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SEZNAM SPOLKŮ A ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ NA ÚZEMÍ MAS 2015 

Obec Spolky a zájmová sdružení v obcích 

Archlebov   

  Archlebjánek 

  Jitřenka Bučovice 

  Klub rodičů a přátel při ZŠ Archlebov 

  Myslivecké sdružení Ochoz Archlebov 

  Národopisný soubor Archlebjan 

  Sbor dobrovolných hasičů Archlebov 

  TJ Sokol Archlebov 

Bukovany   

  Český svaz ochránců přírody  

  Český zahrádkářský svaz 

  Mužský pěvecký sbor 

  TJ Družba Bukovany 

  Ženský pěvecký sbor 

Bzenec   

  Badminton 

  BROUČEK - rodinné centrum Montessori, o.s. 

  Bzenecké Drmolice 

  BZENECKÝ KLUBÍK spolek 

  „Bzenecký zámek“ 

  Cvičení rodičů s dětmi 

  Florball 

  Fotbalový klub TJ SLOVAN  

  Galerie Rýnských ryzlinků 

  Hasiči  

  HigBic - klub přátel cyklistiky 

   ”JABLŮČKO” 

  Jezdecká stáj Bzenec 

  Kynologové 

  Loutkoherecké sdružení Kašpárek  

  Mezinárodní společnost pro vzdělání a umění 

  Myslivecké sdružení 

  Pěvecký sbor Jaroslav 

  Přátelé Kněží hory 

  Schola Gaudete 

  Sdružení přátel SOU lesnického Bzenec 

   „Sdružení slováckých vinařů” 

  Sdružení moravských stopařů 

  Spolek na ochranu zvířat  

  Spolek rodičů a přátel základní školy ve Bzenci 

http://www.obecbukovany.cz/index.php?nid=792&lid=cs&oid=175035
http://www.obecbukovany.cz/index.php?nid=792&lid=cs&oid=54033
http://www.obecbukovany.cz/index.php?nid=792&lid=cs&oid=132245
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/badminton/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/bzenecke-drmolice/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/cviceni-rodicu-s-detmi/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/florball/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/sportovni-kluby/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/hasici/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/kynologove/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/zajmove-kluby/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/myslivecke-sdruzeni/
http://www.bzenec.cz/pevecky-sbor-jaroslav/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/schola-gaudete/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/spolek-na-ochranu-zvirat/
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  Sportovní střelba 

  Stolní tenis 

  Šachový oddíl 

  Škola výtvarných technik 

  Tenisový klub 

  TJ SOKOL 

  Turistický oddíl SEFOGA  

  Volejbal 

  X - TEAM BZENEC 

  Zájmový spolek ”Starý Bzenec” 

Čeložnice   

  Sdružení dobrovolních hasíčů  

  Sportovní klub stolního tenisu Čeložnice 

  Zpěvulenky z Čeložnic 

Dambořice   

  Amazons Brno, z. s., 

  SPORTISIMO CLUB DAMBOŘICE 

  Dechová hudba Dambořanka 

  Český svaz včelařů,o.s., základní organizace Dambořice 

  Český zahrádkářský svaz, základní organizace Dambořice 

  Folklorní soubor SALAJKA Dambořice 

  KUNSTÁT 

  MS Podlesí Dambořice 

  Nejmenší z nás, spolek 

  Sdružení rodičů a přátel školy Dambořice 

  Sdružení vinařů Dambořice 

  Společnost katolického domu v Dambořicích 

  TABURČANKA 

   TJ Sokol Dambořice 

  Zálesák Dambořice - sdružení dětí a mládeže pro pobyt v přírodě 

Domanín   

  AVZO TS Domanín  

  Beránek - Mateřské centrum Domanín z.s. 

  Cimbálová muzika Struna  

  Český svaz včelařů ZO Bzenec 

  Český zahrádkářský svaz Domanín  

  Domanín sobě, o. s. 

  Domanínské ženy o. s.  

  Mateřské centrum Domanín, o. s.  

  Myslivecké sdružení Hubert Domanín  

  Orel jednota Domanín  

  SK STAK Domanín 

http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/sportovni-strelba/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/tj-sokol/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/sachovy-oddil/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/tenisovy-klub/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/turisticky-oddil-sefoga/
http://www.bzenec.cz/ostatni-informace/volejbal/
http://www.domanin.eu/avzo-ts-domanin/ms-1217/p1=1217
http://www.domanin.eu/cimbalova-muzika-struna/ms-1800/p1=1800
http://www.domanin.eu/cesky-svaz-vcelaru-zo-bzenec/ms-1218/p1=1218
http://www.domanin.eu/cesky-zahradkarsky-svaz-domanin/ms-1216/p1=1216
http://www.domanin.eu/domanin-sobe-o-s/ds-1021/p1=1668
http://www.domanin.eu/domaninske-zeny-o-s/ms-1219/p1=1219
http://www.domanin.eu/materske-centrum-domanin-o-s/ms-1463/p1=1463
http://www.domanin.eu/myslivecke-sdruzeni-hubert-domanin/ms-1214/p1=1214
http://www.domanin.eu/orel-jednota-domanin/ms-1212/p1=1212
http://www.domanin.eu/sk-stak-domanin/ms-1215/p1=1215
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  Sokol Domanín  

  SPS Florián 

  Šachový klub Domanín  

  YMCA T.S. 6. skautský oddíl Domanín  

Dražůvky   

  "DRAŽOVSKÁ DOLINA-DRAŽŮVKY O.S." 

Hovorany   

  "Občanské sdružení za životní prostředí Hovoran" 

  Český svaz chovatelů Základní organizace Hovorany 

  Český svaz včelařů, o.s.,základní organizace HOVORANY 

  Čtyřlístek 

  Dechová hudba Hovorané 

  MS Dolina Hovorany 

  Orel jednota Hovorany 

  PAPRSKY NADĚJE 

  Sdružení rodičů při ZŠ TGM Hovorany 

  Spolek Hovoranských vinařů, o.s. 

  Spolek Lidový dům Hovorany 

  Sportovně střelecký klub Hovorany 

  Spolek Soběstačnost, z.s. 

  Sportovní klub Hovorany "GO GO 99" 

  Svaz zdravotně postižených občanů Základní organizace Hovorany 

   TJ ZEMAS Hovorany 

  T.J. Vodní a lyžařské turistiky Hovorany 

Hýsly   

  Adopťáci, z.s. 

  Hýseláci o.s. 

  Folklórní soubor Hýselánek 

   spolek FIATERA 

   Neolit 

Ježov   

  Český zahrádkářský svaz 

  Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

  Ježovští pěvci 

  Klubíčko 

  Myslivecké sdružení VLAST Ježov 

  Skautský oddíl Podchřibáci 

  Stolní tenis 

  Tělovýchovná jednota VLAST Ježov 

  Ženy z Ježov 

Karlín    

Kelčany   

http://www.domanin.eu/sokol-domanin/ms-1213/p1=1213
http://www.domanin.eu/sps-florian/ms-1799/p1=1799
http://www.domanin.eu/msp/p1=1891
http://www.domanin.eu/ymca-t-s-6-skautsky-oddil-domanin/ds-1006/p1=1080
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  KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY o.s. 

  KOLONKA 

  Sbor dobrovolných hasičů 

Kostelec    

  AVZO  technických sportů a činností ČR Kostelec u Kyjova 

  Big-Mor, o.s. 

  Demokratický svaz v Kostelci,o.s. 

  Kosteláci 

  Občanské sdružení Volnočas 

  SK Kostelec 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Kostelec 

  Zpěvulenky 

Kyjov   

  Slovácký soubor Kyjov, z.s. 

  Gymnastický a taneční klub Kyjov z.s. 

   Folklorní sdružení Kyjov, z.s. 

  Sdružení Jóga v denním životě Kyjov o.s. 

  Aerobic N.K. Kyjov, z.s. 

  TJ Jiskra Kyjov, z.s. 

  Sdružení rodičů a přátel SOU Kyjov, Havlíčkova 1223/17 

  

Spolek rodičů a přátel školy Klvaňova gymnázia a Střední odborné školy 
zdravotnické a sociální Kyjov 

  Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Komenského Kyjov 

  Tělovýchovná jednota Sokol Bohuslavice 

   SRPŠ Speciální školy Kyjov 

   CK DACOM PHARMA KYJOV 

  POWER SPORT PLUS 

  Občanské sdružení "450 let králového města Kyjov" 

  Sportovní asociace Kyjov 

  Občanské sdružení Krok 

  Oddíl atletiky - sluchově postižení 

  FC VMG Kyjov 

   Auto Racing Club 

   SRPŠ základní umělecké školy v Kyjově 

  Friška - cimbálová muzika, z.s. 

  Občanské sdružení Romů Kyjov 

  Občanské sdružení OPONA 

  Klub ultralehkého létání Kyjov o.s. 

  Klub maminek Kyjov 

  Sportovní klub CLUBS baseball Kyjov 

   Model Klub M 112.0 

  Občanské sdružení OMEGA plus 

  Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov 



 

6 

  Sdružení rodičů a přátel Kyjovánku 

  Tenis centrum Pintera Kyjov 

  Slovácký běžecký klub Kyjov o.s. 

  Občanské sdružení Svobodné poznávání 

  Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. 

  FC Kyjov 1919 o.s. 

  Kulturně-historická společnost Bohuslavice 

  Kyjovský nový les 

  Sdružení MAGIC LOOK 

  Kyjovské Chřiby 

  Karate Klub Kyjov 

  Cech kyjovských vinařů 

  Tetky z Kyjova 

  International Hill Climb Association 

   Tichý oceán 

  o.s. RŮST 

  PANGEA, o.s. 

  MALEBNÉ KYJOVSKO o.s. 

  HBK Kyjov o.s. 

  Dětská organizace Mohykáni Kyjov, o.s. v likvidaci 

   Hurá Team Kyjov o.s. 

   FÍRA TEAM Kyjov o.s. 

  Komorní orchestr města Kyjova 

  Ferrari Bar Kyjov 

  Občanské sdružení 3K 

  Bukovanská kaple 

   JP Motorsport 

  Cimbálová muzika Pavla Růžičky 

  Vyslúžilci 

  klub vojenské historie TOTENKOPF 

   "in-line skateboard community Kyjov" 

  Občanské sdružení rodičů a přátel DOMOVA HORIZONT v Kyjově 

  Návrat z Kyjova 

  Kyjovské tlapky, občanské sdružení 

  Lyžařský klub Snowlines 

  MSK Kyjov, o.s. 

   Demižonek - přátelé vína z Bohuslavic 

  JazzKlub Kyjov, o.s. 

  Čajovna & Galerie 

  Myslivecké sdružení Kyjov les, o.s. 

  Cirkusworld 

  Malebné Slovácko o.s. 

  KLUB STOMIKŮ ILCO KYJOV 
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  Eskadra o.s. 

   Hebron - přítel 

   T.OP S.PEED 

  Šachy Kyjov, o.s. 

   Skupina historického a scénického šermu Todesmüde Fechter o.s. 

   F3M 

   Lupino Racing Team 

  ŠTĚPÁNSKÝ BĚH KYJOV o.s. 

  „Lúky a sady Kyjovska” 

   Rybářský spolek Kyjovsko, o.s. 

  Občanské sdružení Duhový svět 

  DÁŠENKA 

  ZÁMECKÁ ZAHRADA O.S. 

  NTC Kyjov z.s. 

  Narajama 

  ONE ENERGY Racing z.s. 

  FBC Dragons, z.s. 

   Jančovka z.s. 

  Atletický klub Kyjov, z.s. 

   Občanské sdružení rodičů při základní škole Kyjov, Dr. Joklíka 

  Spolek na ochranu díla Miroslava Tichého 

Labuty   

Lovčice   

  JORDÁNEK 

  MO Zahrádkáři 

  Myslivecký spolek Lovčice 

  O.s. Habřéci 

  SDH 

  SPORTaK 

  SUKULENT Brno 

  TJ FK Sokol 

Milotice   

  Anomie, o.s. 

  CK Milotice 

  Český svaz chovatelů Základní organizace Milotice 

  Dechová hudba Šidleňanka, o.s. 

  "Dechová hudba Miločanka" 

  I.V.V. o.s. 

  Klub vojáků v záloze Kyjov 

  MS HORKY Milotice 

  Náklo 

  Orel jednota Milotice 

  Panství Šidlenské o.s. 
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  Sbor dobrovolných hasičů Milotice 

  Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Milotice 

  TJ Spartak Milotice 

   FS Šotyš, z. s. 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Milotice 

  ZÁMIK o.s. 

Moravany   

  TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MORAVANY 

  "Školička Moravany o.s." 

  BRÁNA CHŘIBŮ, o.s. 

  Mladí vinaři 

  Moto Classic Moravany klub v AČR 

  Sdružení přátel folklóru v Moravanech u Kyjova 

  Soubor Moravjan 

  Ženský pěvecký sbor Moravjanky Moravany u Kyjova o.s. 

Mouchnice   

  Myslivecké sdružení NEMOTÍNEK 

   TJ Slavia Mouchnice 

  ZO ČSOP Haluzice 
Moravský 
Písek    

  "Písečan" 

  Atletický klub Moravský Písek 

  FC Moravský Písek 

  Folklorní soubor Lintava, o.s. 

  Lidový dům v Moravském Písku 

  Místní sdružení podnikatelů ČR Moravský Písek 

  Mužský pěvecký sbor Bratříčci' 

   MS Dubina Moravský Písek 

  Občanské sdružení COMBAT FIGURE 

  Občanské sdružení Pláňava 

  Orel jednota Moravský Písek 

  Paradise team Moravský Písek 

  Petrklíč, z.s. 

