rozvoj 
turistického ruchu   

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Zřízení naučné stezky nízká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: 

Vydání publikace o 
poznatcích z nových metod 

výzkumu katastru obce 
nízká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: 
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3) Cíl: Podpora rozvoje služeb a podnikání v obci 

 

Opatření 3.1. Podpora poskytovatelů služeb v obci 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Podpora poskytovatelů 
základních služeb 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Možnost společného projektu na podporu prodejny smíšeného zboží. 

Zbudování parkovacího 
místa u prodejny v centru 

obce 
nízká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: 

Zajištění vhodných 
pozemků a prostor pro 
poskytovatele služeb 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Po vybudování KC v centru obce. 

      

 

4) Cíl: Udržet a zlepšovat kvalitu životního prostředí v katastru 
obce 

 

Opatření 4.1. Zajištění podkladů pro rozvoj obce  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Dokončení územního plánu vysoká  starostka   

Komentář: 

 

 

Opatření 4.2. Udržování a zatraktivnění vzhledu obce  

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Údržba zeleně v obci střední  zastupitelstvo  vlastní 

Komentář: V součinnosti se spolky. 

Úpravy veřejných 
prostranství 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: 

Rekonstrukce hráze a břehů 
rybníka 

vysoká  zastupitelstvo  
Vlastní+JMK

+MZe 

Komentář: 

Nutná prořezávka a nová 
výsadba stromů u hřbitova 

vysoká  zastupitelstvo  vlastní+exter. 
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Opatření 4.3. Snížení eroze, rozvoj krajinných struktur, podpora biodiverzity a 
zvýšení prostupnosti krajiny 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Výsadba prvku ÚSES vysoká  zastupitelstvo  OP ŽP (MAS) 

Komentář: Zatravnění a výsadba 1 linie stromů prvku ÚSES dle ÚP. 

Krajinářský projekt na 
podporu biodiverzity 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Zatravnění, výsadba, motýlí louka na obecním pozemku (cca 2 ha) poblíž cyklostezky 
Ždánka. 

Vybudování cyklostezky do 
Archlebova 

střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: Vybudování cyklostezky, výsadba stromů. Po vybudování cyklostezky mezi Žarošicemi a 
Archlebovem nabídne obyvatelům Žarošic a Archlebova bezpečný přístup na cyklostezku Ždánka 
v Dražůvkách. 

Rozšiřování zeleně v obci střední  zastupitelstvo  vlastní+exter. 

Komentář: 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Dražůvky je třeba efektivní spolupráce 
jednotlivých aktérů – obce, spolků, občanů, ale i subjektů vně obce. Definovat je třeba i 
samotný průběh.  

Na základě tohoto programu bude obec postupně připravovat projektové záměry se 
zohledněním určených priorit v tzv. akčním plánu. Akční plán bude mít jednoduchou 
tabulkovou podobu. Cílem akčního plánu bude vymezit konkrétní aktivity, které chce obec 
realizovat v krátkodobém horizontu podle předem definovaných priorit. 

Naplňování programu obce bude sledovat starosta obce, který bude zároveň hlavním 
iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude v 
gesci zastupitelstva obce, především v době před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument 
bude také sloužit jako podklad pro tvorbu rozpočtového výhledu a rozpočtu obce.  

Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady 
aktivit se přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, 
fondy EU), případně ze soukromého sektoru.   

Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem 
k aktualizaci programu 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 zastupitelstvem obce. Aktualizace celého 
dokumentu proběhne nejpozději v roce 2024.   

Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce a 
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. 
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C. PŘÍLOHY 

VÝSTUP - KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ PRO PROGRAM ROZVOJE OBCE DRAŽŮVKY 

Komunitní plánování v obci Dražůvky se uskutečnilo v pondělí 10. 12. 2018 od 18:00 
hodin na obecním úřadě. Občané obce Dražůvky byli o pořádané akci předem 
informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle fotografií z akce celkem 9 
obyvatel včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítala účastníky a stručně seznámil přítomné se 
současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního 
plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita 
diskuze. 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a 
slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části 
dokumentu Programu rozvoje obce Dražůvky. Občané mohli následně tyto silné a 
slabé stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané 
vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.  