  Písek žije 

   Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ Moravský Písek 

  Svaz zdravotně postižených občanů Základní organizace Moravský Písek 

  Spolek živé historie 

  Spolek Netintra Moravský Písek 

  TJ Kovoděl Moravský Písek 

Násedlovice   

  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Žarošice 

  Mladí hasiči 
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  Myslivecké sdružení Pole Násedlovice 

  Myslivecké sdružení OBORA 

  Svaz zdravotně postižených občanů Základní organizace Násedlovice 

  TJ Moravia 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Násedlovice 

Nechvalín   

  Český zahrádkářský svaz, základní organizace Ostrovánky 

  DRTIČI KOL NECHVALÍN 

  Jezdecký klub TEREZA Nechvalín 

  Myslivecké sdružení "HABŘINA" 

   TJ Nechvalín-Ostrovánky 

Nenkovice   

  "Nynek" 

  Myslivecké sdružení Nenkovice o.s. 

  Nenkovjánek 

  TJ Sokol Nenkovice 

Ostrovánky   

  1. FC Ostrovánky/Nechvalín 

  Pěvecký sbor z Ostrovánek 

  SDH 

Ratíškovice   

  "Soubor Dubinka Rohatec o.s." 

  Cyrilo-Metodějský spolek Náklo o.s. 

  Československo-francouzská společnost Ratíškovice, v likvidaci 

  Dětský folklorní soubor Dubinka Rohatec 

  FK Baník Ratíškovice 

  FUTSAL RATÍŠKOVICE 

  Lucky Dogs Ratíškovice 

  Moravské Slovácko 

  MS Dúbrava Ratíškovice 

  MS Borovina / o. Hodonín / 

  Myslivecké sdružení LITNER 

  Myslivecké sdružení Ratíškovice 

  Orel jednota Ratíškovice 

  Okrašlovací spolek obce Ratíškovice - Krasospolek 

  Radioklub OK2KNZ 

  Ratíškovická železnice, o.s 

  RESPIRO SPORT CLUB o.s. 

  Rodinné a farní centrum Ratíškovice 

  Sportovní klub Baník Ratíškovice 

  Svaz zdravotně postižených občanů základní organizace Ratíškovice 

  Taneční studio GRACEFUL o.s. 

  T-klub 
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Skalka   

  FK Skalka 2011 

  Rybářský spolek Skalka 

  SK Skalka 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Skalka 

Skoronice   

  Kulturní a vlastivědné sdružení obce Skoronice 

  Rybáři Skoronice 

  Myslivecké sdružení Skoronice 

  Skoroňáci 

  Slovan Morava o.s. 

  Vinařský spolek Skoronice 

Sobůlky   

  Dechová hudba Sobuláci 

  Futsal Sobůlky 

  Spolek rodičů a přátel školy Sobůlky 

  Myslivecké sdružení Sobůlky občanské sdružení 

  PRO METAL 5, z.s. 

  TJ Sokol  

Stavěšice   

  JEZDECKÝ KLUB STAVĚŠICE 

  MS Srnčí údolí 

Strážovice   

  "Cimbálová muzika Babí lom, o. s." 

   "Mužský pěvecký spolek Strážovice, z.s." 

  Myslivecké sdružení STARÁ HORA 

  SDH 

  TJ Sokol Strážovice 
Svatobořice-
Mistřín   

  "Sdružení rodičů dětí s diabetem, o.s. 

  AMA (amatores musicae antiquae) 

  BLUE HUNTERS o.s. Svatobořice - Mistřín 

  Cimbálová muzika Kapric, o.s. 

  DH Svatobořáci 

  Eager Swingers o.s. 

  ELBERETH ROCK 

  Folklórní spolek pro podporu mladých hudebníků souborů 

  INSTITUT BEZPEČNOSTI PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

  KLUB VINAŘŮ z.s. 

  Krav Maga Global - Hodonín 

  KRTEČEK o.s. - mateřské centrum 

   MANKYZ, z. s. 
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  MS Svatobořice 

  Mužský sbor Svatobořice-Mistřín 

  o.s.KVH-Lah 

  Občanské sdružení Remedio 

  Sdružení rodičů při ZŠ Svatobořice-Mistřín 

  SK SPARTAK Svatobořice - Mistřín, o.s 

  Slovácký krúžek Svatobořice - Mistřín 

  Slovácký soubor LÚČKA Svatobořice-Mistřín 

  Spolek Lidový dům ve Svatobořicích 

  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace 

  TRAVEN 

  Varmužova cimbálová muzika 

  Český svaz chovatelů Základní organizace Svatobořice - Mistřín 

  Český svaz včelařů, o.s.,základní organizace Svatobořice - Mistřín 

  Orel jednota Svatobořice-Mistřín 

  SDH Mistřín  

Syrovín   

  Spolek katolického domu a Orlovny, Syrovín 

  Tělovýchovná jednota Syrovín 

  SDH 

  Romanitas 

Šardice   

  "DECHOVÁ HUDBA ŠARDIČANKA" 

  "Ochotníci ze Šardic" 

  "Za zdravé Šardice, z.s." 

  AVZO TSČ ČR ŠARDICE 

  Český svaz chovatelů Základní organizace Šardice 

  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Šardice 

  Dechová hudba Ištvánci 

  DMFC Šardice 

   Folklorní sdružení Šardičan z.s. 

  Hubert Šardice o.s. 

  Klub Stop nehodám CZ o.s. 

  Mendelův vinařský spolek Šardice 

  PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, o.s. 

  RSM BANÍK ŠARDICE 

  Sdružení rodičů při ZŠ T.G.Masaryka Šardice 

  Sbor dobrovolných hasičů Šardice 

  Svaz zdravotně postižených občanů Základní organizace Šardice 

  TJ Baník Šardice 

Těmice   

  Myslivecké sdružení "Povodí Syrovínky" Těmice - Syrovín, o.s 

  Tělovýchovná jednota Sokol Těmice 
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  Sportovní rybáři Těmice 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Těmice 

Uhřice   

  MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BOŘÍ UHŘICE 

   Myslivecké sdružení Dolina 

  Filosport 

  SK Uhřice 

  SPORTTURIST Uhřice 

  Sportservis Uhřice, občanské sdružení 

  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Úsobrno 

  SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ UHŘICE 

Vacenovice   

  TJ Sokol Vacenovice 

  SDH 

  "Mužský sbor z Vacenovic o.s." 

  DECHOVÁ HUDBA VACENOVJÁCI 

  KVASACO Vacenovice 

  NA VŠECHNY 4 

  Jezdecký klub Hřebčín Dobrovský Vacenovice 

  "Vacenovští muzikanti o.s." 

  Národopisná společnost Vacenovice 

  Klubíčko Vacenovice o.s. - Centrum pro rodinu 

  Sportovní klub Mogul Vacenovice 

  Mužský sbor Vacenovice 

  Myslivecké sdružení Vacenovice-les 

  Myslivecké sdružení Růdník Vacenovice 

  Ženský sbor Marijánky 

  Svaz zdravotně postižených občanů základní organizace Vacenovice 

Věteřov   

  Věteřáci, z.s. 

  FC KOHÚTI VĚTEŘOV 

  ART mlýn 

  TJ SOKOL VĚTEŘOV 

  MS Větrov Věteřov 

  SDH 

  ZO Kyjov - Boršov 

Vlkoš   

  KRUŠPÁNEK 

  PROSTOR PRO ZMĚNU 

  MILITARY MUZEUM GENERÁLA SERGĚJE JANA INGRA 

  Přátelé Achtele o.s. 

  Tělovýchovná jednota Sokol Vlkoš, o.s. 

  Klub českých turistů, Šroubárna Kyjov 
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   Swing Family z.s. 

  Swing Wings z. s. 

  SDH 

  Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vlkoš 

Vracov   

  "CORONERS CLUB" 

  "Soubor písní a tanců Vracovjan, o. s." 

  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Vracov 

  Dechová hudba Vracovjáci 

  FC VRACOV o.s. 

  Felicita 

  Hudební skupina APOLLON 

  Hudební spolek Vracovjáci 

  Jezdecké sdružení Podkova 

  Marýnka Vracov o.s. 

  Městečko pro budoucnost 

  Moravský rybářský svaz Vracov 

  MS HUBERT - Kostelec 

  MS Kepkov, o.s 

  Myslivecké sdružení Dúbrava Vracov o. s. 

  NK Sako Vracov 

  Sdružení lidu zasažených astmatem 

  Spolek rodičů při Masarykově ZŠ Vracov 

  Spolek Lidový dům ve Vracově 

  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Vracov 

  Tělovýchovná jednota TTC Sedlec o.s. 

  TJ Sokol Vracov 

  VERMONA 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vracov 

  Z-Klub Poker o.s. 

Vřesovice   

  Klub českých turistů Vřesovice 

  ohz - ochránci hospodářských zvířat, o.s. 

  Občanské sdružení Přátel hradiska sv. Klimenta 

  Občanské sdružení BABULE 

  Vřesovjánek 

  KČT odbor Vřesovice 

Žádovice   

  TJ Sokol Žádovice 

  Spektrum Žádovice, z.s. 

  SDH 

  LIPINÁM 

  Sdružení Romů v Žádovicích 
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  Myslivecké sdružení ŽÁDOVICE 

  "Modravé údolí, o.s." 

Žarošice   

  Družstvo lidového a poutního domu v Žarošicích 

  

Spolek rodičů a přátel školy při Základní a Mateřské škole v Žarošicích 
AKTOVKA 

  SRPŠ při ZŠ Žarošice 

  "Moravská tenisová akademie" 

  Myslivecké sdružení Strážný, o.s. 

  Myslivecké sdružení Klášov 

  Občanské sdružení Historicko-vlastivědný kroužek v Žarošicích 

  Občanské sdružení Sokolka 

  Mužský sbor Žarošané 

  SK Žarošice 

  "Sdružení rybářů Klášov" 

  Sdružení westernových jezdců oblasti Ždánického lesa 

  Klub Biliard Žarošice 

  Sbor dobrovolných hasičů Žarošice 

Ždánice   

  "Majorettes TEAM" o.s. 

  Československý zálesák-svaz pro pobyt v přírodě Ždánice 

  Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Ždánice 

  Hvězdárna Oldřicha Kotíka, o.s. 

  Hvězdárna Ždánice, o.s. 

  CHASA ZE ŽDÁNIC 

  Klub přátel Základní umělecké školy ve Ždánicích 

  Mužský sbor ze Ždánic 

  Národopisný soubor Ždáničan 

  Občanské sdružení "EXIL CLUB" 

  PALÁNEK o.s. 

  Pro záchranu motýlího ráje, z.s. 

  Sbor dobrovolných hasičů, Ždánice 

  Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ždánice 

  ZO AVZO Technických sportů a činností Ždánice 

  Ženský sbor Ženičky ze Ždánic o.s. 

  Utržení ze řetězu, z. s. 

Želetice   

  občanské sdružení Želetické ženy 

  Rodičovské sdružení při Základní škole Želetice 

Žeravice   

  BIKETRIAL KYJOV 

  Myslivecké sdružení Paseky - Žeravice 

   Singulární společenství Paseky 
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  TJ Sokol Žeravice 

  Klub rodičů a přátel školy Žeravice 

 

POČETY ZÁJMOVÝCH SDRUŽENÍ A SPOLKŮ V OBCÍCH REGIONU MAS 

Obec 

počet zájmových 
sdružení a 
spolků Obec 

počet zájmových 
sdružení a 
spolků 

Archlebov 7 Ostrovánky 3 

Bukovany 5 Ratíškovice 22 

Bzenec 35 Skalka 4 

Čeložnice 3 Skoronice 6 

Dambořice 15 Sobůlky 6 

Domanín 15 Stavěšice 2 

Dražůvky 1 Strážovice 5 

Hovorany 17 Svatobořice-Mistřín 29 

Hýsly 5 Syrovín 4 

Ježov 9 Šardice 18 

Karlín  0 Těmice 4 

Kelčany 3 Uhřice 8 

Kostelec  8 Vacenovice 16 

Kyjov 93 Věteřov 7 

Labuty 0 Vlkoš 10 

Lovčice 8 Vracov 25 

Milotice 17 Vřesovice 6 

Moravany 8 Žádovice 7 

Mouchnice 3 Žarošice 14 

Moravský Písek  19 Ždánice 17 

Násedlovice 7 Želetice 2 

Nechvalín 5 Žeravice 5 

Nenkovice 4 Celkem 507 
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POSKYTOVATELÉ A JEJICH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V REGIONU 

MAS 

Poskytovatel Název zařízení Druh služby 

Centrum pro 
sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s.  

Centrum pro sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s. sociální rehabilitace 

Centrum pro sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s. 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Centrum pro sluchově postižené 
Hodonínsko, o.p.s. tlumočnické služby 

Centrum služeb pro 
seniory Kyjov, 
příspěvková 
organizace 

Centrum služeb pro seniory Kyjov, 
příspěvková organizace domovy se zvláštním režimem 

Centrum služeb pro seniory Kyjov, 
příspěvková organizace domovy pro seniory 

Centrum služeb pro seniory Kyjov, 
příspěvková organizace odlehčovací služby (od 1.11.2013) 

Centrum sociálních 
služeb Kyjov, 
příspěvková 
organizace města 
Kyjova 

Centrum sociálních služeb Kyjov, 
příspěvková organizace města Kyjova pečovatelská služba 

Centrum sociálních služeb Kyjov, 
příspěvková organizace města Kyjova osobní asistence 

Centrum sociálních služeb Kyjov, 
příspěvková organizace města Kyjova denní stacionáře 

Centrum sociálních služeb Kyjov, 
příspěvková organizace města Kyjova 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Charita Kyjov 

Nízkoprahový klub Wu-Wej nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

Charitní dům pokojného stáří domovy pro seniory 

Charitní pečovatelská služba 
Svatobořice - Mistřín pečovatelská služba 

Charita Kyjov, Terénní programy terénní programy 

Charitní pečovatelská služba Kyjov pečovatelská služba 

Osobní asistence Kyjov osobní asistence 

Charitní pečovatelská služba Vracov pečovatelská služba (do 31.12.2013) 

Občanská poradna odborné sociální poradenství 

Charita Kyjov, Kontaktní centrum - 
víceúčelová drogová služba kontaktní centra 

Diecézní charita 
Brno Charitní pečovatelská služba Ždánice pečovatelská služba 

Diecézní charita 
Brno Charitní pečovatelská služba Šardice pečovatelská služba 

Diecézní charita 
Brno 

Charitní pečovatelská služba 
Ratíškovice pečovatelská služba 
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Domov Horizont, 
příspěvková 
organizace 

Domov Horizont, příspěvková 
organizace 

domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 

Město Bzenec Pečovatelská služba Bzenec pečovatelská služba 

Město Vracov Pečovatelská služba Vracov pečovatelská služba (od 1.1.2014) 

Občanské sdružení 
Krok 

Agentura pro občany 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Agentura pro občany odborné sociální poradenství 

Občanské sdružení Krok terapeutické komunity 

PNP Krok služby následné péče 

Sjednocená 
organizace 
nevidomých a 
slabozrakých ČR 

Sociální poradna SONS - Kyjov odborné sociální poradenství 

SONS ČR - Kyjov 
sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Sociálně-
psychiatrické 
centrum - Fénix, 
o.p.s. 

Denní stacionář pro duševně nemocné, 
Fénix, o.p.s. denní stacionář (od 1.4.2013) 

Svaz tělesně 
postižených v České 
republice, o. s. 
Okresní organizace 
Hodonín 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o. s. Okresní organizace 
Hodonín odborné sociální poradenství 

Svaz tělesně postižených v České 
republice, o. s. Okresní organizace 
Hodonín 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

Zdroj dat: registr poskytovatelů sociálních služeb 
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ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SE SÍDLEM MIMO ORP PŮSOBÍCÍCH V 

RÁMCI ORP KYJOV 

název zařízení typ zařízení zřizovatel zařízení 
sídlo 

zařízení 

Poradna rané péče Dorea, 
organizace Centrum pro rodinu a 
sociální péči Hodonín 

ostatní (sociální péče - 
osobní asistence) 

"jiný" (právní forma - 
občanské sdružení) 

Hodonín 

Slezská diakonie 

pracoviště rané péče 
(sociální prevence - raná 
péče) 

"jiný" (právní forma - 
církevní právnická 
organizace) 

Brno 

Středisko rané péče SPRP Brno 

pracoviště rané péče 
(sociální prevence - raná 
péče) 

"jiný" (právní forma - 
občanské sdružení) 

Brno 

Středisko rané péče pro Moravu 
a Slezsko, organizace Centrum 
pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 

pracoviště rané péče 
(sociální prevence - raná 
péče) 

právní forma - občanské 
sdružení 

Olomouc 

DOTYK II 
centra sociálně rehabilitační 
služeb (sociální prevence - 
sociální rehabilitace) 

"jiný" (právní forma - 
občanské sdružení) 

Brno 

DOTYK II 
pracoviště rané péče 
(sociální prevence - raná 
péče) 

"jiný" (právní forma - 
občanské sdružení) 

Brno 

Zdroj dat: KPSS 

http://www.frpsp.cz/cs-CZ/uvod.html
http://www.frpsp.cz/cs-CZ/uvod.html
http://www.frpsp.cz/cs-CZ/uvod.html
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POČET OBYDLENÝCH DOMŮ A BYTŮ A HOSPODAŘÍCÍCH DOMÁCNOSTÍ 

V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH REGIONU MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 

V POHYBU V ROCE 2001 

Obec Počet obydlených 
domů 

2001 

Počet 
neobydlených 

domů 

2001 

Počet obydlených 

bytů 

2001 

Počet 
hospodařících 

domácností 

2001 

Archlebov 276 78 298 335 

Bukovany 219 32 230 266 

Bzenec 1070 173 1 464 1 632 

Čeložnice 114 17 123 138 

Dambořice 378 111 395 447 

Domanín 282 49 308 353 

Dražůvky 83 31 87 95 

Hovorany 606 56 628 755 

Hýsly 112 19 128 144 

Ježov 197 42 225 251 

Karlín 77 16 77 79 

Kelčany 72 17 84 87 

Kostelec 220 45 231 262 

Kyjov 1 964 265 4 338 4 735 

Labuty 55 15 55 66 

Lovčice 253 79 265 303 

Milotice 500 33 530 602 

Moravany 215 39 216 247 

Moravský Písek 621 72 710 803 

Mouchnice 111 58 121 137 

Násedlovice 254 60 258 285 

Nechvalín 101 30 101 114 

Nenkovice 140 40 150 164 

Ostrovánky 67 14 67 79 

Ratíškovice 1 131 97 1 184 1 344 

Skalka 65 11 67 74 

Skoronice 147 20 154 181 

Sobůlky 248 45 259 312 

Stavěšice 121 47 127 135 
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Počet obydlených domů a bytů a hospodařících domácností v jednotlivých obcích regionu MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 2001 – pokračování 

Obec Počet obydlených 
domů 

2001 

Počet 
neobydlených 

domů 

2001 

Počet obydlených 

bytů 

2001 

Počet 
hospodařících 

domácností 

2001 

Strážovice 153 28 168 190 

Svatobořice-Mistřín 944 114 1029 1190 

Syrovín 130 37 131 157 

Šardice 645 79 658 756 

Těmice 234 29 251 291 

Uhřice 194 48 213 237 

Vacenovice 570 50 609 677 

Věteřov 161 38 167 183 

Vlkoš 299 54 309 358 

Vracov 1 314 196 1 487 1 649 

Vřesovice 186 73 198 238 

Žádovice 212 28 221 259 

Žarošice 278 101 299 347 

Ždánice 558 91 974 1 052 

Želetice 157 46 172 187 

Žeravice 282 54 308 361 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

16 016 2 677 20 074 22 557 

Jihomoravský kraj 205 293 32 221 404 876 446 718 

Česká republika 1 630 705 338 313 3 827 678 4 216 085 

Zdroj: ČSÚ – SLDB, 2001; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
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POČET OBYDLENÝCH DOMŮ A BYTŮ A HOSPODAŘÍCÍCH DOMÁCNOSTÍ 

V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH REGIONU MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 

V POHYBU V ROCE 2011 

Obec Počet obydlených 
domů 

2011 

Počet 
neobydlených 

domů 

2011 

Počet obydlených 

bytů 

2011 

Počet 
hospodařících 

domácností 

2011 

Archlebov 277 76 303 319 

Bukovany 224 33 244 264 

Bzenec 1 125 176 1 618 1 687 

Čeložnice 119 20 128 142 

Dambořice 390 45 424 450 

Domanín 284 24 317 331 

Dražůvky 82 30 90 98 

Hovorany 616 61 640 715 

Hýsly 111 25 132 143 

Ježov 200 45 241 253 

Karlín 85 11 88 112 

Kelčany 72 17 84 87 

Kostelec 262 30 278 290 

Kyjov 1 981 319 4 470 4 687 

Labuty 65 14 66 69 

Lovčice 264 86 282 292 

Milotice 494 49 543 603 

Moravany 228 32 245 269 

Moravský Písek 636 59 746 789 
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Počet obydlených domů a bytů a hospodařících domácností v jednotlivých obcích regionu MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu v roce 2011 – pokračování 

Obec Počet obydlených 
domů 

2011 

Počet 
neobydlených 

domů 

2011 

Počet obydlených 

bytů 

2011 

Počet 
hospodařících 

domácností 

2011 

Mouchnice 106 67 112 123 

Násedlovice 255 12 270 293 

Nechvalín 100 29 100 109 

Nenkovice 137 43 148 159 

Ostrovánky 72 10 74 81 

Ratíškovice 1 185 112 1 289 1 380 

Skalka 63 11 65 67 

Skoronice 145 24 157 171 

Sobůlky 262 34 278 303 

Stavěšice 124 42 133 137 

Strážovice 161 34 188 215 

Svatobořice-Mistřín 993 119 1 126 1 196 

Syrovín 123 42 130 135 

Šardice 649 89 677 736 

Těmice 259 27 283 305 

Uhřice 202 11 227 244 

Vacenovice 616 56 696 742 

Věteřov 170 30 177 189 

Vlkoš 316 41 330 352 

Vracov 1 345 220 1 544 1 646 

Vřesovice 187 78 200 219 

Žádovice 224 24 239 253 

Žarošice 309 15 335 359 

Ždánice 593 93 997 1 044 

Želetice 156 47 177 187 

Žeravice 296 46 340 383 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

16 563 2 508 21 231 22 628 

Jihomoravský kraj 225 006 34 561 443 358 473 520 

Česká republika 1 800 075 358 044 4 104 635 4 375 122 

Zdroj: ČSÚ – SLDB, 2011; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
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POČET DOKONČENÝCH BYTŮ V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH A V REGIONU 

MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU V OBDOBÍ 2007 – 2013 

Obec Byty 

2007 

Byty 

2008 

Byty 

2009 

Byty 

2010 

Byty 

2011 

Byty 

2012 

Byty 

2013 

Byty 

Celkem 

Archlebov – 3 1 1 1 1 1 8 

Bukovany 8 5 1 3 1 2 1 21 

Bzenec 4 11 10 16 15 8 8 72 

Čeložnice 2 – 1 – – – 1 4 

Dambořice 6 3 6 11 3 4 5 38 

Domanín 1 – 1 1 3 3 3 12 

Dražůvky – 1 – – 1 – 1 3 

Hovorany 4 2 5 3 5 4 9 32 

Hýsly 1 1 1 3 – 2 – 8 

Ježov 1 1 – – 2 1 1 6 

Karlín – – – – – – – – 

Kelčany 1 – – – – – 1 2 

Kostelec 2 12 3 – 1 3 3 24 

Kyjov 6 9 19 55 4 45 14 152 

Labuty – – – – – – – – 

Lovčice 5 3 – 2 – 3 2 15 

Milotice 14 2 2 4 – 3 9 34 

Moravany 2 2 – – 1 4 3 12 

Moravský Písek 2 11 5 3 1 1 3 26 

Mouchnice – – – – – – – – 

Násedlovice 2 3 3 1 1 – 1 11 

Nechvalín – – 1 3 – – – 4 

Nenkovice – 3 1 2 1 – 4 11 

Ostrovánky – – – – – 2 1 3 

Ratíškovice – 1 6 8 16 1 4 36 

Skalka 1 – – – 1 – – 2 

Skoronice 1 – 2 – – 3 2 8 

Sobůlky – 4 2 – 2 1 1 10 

Stavěšice – – – – 1 – – 1 

Strážovice – 1 1 – 1 1 2 6 

Svatobořice-Mistřín 7 8 10 12 2 15 3 57 

Syrovín – – 1 – 1 – – 2 

Šardice 2 7 5 3 5 5 5 32 
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Počet dokončených bytů v jednotlivých obcích a v regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 
v období 2007 – 2013 – pokračování 

Obec Byty 

2007 

Byty 

2008 

Byty 

2009 

Byty 

2010 

Byty 

2011 

Byty 

2012 

Byty 

2013 

Byty 

Celkem 

Těmice 3 7 6 5 – 4 6 31 

Uhřice 2 2 1 – 4 5 5 19 

Vacenovice 9 10 4 5 6 6 5 45 

Věteřov 1 1 1 1 – – – 4 

Vlkoš 1 2 – 2 2 2 4 13 

Vracov 8 8 9 4 9 11 26 75 

Vřesovice 2 – 2 2 – 2 1 9 

Žádovice 1 2 2 2 1 2 1 11 

Žarošice 3 8 12 6 4 2 3 38 

Ždánice 7 7 3 6 3 – 5 31 

Želetice – 2 1 – 1 – – 4 

Žeravice 1 4 13 – 2 2 1 23 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

110 146 141 164 101 148 145 955 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 
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POČET DOKONČENÝCH BYTŮ PŘIPADAJÍCÍCH NA 1 000 TRVALE BYDLÍCÍCH 

OBYVATEL V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH A V REGIONU MAS KYJOVSKÉ 

SLOVÁCKO V POHYBU V R. 2009 A 2013 

Obec Počet 
obyvatel 

2009 

Dokončené 
byty 

2009 

Byty/1000 
obyvatel 

2009 

Počet 
obyvatel 

2013 

Dokončené 
byty 

2013 

Byty/1000 
obyvatel 

2013 

Archlebov 869 1 1,2 877 1 1,1 

Bukovany 766 1 1,3 723 1 1,4 

Bzenec 4 322 10 2,3 4 303 8 1,9 

Čeložnice 407 1 2,5 408 1 2,5 

Dambořice 1 332 6 4,5 1 364 5 3,7 

Domanín 1 003 1 1,0 992 3 3,0 

Dražůvky 291 0 0,0 277 1 3,6 

Hovorany 2 196 5 2,3 2 151 9 4,2 

Hýsly 389 1 2,6 402 0 0,0 

Ježov 718 0 0,0 710 1 1,4 

Karlín 196 0 0,0 234 0 0,0 

Kelčany 243 0 0,0 237 1 4,2 

Kostelec 846 3 3,5 889 3 3,4 

Kyjov 11 597 19 1,6 11 448 14 1,2 

Labuty 194 0 0,0 188 0 0,0 

Lovčice 776 0 0,0 800 2 2,5 

Milotice 1 927 2 1,0 1 903 9 4,7 

Moravany 762 0 0,0 758 3 4,0 

Moravský Písek 2 171 5 2,3 2 131 3 1,4 

Mouchnice 353 0 0,0 331 0 0,0 

Násedlovice 826 3 3,6 842 1 1,2 

Nechvalín 360 1 2,8 349 0 0,0 
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POČET DOKONČENÝCH BYTŮ PŘIPADAJÍCÍCH NA 1 000 TRVALE BYDLÍCÍCH 