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými 
stránkami a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku 
jako největší problém z určených slabých stránek.  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně 
prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při 
žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo 
obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány 
největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se 
velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili 
příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.  

IV. etapa – Současnost: Jaká je obec Dražůvky teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 významné archeologické naleziště 

 klid a okolní příroda 

 zachovány hlavní folklorní tradice 

 aktivita občanů ve spolcích 

 zachována tradiční vesnická 
zástavba 

 poloha u cyklostezky Ždánka 

 expozice Ždánky s odpočívadlem 
u cyklostezky 

 dva rybníky 

 vydáno již několik knih o historii 
obce 

 zachována prodejna smíšeného 

 chybí ČOV 

 chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 

 nutnost dojíždění za prací 

 starší, příliš velká budova školky 

 chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 

 neobydlené budovy 

 špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 

 špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace) 
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zboží v soukromém vlastnictví 

 MŠ v obci 

 kaple, památky 

 kvalitní spojení IDS 

 zájem obyvatel o dění v obci 

 přístup do lesa 

 půjčovna krojů 

 průzkum katastru (georadary) 

 velká vodní a větrná eroze 
vodních ploch 

 špatný stav rybníku 

 nedostatečná propagace obce a 
akcí 

 špatný stav Trkmanky 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 
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V. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky obce 

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

Slabé stránky Priorita 

chybí ČOV 11 

chybí hospoda a možnost 
občerstvení pro turisty 3 

nutnost dojíždění za prací 2 

starší, příliš velká budova školky 5 

chybí vnitřní prostor pro větší 
kulturní akce v obci 9 

neobydlené budovy 3 

špatný stav státní komunikace 
vedoucí přes obec (na Želetice) 1 

špatný stav obecní komunikace v 
Chaloupkách po vybudování 
kanalizace)  5 

velká vodní a větrná eroze vodních 
ploch 1 

špatný stav rybníku 4 

nedostatečná propagace obce a 
akcí 0 

špatný stav Trkmanky  3 

 

Vize Priorita 

kulturní dům 15 

hospoda 3 

muzeum - archeologické 3 

cukrárna 0 

funkční kanalizace 9 

400 obyvatel 1 

více zeleně (intravilán + extravilán) 4 

zeleň bude udržovaná 5 

cyklostezka do Archlebova 3 

ordinace lékaře 3 

naučná stezka 0 

nákupní středisko 0 

pošta 2 

místní zaměstnavatel 0 

 

 

VI.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 
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V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupili 
podle podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Infrastruktura 

 Historický potenciál 

 Služby a podnikání 

 Životní prostředí  

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově 
vymýšleli již konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby 
došlo k zlepšení života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

Infrastruktura 

dokončení projektových 
dokumentací kanalizace a ČOV 

mateřská škola 

kulturní dům + hospoda 

zajištění ploch pro bydlení 

opravy komunikací 

 

Historický potenciál 

spolupráce se všemi 
archeologickými a historickými 
institucemi 

osvěta mezi občany a odbornou 
veřejností  

finance sponzoři 

historický kroužek 

propagace nových metod výzkumu 

muzejní expozice, propagace kroje 

využití výzkumu pro turistický ruch 

knižní publikace 

návaznost na region Ždánicka a 
Kyjovska  

 

Služby a podnikání 

pozemky a prostory k poskytnutí  + 
materiální podpora 

personální zajištění 

finance 

reklama, propagace 

vytváření příležitostí (akce - 
občerstvení) 

studie využitelnosti  

 

Životní prostředí 
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územní plán 

údržba zeleně v součinnosti se 
spolky 

údržba vodních ploch a toků 

zvážit pozemkové úpravy 

osvěta 

podpora biodiverzity a míst výskytu 
chráněných druhů 

nové výsadby  

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních 
skupin, které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obce se velmi 
aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, 
podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Dražůvky. 