OBYVATEL V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH A V REGIONU MAS KYJOVSKÉ 

SLOVÁCKO V POHYBU V R. 2009 A 2013 

Obec Počet 
obyvatel 

2009 

Dokončené 
byty 

2009 

Byty/1000 
obyvatel 

2009 

Počet 
obyvatel 

2013 

Dokončené 
byty 

2013 

Byty/1000 
obyvatel 

2013 

Nenkovice 439 1 2,3 481 4 8,3 

Ostrovánky 218 0 0,0 228 1 4,4 

Ratíškovice 4 043 6 1,5 4 074 4 1,0 

Skalka 166 0 0,0 171 0 0,0 

Skoronice 529 2 3,8 528 2 3,8 

Sobůlky 894 2 2,2 888 1 1,1 

Stavěšice 364 0 0,0 348 0 0,0 

Strážovice 544 1 1,8 576 2 3,5 

Svatobořice-Mistřín 3 574 10 2,8 3 566 3 0,8 

Syrovín 376 1 2,7 351 0 0,0 

Šardice 2 227 5 2,2 2 199 5 2,3 

Těmice 882 6 6,8 901 6 6,7 

Uhřice 716 1 1,4 748 5 6,7 

Vacenovice 2 207 4 1,8 2 194 5 2,3 

Věteřov 535 1 1,9 521 0 0,0 

Vlkoš 1 056 0 0,0 1 061 4 3,8 

Vracov 4 554 9 2,0 4 534 26 5,7 

Vřesovice 603 2 3,3 585 1 1,7 

Žádovice 760 2 2,6 771 1 1,3 

Žarošice 1 036 12 11,6 1 055 3 2,8 

Ždánice 2 630 3 1,1 2 576 5 1,9 

Želetice 519 1 1,9 513 0 0,0 

Žeravice 1 059 13 12,3 1 043 1 1,0 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

62 475 141 2,3 62 229 145 2,3 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. 



 

27 

POČET REGISTROVANÝCH PODNIKŮ V JEDNOTLIVÝCH OBCÍCH 

Pořadí Název obce Registrované 
podniky 

Pořadí Název obce Registrované 
podniky 

    31.12.2014     31.12.2014 

1. Kyjov 2825 24. Ježov 134 

2. Vracov 1021 25. Moravany 132 

3. Bzenec 964 26. Násedlovice 130 

4. Ratíškovice 823 27. Strážovice 128 

5. Svatobořice-Mistřín 713 28. Vřesovice 106 

6. Ždánice 519 29. Bukovany 103 

7. Šardice 456 30. Skoronice 99 

8. Vacenovice 452 31. Želetice 92 

9. Hovorany 432 32. Věteřov 89 

10. Milotice 406 33. Hýsly 88 

11. Moravský Písek 396 34. Syrovín 78 

12. Dambořice 258 35. Čeložnice 76 

13. Žarošice 222 36. Nenkovice 70 

14. Vlkoš 222 37. Stavěšice 67 

15. Žeravice 197 38. Nechvalín 67 

16. Kostelec 196 39. Mouchnice 60 

17. Domanín 195 40. Dražůvky 50 

18. Lovčice 192 41. Kelčany 50 

19. Archlebov 186 42. Ostrovánky 37 

20. Těmice 186 43. Karlín 35 

21. Sobůlky 181 44. Skalka 34 

22. Žádovice 152 45. Labuty 29 

23. Uhřice 138 MAS Kyjovské Slovácko 13 086 
Zdroj: Český statistický úřad – MOS, 2014 
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REGISTROVANÉ EKONOMICKÉ SUBJEKTY V OBCÍCH MAS K 31. 12. 2014 

Název obce 
Ekonomické 

subjekty 
celkem 

v tom 

právnické 
osoby 
celkem 

z toho 
obchodní 

společnosti 

fyzické 
osoby 
celkem 

z toho 

živnostníci 
zemědělští 
podnikatelé 

Archlebov 186 26 13 160 137 9 

Bukovany 103 16 4 87 77   

Bzenec 964 187 108 777 630 23 

Čeložnice 76 9 3 67 54 3 

Dambořice 258 42 17 216 185 12 

Domanín 195 25 10 170 150 1 

Dražůvky 50 5 2 45 43 1 

Hovorany 432 57 27 375 323 26 

Hýsly 88 16 5 72 55 3 

Ježov 143 21 5 122 105 6 

Karlín 35 7 4 28 26   

Kelčany 50 13 9 37 31   

Kostelec 196 29 13 167 144 6 

Kyjov 2 825 668 336 2 157 1 828 33 

Labuty 29 3 1 26 20   

Lovčice 192 23 8 169 140 4 

Milotice 406 40 18 366 327 12 

Moravany 132 17 2 115 104 1 

Moravský 
Písek 396 57 27 339 296 7 

Mouchnice 60 8 2 52 49   

Násedlovice 130 24 10 106 93 3 

Nechvalín 67 9 2 58 51 3 

Nenkovice 70 12 5 58 49 3 

Ostrovánky 37 6 1 31 26 2 

Ratíškovice 823 140 95 683 607 10 

Skalka 34 5 1 29 25   

Skoronice 99 14 3 85 69 7 

Sobůlky 181 19 8 162 140 7 

Stavěšice 67 11 4 56 51 3 

Strážovice 128 21 8 107 90 2 

Svatobořice-
Mistřín 713 105 50 608 528 21 

Syrovín 78 13 4 65 58 3 

Šardice 456 69 41 387 317 44 

Těmice 186 30 17 156 143 2 

Uhřice 138 25 13 113 99 3 

Vacenovice 452 41 14 411 365 15 

Věteřov 89 16 5 73 68 1 

Vlkoš 222 37 19 185 148 13 

Vracov 1 021 127 79 894 797 17 
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Vřesovice 106 13 2 93 77 6 

Žádovice 152 16 5 136 116 10 

Žarošice 222 41 19 181 163 7 

Ždánice 519 96 29 423 377 6 

Želetice 92 15 6 77 64 5 

Žeravice 197 29 16 168 151 9 
Zdroj: ČSÚ - Registrované ekonomické subjekty v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2014
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VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ REGIONU MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 

V POHYBU TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU (2014) 

Obec Plynovod Veřejný 
vodovod 

Veřejná 
kanalizace 

Koncová čistírna odpadních vod 

Archlebov ANO ANO ANO NE 

Bukovany ANO ANO ANO NE 

Bzenec ANO ANO ANO 

ANO (1992) 

mechanicko-biologická se strojním 
odvodněním kalů 

Čeložnice ANO ANO ANO NE 

Dambořice ANO ANO ANO 

ANO (2004) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací a s mobilním odvodněním 

kalů 

Domanín ANO ANO ANO NE 

Dražůvky ANO ANO ANO NE 

Hovorany ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Svatobořice-Mistřín 

Hýsly ANO ANO ANO NE 
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Vybavení jednotlivých obcí regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu technickou 
infrastrukturou (2014) – pokračování 

Obec Plynovod Veřejný 
vodovod 

Veřejná 
kanalizace 

Koncová čistírna odpadních vod 

Ježov ANO ANO ANO 

ANO (2014) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací a s odvozem kalů 

Karlín ANO ANO ANO NE 

Kelčany ANO ANO ANO NE 

Kostelec ANO ANO ANO NE 

Kyjov ANO ANO ANO 

ANO (1996) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací, s chemickým 

odstraňováním fosforu a se strojním 
odvodněním kalů 

Labuty ANO ANO ANO NE 

Lovčice ANO ANO ANO NE 

Milotice ANO ANO ANO 

ANO (1997) 

mechanicko-biologická s kalovým 
polem 

Moravany ANO ANO ANO NE 

Moravský Písek ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Bzenec 

Mouchnice ANO ANO ANO NE 

Násedlovice ANO ANO ANO NE 

Nechvalín ANO ANO ANO NE 

Nenkovice ANO ANO ANO NE 

Ostrovánky ANO ANO ANO NE 

Ratíškovice ANO ANO ANO 

ANO (1995) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací a s odvozem kalů 

Skalka ANO ANO ANO NE 

Skoronice ANO ANO ANO NE 

Sobůlky ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Kyjov 

Stavěšice ANO ANO ANO NE 

Strážovice ANO ANO ANO NE 

Svatobořice-Mistřín ANO ANO ANO 

ANO (2005) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací, s chemickým 

odstraňováním fosforu a se strojním 
odvodněním kalů 
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Vybavení jednotlivých obcí regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu technickou 
infrastrukturou (2014) – pokračování 

Obec Plynovod Veřejný 
vodovod 

Veřejná 
kanalizace 

Koncová čistírna odpadních vod 

Syrovín ANO ANO ANO NE 

Šardice ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Svatobořice-Mistřín 

Těmice ANO ANO ANO NE 

Uhřice ANO ANO ANO 

ANO (2001) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací a s odvozem kalů 

Vacenovice ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Milotice 

Věteřov ANO ANO ANO NE 

Vlkoš ANO ANO ANO NE 

Vracov ANO ANO ANO 
ANO 

ČOV Bzenec 

Vřesovice ANO ANO ANO NE 

Žádovice ANO ANO ANO NE 

Žarošice ANO ANO ANO NE 

Ždánice ANO ANO ANO 

ANO (1998, rekonstr. 2002) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací a s odvozem kalů 

Želetice ANO ANO ANO NE 

Žeravice ANO ANO ANO 

ANO (2014) 

mechanicko-biologická s nitrifikací a 
denitrifikací, s chemickým 

odstraňováním fosforu a se strojním 
odvodněním kalů 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

100 % 100 % 100 % 35,6 % 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Jihomoravský kraj 
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VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ REGIONU MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 

V POHYBU TECHNICKOU INFRASTRUKTUROU SLOUŽÍCÍ K PŘENOSU 

INFORMACÍ A SBĚRNÝMI DVORY (2014) 

Obec Obecní rozhlas Internet Kabelová televize Sběrný dvůr 

Archlebov ANO ANO NE NE 

Bukovany ANO ANO ANO NE 

Bzenec ANO ANO ANO ANO 

Čeložnice ANO ANO NE NE 

Dambořice ANO ANO NE NE 

Domanín ANO ANO ANO NE 

Dražůvky ANO ANO ANO NE 

Hovorany ANO ANO ANO NE 

Hýsly ANO ANO NE NE 

Ježov ANO ANO ANO NE 

Karlín ANO ANO NE NE 

Kelčany ANO ANO NE NE 

Kostelec ANO ANO NE NE 

Kyjov NE ANO ANO ANO 

Labuty ANO ANO NE NE 

Lovčice ANO ANO NE NE 

Milotice ANO ANO ANO NE 

Moravany ANO ANO NE NE 

Moravský Písek ANO ANO ANO ANO 

Mouchnice ANO ANO NE NE 

Násedlovice ANO ANO NE NE 

Nechvalín ANO ANO NE NE 

Nenkovice ANO ANO NE NE 

Ostrovánky ANO ANO ANO NE 

Ratíškovice ANO ANO ANO ANO 

Skalka ANO NE NE NE 

Skoronice ANO ANO NE NE 

Sobůlky ANO ANO NE NE 

Stavěšice NE ANO NE NE 

Strážovice ANO ANO NE NE 

Svatobořice-Mistřín ANO ANO ANO ANO 

Syrovín ANO ANO ANO NE 
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Vybavení jednotlivých obcí regionu MAS Kyjovské Slovácko v pohybu technickou 
infrastrukturou (2014) – pokračování 

Obec Obecní rozhlas Internet Kabelová televize Sběrný dvůr 

Šardice ANO ANO NE NE 

Těmice ANO ANO ANO NE 

Uhřice ANO ANO ANO NE 

Vacenovice ANO ANO ANO ANO 

Věteřov ANO ANO NE NE 

Vlkoš ANO ANO ANO NE 

Vracov ANO ANO ANO ANO 

Vřesovice ANO ANO NE NE 

Žádovice ANO ANO NE NE 

Žarošice ANO ANO NE NE 

Ždánice ANO ANO NE ANO 

Želetice ANO ANO NE NE 

Žeravice ANO ANO ANO NE 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

95,6 % 97,8 % 42,2 % 17,8 % 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Jihomoravský kraj; MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 
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SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA 

ADMINISTRATIVNÍM ÚZEMÍ OBCÍ REGIONU MAS KYJOVSKÉ SLOVÁCKO 

V POHYBU (2014) 

Identifikační kód IČ Provozovatel Adresa 

CZB00196 00284807 Město BZENEC 
Tyršova 

696 85 Bzenec 

CZB00776 25387537 Šrot Morava a.s. 
Dělnická 459 

696 85 Bzenec 

CZB01248 74591304 Eva Štaubertová 
Hovorany 716 

696 12 Hovorany 

CZB00358 00284904 Obec Hovorany 696 12 Hovorany 

CZB00754 15530795 REMAT GLASS s.r.o. 
Areál DELTA, s.r.o. 

696 49 Kelčany 

CZB00932 15530795 REMAT GLASS s.r.o. 
Průmyslová zóna Kelčany 

696 49 Kelčany 

CZB00081 60700262 EKOR, s.r.o. 
Havlíčkova 270 

697 01 Kyjov 

CZB00099 60700262 EKOR, s.r.o. 
Havlíčkova 1398/49a 

697 01 Kyjov 

CZB00607 41513100 MYKOL spol. s r.o. 
Tyršova 143 

697 01 Kyjov 

CZB00941 65279212 R a V spol. s r.o. 
Havlíčkova 180 

697 01 Kyjov 

CZB00824 41505191 
VETROPACK MORAVIA 
GLASS, akciová společnost 

Havlíčkova 180 

697 01 Kyjov 

CZB01185 64481981 Pavel Králíček 
Areál bývalého JZD 

696 39 Lovčice 

CZB00538 26223104 Artech Moravia spol. s r.o. 
Kovodělská 773, 

696 85 Moravský Písek 

CZB01026 00285137 Obec Moravský Písek 696 85 Moravský Písek 

CZB00322 00285242 Obec RATÍŠKOVICE 
Rohatecká 1291 

Ratíškovice 

CZB00021 63493021 ZERA, a.s. 
Za mlýnem 1264 

Ratíškovice 

CZB00844 60700262 EKOR, s.r.o. 696 04 Svatobořice-Mistřín 

CZB01014 60688882 Ing. Milan Ošťádal 
Pod Sokolovnou 488/43 

696 04 Svatobořice-Mistřín 

CZB00668 47374021 Ladislav Munka 
Na Dolině 1216 

696 04 Svatobořice-Mistřín 

CZB01149 24200751 Inbetween s.r.o. Areál ZD, "Rajčatárna" 
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696 13 Šardice 

CZB00128 68722761 Kateřina Podveská 
Šardice č.p. 777 

696 13 Šardice 

CZB01190 00285374 Obec Šardice 696 13 Šardice 

CZB00313 60700262 EKOR, s.r.o. 
Těmice 238 

696 84 Těmice 
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Seznam osob oprávněných k nakládání s odpady na administrativním území obcí regionu MAS 
Kyjovské Slovácko v pohybu (2014) – pokračování 

Identifikační kód IČ Provozovatel Adresa 

CZB00377 60700262 EKOR, s.r.o. 
Těmice 283 

696 84 Těmice 

CZB00007 15573826 Jan Fišman 
ČP 517 

696 06 Vacenovice 

CZB01004 00285439 Obec Vacenovice 696 06 Vacenovice 

CZB00497 60700262 EKOR, s.r.o. 
Potoční 

696 42 Vracov 

CZB01148 64617432 
SLOVÁCKÉ AUTOCENTRUM 
s.r.o. 

Nádražní 982 

696 42 Vracov 

CZB00189 63470501 LARS CZ, spol. s r.o. 
Nádražní 418 

696 32 Ždánice 

CZB00742 00285536 Město Ždánice 
Zámecká 

696 32 Ždánice 

Zdroj: Jihomoravský kraj, 2014 
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ZÁKLADNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ REGIONU MAS 

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU (2014) 

Obec Obchod s 
potravinami 

Pošta Policie ČR 

Obecní 
policie 

Restaurace 
s kuchyní 

Obvodní 
lékař 

Veřejná 
knihovna 

Archlebov 2 1 – 1 1 1 

Bukovany 1 1 – 1 – 1 

Bzenec 4 1 1 3 2 1 

Čeložnice 1 – – 1 – 1 

Dambořice 2 1 – 2 1 1 

Domanín 2 1 – 2 1 1 

Dražůvky 1 – – – – 1 

Hovorany 4 1 – 2 1 1 

Hýsly 1 – – 1 – 1 

Ježov 1 1 – 1 1 1 

Karlín 1 – – – – 1 

Kelčany – – – 1 – 1 

Kostelec 1 1 – 2 – 1 

Kyjov 13 1 2 13 10 2 

Labuty – – – 1 – 1 

Lovčice 1 1 – 1 – 1 

Milotice 2 1 – 4 1 1 

Moravany 1 1 – 2 – 1 

Moravský Písek 5 1 1 3 1 1 

Mouchnice 1 – – 1 – 1 

Násedlovice 1 1 – 1 1 1 

Nechvalín 1 – – 1 – 1 

Nenkovice 1 – – 1 1 – 

Ostrovánky 1 – – 1 – 1 

Ratíškovice 7 1 1 3 1 1 

Skalka 1 – – 1 – 1 

Skoronice 1 – – 2 – 1 

Sobůlky 2 – – 2 – 1 
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ZÁKLADNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ JEDNOTLIVÝCH OBCÍ REGIONU MAS 

KYJOVSKÉ SLOVÁCKO V POHYBU (2014) 

Obec Obchod s 
potravinami 

Pošta Policie ČR 

Obecní 
policie 

Restaurace 
s kuchyní 

Obvodní 
lékař 

Veřejná 
knihovna 

Stavěšice 1 – – 1 – 1 

Strážovice 2 1 – 2 – 1 

Svatobořice-
Mistřín 

4 1 – 3 1 1 

Syrovín 1 – – 2 – 1 

Šardice 5 1 – 5 1 1 

Těmice 2 1 – 1 – 1 

Uhřice 1 – – 1 – 1 

Vacenovice 3 1 – 2 1 1 

Věteřov 1 – – 1 – 1 

Vlkoš 2 1 – 1 – 1 

Vracov 4 1 1 7 2 1 

Vřesovice 1 – – 1 – 1 

Žádovice 1 1 – 1 – 1 

Žarošice 2 1 – 2 1 1 

Ždánice 8 1 – 4 3 1 

Želetice 1 1 – 2 – 1 

Žeravice 2 1 – 1 – 1 

MAS Kyjovské 
Slovácko 

100 27 6 91 31 45 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze, 2014; Jihomoravský kraj; MAS Kyjovské Slovácko v pohybu 
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VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA V OBCÍCH REGIONU MAS 

Obec vyjížďky,  
obec dojížďky 

Vyjíždějící  
do 

zaměstnání  
celkem 

z toho odvětví ekonomické činnosti 

z celkového  
počtu  
vyjíždí  
denně 

z toho podle času stráveného vyjížďkou (v 
minutách) 

zemědělství,  
lesnictví,  
rybářství 

průmysl stavebnictví 

velkoobchod  
a maloobchod;  

opravy  
motorových  

vozidel 

doprava  
a 

skladování 
vzdělávání 

zdravotní  
a sociální  

péče 
do 14 15 - 29 30 - 59 60 a více 

Archlebov 165 4 63 7 19 7 4 23 150 46 60 44 15 

Bukovany 158 2 72 8 4 11 7 31 140 56 60 26 14 

Bzenec 623 13 213 44 66 63 33 55 498 115 246 160 88 

Čeložnice 87 - 35 5 7 10 7 11 82 30 33 20 4 

Dambořice 279 6 108 16 35 19 11 17 238 24 30 98 123 

Domanín 231 16 115 21 12 11 14 10 205 70 89 46 25 

Dražůvky 45 3 18 1 4 3 5 2 39 14 15 11 4 

Hovorany 358 18 143 14 31 30 14 26 309 99 129 84 40 

Hýsly 58 2 20 1 7 6 5 4 51 24 18 12 4 

Ježov 134 6 43 11 14 4 12 12 110 42 57 23 12 

Karlín 64 7 21 3 7 6 1 3 58 12 22 22 8 

Kelčany 30 - 14 1 3 4 2 1 27 11 12 7 - 

Kostelec 221 2 71 14 22 11 19 33 196 81 73 44 17 

Kyjov 925 23 297 58 79 46 88 83 745 135 294 294 181 

Labuty 35 3 16 1 2 4 2 2 28 11 18 3 3 

Lovčice 97 2 35 7 9 3 13 10 89 28 30 29 8 

Milotice 391 13 155 38 36 29 11 31 337 89 173 103 24 

Moravany 130 4 55 13 13 9 5 14 108 47 42 26 11 

Moravský Písek 394 20 163 29 33 43 16 26 336 98 155 102 34 

Mouchnice 35 2 14 2 7 2 1 2 28 12 4 12 7 

Násedlovice 196 11 74 10 22 21 9 13 177 27 59 77 33 

Nechvalín 69 1 32 5 12 2 1 3 64 18 36 10 4 

Nenkovice 77 2 29 7 5 3 7 8 71 13 29 21 14 

Ostrovánky 49 - 21 3 3 4 3 6 42 12 24 9 3 

Ratíškovice 643 5 240 41 70 34 30 38 572 178 272 127 59 
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Skalka 21 - 7 2 4 1 3 1 21 4 14 3 - 

Skoronice 94 3 43 4 4 5 9 9 81 49 24 13 4 

Sobůlky 148 6 42 10 12 5 7 28 129 75 40 20 12 

Stavěšice 47 - 14 2 4 4 2 6 40 16 11 12 6 

Strážovice 115 3 29 10 10 3 10 16 100 49 21 31 14 

Svatobořice-Mistřín 667 24 226 44 70 39 37 84 557 250 239 112 58 

Syrovín 74 6 36 5 5 5 5 2 64 27 23 11 11 

Šardice 322 9 118 16 39 20 20 23 270 54 152 85 28 

Těmice 207 7 85 17 23 18 18 5 175 85 70 30 16 

Uhřice 163 9 56 30 4 9 4 18 140 22 43 76 21 

Vacenovice 315 12 132 19 32 22 7 31 272 56 153 76 23 

Věteřov 97 - 47 3 5 1 6 11 90 37 24 25 10 

Vlkoš 201 8 67 16 26 17 11 16 169 95 51 36 16 

Vracov 660 16 248 37 65 48 50 58 563 180 257 138 75 

Vřesovice 115 10 48 7 12 6 7 5 103 19 56 32 7 

Žádovice 152 3 62 9 16 8 8 11 131 65 42 25 17 

Žarošice 206 7 66 13 26 7 9 19 182 31 56 104 14 

Ždánice 295 2 120 12 23 12 14 35 253 32 88 131 44 

Želetice 84 2 32 8 9 8 4 5 75 7 34 25 16 

Žeravice 186 7 71 14 30 10 7 13 165 45 86 46 8 

MAS 9663 299 3616 638 941 633 558 860 8280 2490 3464 2441 1135 

Okres Hodonín 21777 625 8285 1423 2139 1463 1239 1618 18174 5480 8029 5326 2538 

Zdroj: ČSÚ – Sldb 2011 - Vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence vyjížďky a času stráveného vyjížďkou a podle obce vyjížďky a obce dojížďky 
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VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA V OBCÍCH REGIONU MAS 

Obec dojížďky,  
obec vyjížďky 

Dojíždějící  
celkem 

Zaměstnané osoby dojíždějící do zaměstnání 
Žáci, studenti a učni dojíždějící do 

školy 

celkem 
z toho  
ženy 

v tom ve věku 

celkem 

z toho 

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 a více nezjištěno 
ve věku  
6 - 14 let 

dojíždí  
denně 

Obec dojížďky:                           

Archlebov 53 40 21 2 5 8 16 8 1 - 13 12 13 

Bukovany 11 9 6 1 1 3 2 2 - - 2 2 2 

Bzenec 1 907 1 169 508 64 141 372 314 242 36 - 738 54 568 

Čeložnice 16 16 8 1 - 6 5 3 1 - - - - 

Dambořice 37 28 15 - 6 8 6 4 4 - 9 8 8 

Domanín 34 21 8 2 1 4 7 7 - - 13 13 13 

Dražůvky 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 

Hovorany 96 59 26 3 4 23 15 13 1 - 37 31 35 

Hýsly 15 15 6 - - 7 4 3 1 - - - - 

Ježov 66 38 29 1 2 13 9 11 2 - 28 26 24 

Karlín 5 5 3 - 1 1 2 1 - - - - - 

Kelčany 43 43 15 4 6 16 5 11 1 - - - - 

Kostelec 18 15 7 1 - 5 8 1 - - 3 3 3 

Kyjov 4 322 2 964 1 660 176 287 889 915 632 64 1 1 358 374 1 286 

Lovčice 14 14 11 1 2 3 3 4 1 - - - - 

Milotice 88 72 42 3 7 18 20 22 2 - 16 13 15 

Moravany 20 11 3 1 1 2 3 4 - - 9 9 9 

Moravský Písek 292 256 134 16 26 84 71 50 9 - 36 26 36 

Mouchnice 38 38 20 - 2 21 9 5 1 - - - - 

Násedlovice 14 14 5 1 3 3 4 3 - - - - - 

Nechvalín 15 13 5 1 5 1 2 3 1 - 2 2 2 

Nenkovice 37 12 11 - 2 1 4 3 2 - 25 22 23 

Ostrovánky 4 4 2 - - 2 2 - - - - - - 

Ratíškovice 231 223 64 20 24 59 73 42 5 - 8 6 8 

Skalka 14 14 3 - - - 4 8 2 - - - - 
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Skoronice 6 6 4 - 1 2 1 2 - - - - - 

              
Sobůlky 13 10 7 2 1 4 1 1 1 - 3 3 2 

Stavěšice 19 19 5 - 3 6 5 4 1 - - - - 

Strážovice 22 22 8 1 1 8 6 3 3 - - - - 

Svatobořice-Mistřín 134 125 62 7 12 50 30 23 3 - 9 6 9 

Syrovín 6 6 2 1 1 1 2 1 - - - - - 

Šardice 78 73 32 3 6 23 24 13 4 - 5 3 5 

Těmice 49 49 14 3 2 9 11 19 5 - - - - 

Uhřice 29 29 13 - 2 10 11 5 1 - - - - 

Vacenovice 29 29 15 1 7 6 9 6 - - - - - 

Věteřov 4 4 1 - - 2 2 - - - - - - 

Vlkoš 134 123 47 10 13 49 36 13 2 - 11 11 9 

Vracov 149 145 55 4 17 54 38 28 4 - 4 3 4 

Vřesovice 47 26 21 1 4 9 6 4 2 - 21 11 7 

Žádovice 9 9 4 - 1 3 4 1 - - - - - 

Žarošice 148 77 23 2 12 24 21 16 2 - 71 66 70 

Ždánice 276 233 94 19 20 65 59 64 6 - 43 38 41 

Želetice 10 10 6 - 1 6 2 1 - - - - - 

Žeravice 55 40 19 6 6 14 7 7 - - 15 13 15 

MAS celkem 8608 6129 3045 358 636 1895 1778 1293 168 1 2479 755 2207 

Okres Hodonín 20 524 15 346 7 258 918 1 575 4 727 4 525 3 171 428 2 5 178 1 365 4 722 

Zdroj: ČSÚ – Sldb 2011 - Dojíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce dojížďky a obce vyjížďky 
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VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA V OBCÍCH REGIONU MAS 

Obec dojížďky,  
obec vyjížďky 

Dojíždějící  
do 

zaměstnání  
celkem 

z toho odvětví ekonomické činnosti 

z celkového  
počtu  
dojíždí  
denně 

z toho podle času stráveného dojížďkou (v 
minutách) 

zemědělství,  
lesnictví,  
rybářství 

průmysl stavebnictví 

velkoobchod  
a maloobchod;  

opravy  
motorových  

vozidel 

doprava  
a skladování 

vzdělávání 
zdravotní  
a sociální  

péče 
do 14 15 - 29 30 - 59 60 a více 

Archlebov 40 6 18 - 1 - 9 3 38 22 10 7 1 

Bukovany 9 - - 1 - 1 2 - 6 3 4 - 1 

Bzenec 1169 61 685 83 68 37 104 11 1104 384 523 208 48 

Čeložnice 16 - 6 - 1 - 1 6 14 6 6 4 - 

Dambořice 28 3 11 1 - - 4 1 25 8 10 8 2 

Domanín 21 1 - 12 3 - 5 - 21 11 9 1 - 

Dražůvky 1 - - - - - - - 1 1 - - - 

Hovorany 59 2 11 5 9 7 12 3 54 31 18 7 3 

Hýsly 15 5 - - - 9 - - 10 8 7 - - 

Ježov 38 3 11 - 2 5 10 3 36 21 15 2 - 

Karlín 5 - - 1 - 2 - - 4 - 1 3 1 

Kelčany 43 1 33 - 5 - - - 40 32 5 3 2 

Kostelec 15 - 5 - 5 2 3 - 15 6 6 3 - 

Kyjov 2964 21 972 139 299 171 166 647 2652 907 1378 612 37 

Lovčice 14 - 9 1 - - 4 - 14 6 4 3 1 

Milotice 72 12 19 6 5 3 13 4 66 39 22 10 1 

Moravany 11 2 1 - 1 4 2 - 10 7 3 1 - 

Moravský Písek 256 12 152 10 30 14 11 5 249 96 113 42 1 

Mouchnice 38 - 37 - - - 1 - 38 22 13 3 - 

Násedlovice 14 3 5 1 1 1 1 - 11 6 6 1 - 

Nechvalín 13 3 4 1 - - 2 - 12 4 9 - - 

Nenkovice 12 1 - - - - 10 1 11 7 2 2 1 

Ostrovánky 4 - 2 1 - - - - 3 3 1 - - 

Ratíškovice 223 41 130 6 7 2 12 2 208 75 107 33 6 

Skalka 14 12 - 1 - - - - 14 7 6 - - 
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Skoronice 6 1 - - 2 1 2 - 5 5 - 1 - 

Sobůlky 10 - 2 - 2 - 4 - 10 5 3 1 1 

Stavěšice 19 - 12 - - 2 - - 14 9 5 5 - 

Strážovice 22 10 3 - 2 2 3 - 21 13 8 1 - 

Svatobořice-Mistřín 125 9 74 2 9 2 16 1 115 49 54 19 - 

Syrovín 6 - 2 2 - - - - 6 3 1 2 - 

Šardice 73 15 23 4 3 5 7 5 69 30 25 15 2 

Těmice 49 24 8 3 3 8 2 - 47 31 13 5 - 

Uhřice 29 1 19 2 3 - 3 - 25 18 5 3 2 

Vacenovice 29 - 11 6 3 - 5 2 28 17 6 5 - 

Věteřov 4 - 2 1 1 - - - 4 1 2 1 - 

Vlkoš 123 1 69 4 14 16 9 - 113 48 47 21 5 

Vracov 145 11 59 12 18 15 10 2 127 48 76 16 2 

Vřesovice 26 1 - - - - 21 1 19 10 11 5 - 

Žádovice 9 2 4 - - 1 1 - 7 8 - - 1 

Žarošice 77 3 34 10 5 3 11 - 68 46 20 9 2 

Ždánice 233 - 183 1 5 3 10 8 221 101 91 31 8 

Želetice 10 1 7 1 - 1 - - 10 5 4 1 - 

Žeravice 40 1 7 5 6 10 8 - 27 13 18 6 2 

MAS celkem 6129 269 2630 322 513 327 484 705 5592 2172 2667 1100 130 

Okres Hodonín 15346 533 6268 893 1626 892 1034 1286 13922 4962 6786 2985 443 

Zdroj: ČSÚ – Sldb 2011 - Dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence dojížďky a času stráveného dojížďkou a podle obce dojížďky a obce vyjížďky 



 

46 

VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA V OBCÍCH REGIONU MAS 

Obec vyjížďky,  
obec dojížďky 

Vyjíždějící  
celkem 

Zaměstnané osoby vyjíždějící do zaměstnání 
Žáci, studenti a učni vyjíždějící do 

školy 

celkem 
z toho  
ženy 

v tom ve věku 

celkem 

z toho 

15 - 24 25 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 
60 a 
více 

nezjištěno 
ve věku  
6 - 14 let 

vyjíždí  
denně 

Archlebov 215 165 78 14 29 34 37 48 3 - 50 10 37 

Bukovany 224 158 74 10 12 62 40 29 5 - 66 30 58 

Bzenec 902 623 269 42 74 200 166 118 23 - 279 33 201 

Čeložnice 133 87 43 5 5 33 27 14 3 - 46 25 37 

Dambořice 365 279 128 31 49 105 61 32 1 - 86 7 64 

Domanín 342 231 108 16 27 60 63 60 5 - 111 27 92 

Dražůvky 69 45 24 8 2 10 17 8 - - 24 11 20 

Dubňany 1 025 760 366 46 106 228 221 141 17 1 265 29 174 

Hýsly 93 58 26 5 5 20 19 9 - - 35 18 29 

Ježov 180 134 67 6 12 45 39 28 4 - 46 4 19 

Karlín 89 64 29 12 13 8 18 11 2 - 25 14 20 

Kelčany 53 30 15 3 2 10 11 3 1 - 23 5 18 

Kostelec 312 221 106 10 30 73 51 49 8 - 91 35 74 

Kyjov 1 359 925 347 68 149 301 224 147 36 - 434 8 204 

Labuty 52 35 17 7 2 5 11 8 2 - 17 8 11 

Lovčice 140 97 52 7 10 38 19 18 5 - 43 17 36 

Milotice 544 391 174 45 67 103 107 64 5 - 153 19 93 

Moravany 188 130 53 11 10 44 31 31 3 - 58 17 42 

Moravský Písek 523 394 161 28 50 122 91 90 13 - 129 23 101 

Mouchnice 60 35 14 3 6 14 8 4 - - 25 10 16 

Násedlovice 290 196 100 22 33 46 48 45 2 - 94 44 86 

Nechvalín 107 69 32 9 5 25 24 6 - - 38 17 28 

Nenkovice 99 77 33 6 16 16 19 16 4 - 22 1 19 

Ostrovánky 71 49 25 1 13 16 10 9 - - 22 11 20 

Ratíškovice 872 643 300 38 83 202 174 136 10 - 229 19 149 

Skalka 34 21 12 1 3 4 6 7 - - 13 3 6 
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Skoronice 156 94 52 11 3 31 34 15 - - 62 26 44 

              
Sobůlky 197 148 77 4 22 51 40 30 1 - 49 10 32 

Stavěšice 73 47 17 4 8 11 17 7 - - 26 9 20 

Strážovice 152 115 53 11 15 35 26 26 2 - 37 13 31 

Svatobořice-Mistřín 866 667 283 54 85 216 174 120 18 - 199 22 125 

Syrovín 105 74 42 4 15 12 20 22 1 - 31 10 23 

Šardice 446 322 143 26 35 114 91 52 4 - 124 18 90 

Těmice 342 207 98 16 28 58 59 43 3 - 135 63 110 

Uhřice 239 163 73 9 24 39 41 44 6 - 76 37 64 

Vacenovice 449 315 146 29 43 93 90 58 2 - 134 32 102 

Věteřov 152 97 39 10 12 32 33 9 - 1 55 22 48 

Vlkoš 284 201 106 14 29 56 49 51 2 - 83 16 56 

Vracov 884 660 312 43 90 226 186 104 11 - 224 10 149 

Vřesovice 166 115 43 8 19 20 38 24 6 - 51 19 42 

Žádovice 214 152 75 13 23 31 48 31 6 - 62 34 53 

Žarošice 286 206 89 15 19 81 49 35 7 - 80 7 61 

Ždánice 416 295 118 33 44 86 80 43 9 - 121 8 85 

Želetice 120 84 43 9 7 29 22 15 2 - 36 14 28 

Žeravice 255 186 90 15 18 65 46 37 5 - 69 14 48 

MAS celkem 14 143 10 065 4 552 782 1 352 3 110 2 685 1 897 237 2 4 078 829 2 865 

Okres Hodonín 30 754 21 777 9 666 1 722 3 017 6 652 5 892 3 970 522 2 8 977 1 457 6 002 

Zdroj: ČSÚ – Sldb 2011 - Vyjíždějící do zaměstnání a do školy podle pohlaví, věku a podle obce vyjížďky a obce dojížďky 
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PŘÍLOHA: ANALÝZA SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT 

proces analýzy probíhal v období od října do prosince roku 2014. Během tohoto období byly 
kontaktovány obce území ORP Kyjov, a také obce Karlín s Ratíškovicemi a Moravský Písek, byť do 
území správního celku nepatří.  

Informace do analýzy byly získány formou rozhovorů s obyvateli jednotlivých obcí, ale také 
s jednotlivými  představiteli obcí.  

 

Kyjov – obec s rozšířenou působností  

POČET OBYVATEL1  11 488;  ženy: 5818; muži: 5630 

Lokality se 
zvýšeným 

výskytem osob 
s jistým typem 

soc. 
znevýhodnění 

ulice Havlíčkova – je zde zřízena ubytovna města, kde přebývají sociálně 
slabší spoluobčané bez domova apod. Mnoho z nich je závislých na alkoholu, 
jsou nezaměstnaní. Dochází zde k častým konfliktům s většinovou 
společností.  

ulice Brandlova – zde je ubytovací zařízení pro matky s dětmi. Tyto jsou často 
nezaměstnané, a proto jsou ve finanční tísni, což nutí využívat sociálních 
služeb.  

oblast tzv. Chrastí – zahrádkářská oblast se zahradními domky. Nachází se za 
ulicí Brandlova. V této lokalitě je četný výskyt osob trvale užívajících 
návykové látky, jsou nezaměstnaní, často v sociální nouzi, někteří se 
záznamem v tr. rejstříku.  

Boršov – zde je umístěna ubytovna pro lidi s nízkým příjem, jde o součást 
ubytovny na tř. Komenského. Jsou zde ubytovaní i lidé se závislostmi.  

křída Komenského – zde je umístěna ubytovna jak pro sezónní pracovníky, 
tak pro osoby s nízkým příjmem. Vesměs jde o lidi s nějakým typem 
závislosti, nezaměstnaní.  

Specifické oblasti 

ulice Strážovská – je zde umístěno pobytové zařízení poskytující celoroční 
ubytování a sociální služby dětem a mužům (od 1. 1. 2015 i ženám) 
s mentálním a kombinovaným postižením – Domov Horizont, p. o. Na velmi 
malém území je tak koncentrováno více jak 200 občanu. 

Povětšinou jsou nezaměstnaní, odkázáni na soc. dávky.   

ulice Strážovská – nachází se zde pobytové zařízení pro seniory, domov pro 
seniory a domov se zvláštním režimem. V místě je vysoká koncentrace osob 
ve věku 65 a více let. 

                                                      
1 údaje jsou k datu 1. 1. 2014 
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ulice Palackého – zde je umístěn Dům s pečovatelskou službou. Nachází se 
v centru města. Obyvateli jsou senioři, jejich zdr. stav vyžaduje pomoc druhé 
osoby v některých úkonech běžného života.  

Obyvatelstvo 

Město Kyjov je spádovou oblastí pro dalších 41 obcí z ORP.  

Ve složení obyvatel jsou značnou mírou zastoupeny tyto skupiny obyvatel: 
senioři nad 65 let, matky samoživitelky, nezaměstnaní 50 let a více, osoby 
ohrožené soc. vyloučením – zejména nízkopříjmové rodiny, závislí lidé, 
bezdomovci, a mládež ohrožená soc. patologickými jevy (gambling, drog. 
závisloti, záškoláctví apod.) 

Senioři 

Velkou mírou je v Kyjově zastoupena skupina obyvatel seniorského věku. Je 
zde umístěno pobytové zařízení pro seniory se sníženou schopností 
sebeobsluhy, dům s pečovatelskou službou. Kapacita těchto zařízení je ovšem 
zcela nedostačující. Není možné, aby byly služby v těchto organizacích 
poskytovány úplně všem, kteří je potřebují. Seniorům jsou poskytovány i 
terénní a ambulantní soc. služby, ale opět s nedostatečnou kapacitou. 
Pečovatelská služba Charity zajíždí i mimo Kyjov, ale časové a finanční 
možnosti jednotlivých služeb nejsou v souladu s potřebami seniorů. Je třeba, 
dle informací od dané cílové skupiny, podpořit stávající soc. služby cílená na 
skupinu obyvatel od 65 let tak, aby bylo v co největší míře podpořeno žití 
v přirozeném prostředí s rodinou, ale také zachovat určitou důstojnost stáří 
v pobytových zařízeních. Navýšit jejich kapacitní možnosti tak, aby jejich 
služby mohlo využívat co nejvíce potřebných lidí.  

Nezaměstnaní2 

V měsíci listopadu bylo ve městě Kyjově celkem 593 nezaměstnaných, což 
činí 7,7% obyvatel města ve věku 15 – 64 let. Volných míst bylo pouhých 59. 
Jak je vidět, počet míst je zcela nedostatečný. Není možné rozvíjet nová 
pracovní místa, a to hlavně proto, že stávající zaměstnavatelé doposud 
nemají dostatečný objem finančních zdrojů, aby mohli přijmout nové 
pracovníky, byť oni sami cítí potřebu rozšířit počet zaměstnanců. Není možné 
zajistit pro zaměstnané matky poloviční úvazky, i když je oboustranná 
potřeba, aby se pracovnice vrátila na své původní místo. Zcela chybí zařízení 
pro děti ve věku 2 -  3 roky, chybí školky apod.  

Mezi nezaměstnané se mohou řadit i lidé se změněnou pracovní schopností, 
a to vlivem onemocnění či tělesného postižení. Zcela chybí pracovní 
uplatnění pro tuto skupinu občanů.  

 

Rodiny s dětmi 

Kyjov je město, kde žije i mnoho rodin s malými dětmi, ale neúplných rodin, 
které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Na poli rodinné politiky působí 
několik organizací, které se věnují rodině jako takové, jejímu životu a vývoji 
vztahů atd. Nicméně chybí vhodné prostory a celková koncepce pro práci 
s rodinami. Také podpora rodin, které se ocitly v krizi. Chybí zařízení pro 
volnočasové aktivity dětí, a to třeba i ty bezplatné.  

                                                      
2 Statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska: Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech (od 
1.3.2014) v okrese Hodonín za listopad 2014. ÚŘAD PRÁCE. Úřad práce [online]. [cit. 2014-12-16]. 
Dostupné z: Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech (od 1.3.2014) v okrese Hodonín za listopad 
2014 
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Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Zahrnuje osoby s drogovou závislostí, ohrožené bezdomovectvím, 
dlouhodobě nezaměstnaní, osoby v osobní krizi. V Kyjově se tyto osoby 
koncentrují, a to hlavně o chladnějším období roku. Jsou ubytováni 
v ubytovnách nebo po svých známých. Kapacita takových služeb je zcela 
nedostatečná, zcela chybí denní centrum pro bezdomovce. Vzhledem 
k tomu, že se rozrůstá skupina lidí užívající návykové látky. S tímto je spojeno 
riziko nákazy infekčními chorobami. Je třeba zajistit prevenci v této oblasti, a 
to nejen v primární, ale také v sekundární úrovni (rizikové skupiny obyvatel) a 
zejména v terciární prevenci (např. sběr použitého injekčního materiálu).  
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Archlebov 

Počet obyvatel 877; muži 424, ženy 453 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce, a odkazovat je na příslušené 
poskytovatele soc. služeb či sociální oddělení obce s rozšířenou působností.  

Senioři 

Velkou mírou jsou v obci zastoupeni senioři. Není zde žádné pobytové 
zařízení typu domu s pečovatelskou službou ani domova pro seniory. O 
rodinné příslušníky se stará rodina svépomocí či s pomocí terénních soc. 
služeb, tj. pečovatelské a ošetřovatelské služby oblastní Charity. I tak jsem 
ale kapacita těchto služeb nedostatečná, a neodpovídá poptávce. Chybí 
aktivizační služby pro tuto skupinu obyvatel obce.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v obci 50 osob nezaměstnaných v evidenci ÚP. Což 
tvoří 8, 1 % z 615 osob ve věku od 15 do 64 let. V obci v tomto měsíci nebylo 
evidováno žádné pracovní místo. Lidé z obce velmi často dojíždějí do 
zaměstnání mimo své bydliště, což je časově a někdy i finančně velmi 
náročné. Jezdí buď směrem na Kyjov či Slavkov u Brna. Zcela chybí možnost 
částečných úvazků např. pro matky s dětmi nebo osoby se zdravotním 
postižením.  

Rodiny s dětmi 

V obci je zřízená odpočinková zóna pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 
Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí obyvatelé Archlebova dojíždět do spádového města či do jiné obce. 
Sociální služby rodinám s dětmi jsou poskytovány až v Kyjově. V obci je 
základní i mateřská škola.  

 

 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Kyjova, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. Rozsah služeb 
zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní a časové 
dosažitelnosti týče. V letních měsících se do obce na přechodnou dobu 
stěhují osoby užívající návykové a psychotropní látky. Avšak po čase obec 
opět opouští.  
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Bukovany 

Počet obyvatel 732; muži 361, ženy 362 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce, a odkazovat je na příslušené 
poskytovatele soc. služeb či sociální oddělení obce s rozšířenou působností. 

Senioři 

Obec obývá podstatná část obyvatel ve věku 65 let a více. Vzhledem k tomu, 
že obec Bukovany leží v blízkosti města Kyjov, je dostupnost jak terénních, 
ambulantních či pobytových služeb poměrně dobrá. Avšak ani tyto podmínky 
zcela nesplňují potřeby seniorů. Dle jejich mínění by bylo vhodné zvýšit 
rozsah služeb v terénní formě, aby mohly být co nejvíce poskytovány 
v přirozeném prostředí jejich domovů. Nadále by uvítali navýšení kapacit 
pobytových zařízení pro případ, že se akutně zhorší jejich zdravotní stav, a 
oni již nebudou moci z tohoto důvodu zůstat ve své domácnosti.  

Nezaměstnaní 

V listopadu bylo v obci Bukovany celkem 43 osob evidovaných na úřadu 
práce jako nezaměstnaní, což tvoří 8,8 % ze 489 osob ve věku 15 – 64 let. 
V obci bylo evidováno 1 pracovní místo. Bukovany jsou nedaleko Kyjova, kam 
někteří z obyvatel dojíždějí do zaměstnání. Ale i tak chybí v obci částečné 
úvazky pro osoby se zdravotním postižením či matky s dětmi. Drtivá většina 
zaměstnavatelů takové úvazky neposkytuje.  

Rodiny s dětmi 

Veškeré služby rodinám s dětmi jsou poskytovány v nedalekém Kyjově. 
V obci je pouze malotřídní škola od 1. do 4. třídy, mateřská škola. Za 
sociálními a navazujícími službami musejí dojíždět. Pouze některé služby jsou 
rodinám poskytovány v terénní formě. Díky blízkosti Kyjova, kde je poměrně 
široké spektrum služeb pro tuto skupinu obyvatel, prozatím nevyvstala 
akutní potřeba řešení dostupnosti služeb.  

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky.  
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Bzenec 

Počet obyvatel 4303, muži 2122, ženy 2181 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Je zde ovšem umístěna pobytová služba pro seniory – dům 
s pečovatelskou službou, která by mohla být potenciálně takto vnímána 
vzhledem k cílové skupině obyvatel.  

Senioři 

Skupina obyvatel ve věku 65 a více let, je podstatnou měrou zastoupena. 
Služby pro tuto cílovou skupinu jsou ve Bzenci dostupné ve formě terénní, 
ambulantní i pobytové. Sociální služby jsou poskytovány pečovatelskou 
službou, která je příspěvkovou organizací města. Přesto však není spektrum 
služeb, dle respondentů cílové skupiny, dostačující. Postrádají hlavně vyšší 
počet ubytovací kapacity Domu s pečovatelskou službou, vzhledem 
k množství žadatelů o službu, a dále možnost kontaktu s okolním prostředí i 
mimo provozní hodiny soc. služby. Rovněž chybí i možnost kulturního vyžití 
pro seniory.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 240 osob z města Bzence evidováno na Úřadu 
práce, z celkového počtu 2933 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 
od 15 do 64 let. Celkem tedy tvoří nezaměstnaní 8,2% z počtu obyvatelstva 
v produktivním věku.  

V tomto měsíci bylo dostupných pouhých 22 volných pracovních míst ve 
Bzenci. Z čehož jasně vyplývá, že počet nezaměstnaných několikanásobně 
převyšuje počet volných pracovních míst. Nedostatek pracovních příležitostí 
proto negativně ovlivňuje životní úroveň a sociální situaci mnoha jednotlivců 
i rodin, kteří z tohoto důvodu vyhledávají pomoc jiných sociálních služeb 
apod.  

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi funguje mimo klasických školních a mimoškolních 
organizací i BROUČEK - rodinné centrum Montessori. Sociální služby zajišťuje 
místní Odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Bzenci. Poradenské služby 
budou od 1. 1. 2015 poskytovány 1x v měsíci Občanskou poradnou Charity 
Kyjov. Ostatní spektrum služeb je poskytováno klientům v okolních obcích, 
především v Kyjově. Dle dotazovaných obyvatel by bylo přínosem, kdyby 
některé sociální služby mohly být terénní formou poskytovány i v městě 
Bzenci, např. sociálně aktivizační služby.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Ve městě Bzenci žije několik občanů, kteří se ocitli v sociálně nepříznivé 
situaci, a jejich momentální stav vyžaduje pomoc další osoby. Běžně využívají 
především terénních služeb poskytovatelů sociálních služeb. Od 1. 1. 2015 
bude vždy 1x do měsíce zajíždět do obce Občanská poradna Charity Kyjov. Za 
ostatními službami musejí klienti dojíždět do Kyjova, a proto jsou pro některé 
občany v krizi nedostupné. Z toho plyne potřeba do budoucna řešit místní a 
časovou dostupnost služeb.  
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Čeložnice 

Počet obyvatel 408, muži 195, ženy 2013 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V Čeložnicích je skupina obyvatelstva nad 65 let významně zastoupena 
v poměru k ostatním. Jde především o starousedlíky, ale také o osoby, které 
trvale žijí ve zdejším pobytovém zařízení pro osoby se sníženou mírou 
soběstačnosti z důvodu věku – Charitní dům pokojného stáří Charity Kyjov. 
Zde je klientům poskytována celoroční pobytová sociální služba. Kapacita 
zařízení však neodpovídá poptávce po službě, a mnoho žadatelů z tohoto 
důvodu nemůže využívat služeb. Avšak je zde potřeba navyšovat kapacity 
této služby tak, aby bylo možné vyhovět vzrůstajícímu počtu žadatelů.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Čeložnicích celkem 19 občanů v produktivním věku 
od 15  do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 7,2 % z celkového počtu 263 osob v produktivním věku. V tomto měsíci 
nebylo evidováno žádné pracovní místo v obci. Obyvatelé obce často do 
zaměstnání dojíždí. Možnost práce v místě bydliště má jen několik z nich. 
Proto by někteří uvítali i větší variabilitu na trhu práce, co se týče 
dostupnosti, ale i délky úvazku.  

Rodiny s dětmi 

Služby pro rodiny s dětmi je možné využít v Kyjově. V obci nemá sídlo žádný 
z poskytovatelů služeb. Proto někteří zájemci o služby nemohou nabídky 
využít, a to především z místního a časového hlediska. Někteří 
z dotazovaných by uvítali možnosti terénního využití služeb, např. sociálně 
aktivizačních služeb apod. v místě svého bydliště.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Občané, kteří se momentálně ocitli v tíživé životní situaci, mohou využít 
sociálních služeb v nedalekém Kyjově. Proto jsou ale pro některé tyto služby 
nedostupné, hlavně co se místní dostupnosti týče. Některé služby nabízejí i 
terénní formu poskytování, která může napomoci k uspokojení potřeb 
obyvatel obce.  
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Dambořice 

Počet obyvatel 1364, muži 681, ženy 683 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci žije početná skupina obyvatel ve věku 65 a více let. Sociální služby jsou 
jim zde poskytovány pouze terénní formou Homedicou Hodonín, která sem 
zajíždí. Poskytují ošetřovatelskou službu. Rovněž v obci působí terénně i 
Charita Hodonín, Přesněji Pečovatelská služba ve své terénní formě. Pokud 
by chtěli senioři využít pobytové služby, musejí se obrátit buď na Dům 
s pečovatelskou službou ve Ždánicích, nebo v Kyjově. Obě služby jsou ale 
kapacitně poddimenzovány ve vztahu k počtu  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Dambořicích celkem 56 občanů v produktivním 
věku od 15  do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento 
počet tvoří 6,2 % z celkového počtu 908 osob v produktivním věku. 
Obyvatelé obce musí za prací většinou dojíždět do okolních obcí či měst. 
V obci je pro místní nedostatek pracovních příležitostí, v listopadu neevidoval 
Úřad práce žádnou volnou pracovní pozici v obci  

Rodiny s dětmi 

Služby pro rodiny s dětmi nejsou v obci zastoupeny. Vesměs jsou zahrnuty 
v setkáních pár nadšenců či kulturních akcí. Pokud je třeba využít některou 
sociální službu pro tuto cílovou skupinu, musí zájemci cestovat až do Kyjova 
či Slavkova u Brna. Což může pro některé z nich znamenat komplikace a 
službu činí místně nedostupnou. Zájemci by uvítali možnost využití terénní 
formy některých služeb, kdyby k tomu měli možnost.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Občané, kteří se ocitli v momentální nepříznivé situaci, se obracejí na 
specializované služby v Kyjově, do jehož správního obvodu obec spadá. Pro 
mnohé je to však finančně náročné, protože musí za službou cestovat. Proto 
někteří z nich nabídky sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu nevyužívají. 
Pokud by ovšem měli možnost, využívali by služeb více.  
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Domanín 

Počet obyvatel 992, muži 487, ženy 505 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Senioři z Domanína využívají služeb jak pečovatelské služby Bzence, tak 
Charity Kyjov. V obci není k dispozici pobyté zařízení pro osoby se sníženou 
mírou soběstačnosti z důvodu vysokého věku, a tak pokud chtějí využívat 
těchto služeb, musí se stěhovat do jiného města. Jsou tak nuceni opustit své 
přirozené prostředí, což pro mnohé může být velkým problémem.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Dambořicích celkem 71 občanů v produktivním 
věku od 15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento 
počet tvoří 10,2 % z celkového počtu 693 osob v produktivním věku. 
Obyvatelé Domanína velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou 
domovskou obec. V listopadu nebylo v obci evidováno žádné volné pracovní 
místo. Zcela chybí možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

Rodiny s dětmi 

V obci působí mateřské centrum Beránek, které je otevřené pro své klienty 
vždy v pondělí dopoledne. Jeho cílem je umožnit navazovat sociální kontakty 
dětem od nejútlejšího věku až do 4 let, a také jejich rodičům. Sociální služby 
pro rodiny s dětmi v nejsou v Domaníně dostupné, zájemci za nimi musí 
cestovat do Bzence, Kyjova. Pro některé se tak tyto služby stávají 
nedostupnými.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby v aktuální tíživé sociální situaci mohou využít sociálních služeb ve 
městě Bzenci, nebo ve spádovém Kyjově. Pro mnohé z nich je to však 
nedostupné, a tak se dostávají do nevýhodné situace. Není zde možnosti 
využití některých tipů terénních sociálních služeb, např. K-Centrum Kyjov 
zajišťuje výměnný program pro uživatele omamných a psychotropních látek 
tzv. „na zavolání“, kdy pracovníci jsou schopni přijet na dohodnuté místo pro 
použitý injekční materiál a tím zajišťují jeho bezpečné zlikvidování.  
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Dražůvky 

Počet obyvatel 277; muži 137, ženy 140  

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci jsou poskytovány soc. služby osobám ve věku 65 a více let pouze 
terénní formou, a to buď Charitou Hodonín nebo Homedicou Hodonín. 
Nejbližší pobytové zařízení je Dům s pečovatelskou službou ve Ždánicích 
nebo v Kyjově, kde mohou volit i Domov pro seniory, či Domov se zvláštním 
režimem. Ve všech případech to znamená pro obyvatele obce odchod z jejich 
přirozeného prostředí. Organizace poskytující pobytové služby ovšem nemají 
dostatečné kapacity pro uspokojení požadavků všech žadatelů o služby, 
dokonce některé nejsou schopny je pokrýt i v terénní formě. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Dražůvkách celkem 9 občanů v produktivním věku 
od 15  do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 4,6 % z celkového počtu 196 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Dražůvek velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. 
V listopadu nebylo v obci evidováno žádné volné pracovní místo. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek. 

Rodiny s dětmi 

Služby pro rodiny s dětmi nejsou v obci zastoupeny. Vesměs jsou zahrnuty v 
setkáních pár nadšenců či kulturních akcí. Pokud je třeba využít některou 
sociální službu pro tuto cílovou skupinu, musí zájemci cestovat až do Kyjova 
či Slavkova u Brna. Což může pro některé z nich znamenat komplikace a 
službu činí místně nedostupnou. Zájemci by uvítali možnost využití terénní 
formy některých služeb, kdyby k tomu měli možnost. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby v aktuální tíživé sociální situaci mohou využít sociálních služeb ve 
městě Kyjově či ve Ždánicích. Pro mnohé z nich je to však nedostupné, a tak 
se dostávají do nevýhodné situace. Není zde možnosti využití některých tipů 
terénních sociálních služeb. Cestování je pro ně nejen finančně náročné, ale 
také z časového hlediska není příliš vítané.  
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Hovorany 

Počet obyvatel 2151, muži 1020, ženy 1131 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro seniory jsou v obci zajišťovány terénní formou Homedicou 
Hodonín a Charitou Hodonín. Obě organizace sem dojíždí za svými klienty 
s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou. Pobytové zařízení pro občany 
chybí, a ti jsou tak nuceni využívat služeb mimo své bydliště – Šardice, Kyjov. 
Pro mnohé je to velmi stresující životní situace. Uvítali by možnost využití 
tohoto typu služeb ve své obci.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Hovoranech celkem 101 občanů v produktivním 
věku od 15  do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento 
počet tvoří 6,9 % z celkového počtu 1455 osob v produktivním věku. 
Obyvatelé Hovoran velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou 
domovskou obec. V listopadu bylo v obci evidováno 1 volné pracovní místo. 
Zcela chybí možnost zaměstnání na zkrácený úvazek. 

Rodiny s dětmi 

Sociální služby pro rodiny s dětmi nejsou v obci dostupné. Občané tak musí 
cestovat do spádového Kyjova. Mnoho z nich proto může být touto 
vzdáleností znevýhodněno. Někteří ani služeb nevyužijí. Dotazovaní uvedli, 
že by uvítali některé typy soc. služeb, např. sociálně aktivizační činnost pro 
rodiny s dětmi, popř. pro podporu mezigenerační sounáležitosti.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Pro občany, kteří se ocitli v momentální tíživé sociální situaci, je jedinou 
možnou variantou návštěva Kyjova, který nabízí poměrně široké spektrum 
služeb pro tuto cílovou skupinu. Avšak právě pro vzdálenost obce od Kyjova, 
se mohou služby stát pro některé potenciální klienty nedostupné. 
Poskytovatelé sociálních služeb tedy mohou zvážit možnost poskytování 
svých služeb i v obci, což s sebou ovšem nese i zvýšení finančních nákladů na 
provoz.  
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Hýsly 

Počet obyvatel 
402; muži 196; ženy 206 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V Hýslech je skupina obyvatel v seniorském věku podstatně zastoupena. 
Sociální služby pro tuto cílovou skupinu jsou v obci poskytovány pouze 
v terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity 
Kyjov. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a nedalekých 
Čeložnicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o službu znamená 
odchod ze svého přirozeného prostředí.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Hovoranech celkem 39 občanů v produktivním věku 
od 15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 14,0% z celkového počtu 279 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Hýsel velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. 
V listopadu nebylo v obci evidováno volné pracovní místo. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek 

 

Rodiny s dětmi 

Sociální služby pro rodiny s dětmi nejsou v obci dostupné. Občané tak musí 
cestovat do spádového Kyjova. Mnoho z nich proto může být znevýhodněno. 
Někteří ani služeb nevyužijí. Dotazovaní uvedli, že by uvítali některé typy soc. 
služeb, např. sociálně aktivizační činnost pro rodiny s dětmi, popř. pro 
podporu mezigenerační sounáležitosti. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby 
v Kyjově. Zde je jim k dispozici spektrum služeb. I přesto, že je obce poměrně 
blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její občany 
dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Ježov 

Počet obyvatel 
710, muži 348; ženy 362 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze 
v terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity 
Kyjov. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a nedalekých 
Čeložnicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o službu znamená 
odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Ježově celkem 38 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 7,9% z celkového počtu 480 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Ježova velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. 
V listopadu nebylo v obci evidováno volné pracovní místo. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek 

  

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění. 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby 
v Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Karlín 

Počet obyvatel 
234; muži 110; ženy 124 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze 
v terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská služba Charity Hodonín nebo 
ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže v Šardicích či Kyjově. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Ježově celkem 15  občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 9,4% z celkového počtu 159 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Karlína velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. 
V listopadu nebylo v obci evidováno volné pracovní místo. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

 

Rodiny s dětmi 

V obci nejsou dostupné žádné sociální služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí potenciální zájemci dojíždět do okolních obcí. Dotazovaní uvedli, že by 
uvítali některé typy soc. služeb, např. sociálně aktivizační činnost pro rodiny s 
dětmi, popř. pro podporu mezigenerační sounáležitosti. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby 
v Hodoníně, potažmo v Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. 
Protože je obce poměrně vzdálená od obou obcí s rozšířenou působností, je 
snížena i dostupnost sociálních služeb, což může vést k izolovanosti 
některých potřebných či jejich znevýhodnění.  
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Kelčany 

Počet obyvatel 
237, muži 110, ženy 127 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích, potažmo ve 
Vracově. Ve všech případech to ovšem pro zájemce o službu znamená 
odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Ježově celkem 16 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 9,1 % z celkového počtu 175 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Kelčan velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. 
V listopadu byly v obci evidovány 2 volné pracovní pozice. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

 

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění. 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů 
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Kostelec 

Počet obyvatel 
889, muži 451, ženy 438 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. Ve všech 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Kostelci celkem 38 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 6,3 % z celkového počtu 602 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Kostelce velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V 
listopadu nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

     

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění. 
Funguje zde občanské sdružení  Volnočas, které se aktivně zajímá o rozvoj 
občanských iniciativ a jejich zázemí v oblastech, mimo jiné i oblast sociální.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její občany 
dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Labuty 

Počet obyvatel 
188, muži 100, ženy 88 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Kostelci celkem 16 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 12,3% z celkového počtu 130 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Labut velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V 
listopadu nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění. 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů 
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Lovčice 

Počet obyvatel 
800, muži 397, ženy 403 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity Hodonín, z DPS Ždánice i 
ošetřovatelská služba Homedica z Hodonína. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže ve Ždánicích a Kyjově. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Kostelci celkem 39 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 7,6 % z celkového počtu 516 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Lovčic velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V 
listopadu byla v obci evidována 1 volná pracovní pozice. Zcela chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.  

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  

 

 



 

66 

Milotice 

Počet obyvatel 
1903, muži 949, ženy 954 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři3 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská a ošetřovatelská služba Charity 
Kyjov. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Ratíškovicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Kostelci celkem 98 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 7,2 % z celkového počtu 1369 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Milotic velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V 
listopadu nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.  

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, navštěvují sociální služby v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů. 

 

 

 

                                                      
3
 v obci funguje služba určená seniorům, ovšem není zanesena v registru poskytovatelů soc. služeb. Není možné 

dohledat validní data.  
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Moravany 

Počet obyvatel 
758, muži 392, ženy 366 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo v Kostelci celkem 39 občanů v produktivním věku od 
15 do 64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet 
tvoří 7,5 % z celkového počtu 518 osob v produktivním věku. Obyvatelé 
Moravan velmi často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V 
listopadu nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Zcela chybí 
možnost zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Moravany nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem 
znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich 
znevýhodnění. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají sociálních služeb v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Moravský Písek 

Počet obyvatel 
2131, muži 1029, ženy 1102 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Pro občany v seniorském věku je v Moravském Písku určena pobytová služba 
Českého červeného kříže – Domov Hvězda (domov pro seniory). Domy 
seniorů ČČK (dříve označované jako domy s pečovatelskou službou) jsou 
domy s malometrážními byty (do 50 m2) pro seniory v důchodovém věku,  a 
starší. Jedná se o tzv. "bydlení s dohledem", kdy je k dispozici denní služba 
pro vyřizování požadavků ubytovaných, jsou zde poskytovány pečovatelské 
služby (zajištění a dovoz stravy, asistence při osobní hygieně, zajištění 
rehabilitace) a případně i další služby (kadeřník, zdravotní masáže a pod).4 

Nezaměstnaní 

 V měsíci listopadu bylo  celkem 110 občanů v produktivním věku od 15 do 
64 let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,3 
% z celkového počtu 1467 osob v produktivním věku. Obyvatelé Moravského 
Písku často do zaměstnání dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
byly v obci evidovány 3 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.  

Rodiny s dětmi 

Rodiny s dětmi mohou využívat sociálních služeb ve svém ORP Veselí nad 
Moravou. Zde je široké spektrum poskytovatelů, kteří se specializují právě na 
tuto cílovou skupinu. Avšak pro některé potenciální zájemce o službu může 
být i poměrně malá vzdálenost od Veselí problémem, a to hlavně z hlediska 
dopravy. Proto by někteří dotazovaní uvítali, kdyby bylo možné např. 
financovat dopravní službu některým službám, aby se tak staly dostupnější.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Veselí nad Moravou, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. 
Rozsah služeb zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní 
a časové dosažitelnosti týče.  

 

 

 

 

                                                      
4
 Domov pro seniory. [online]. [cit. 2015-01-

28]. Dostupné z: http://www.dumsenioruhvezda.cz/ostatni.phtml?cid666=&paw666=&kid= 

http://www.dumsenioruhvezda.cz/ostatni.phtml?cid666=&paw666=&kid=
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Mouchnice 

Počet obyvatel 
331, muži 170, ženy 161 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity ve 
Slavkově u Brna. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Ždánicích. 
V obou případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. Vybavenost obce v tomto směru je nedostatečná.  

Nezaměstnaní 

 V měsíci listopadu bylo celkem 25 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 11,6 % z 
celkového počtu 216 osob v produktivním věku. Obyvatelé Mouchnic do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Mouchnice nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem 
znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich 
znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají sociálních služeb 
ve vzdálenější od Kyjova. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb.  
Mouchnice jsou od Kyjova vzdáleny jen 14 km, ale dostupnost služeb je 
snížena komplikovanou dopravou. Takže někteří potenciální uživatelé 
sociálních služeb nemohou adekvátně využít nabídky, nebo ji nevyužijí vůbec.  
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Násedlovice 

Počet obyvatel 
842, muži 408, ženy 434 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity Hodonín, z DPS ve Ždánicích  
a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 50 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,6 % z 
celkového počtu 580 osob v produktivním věku. Obyvatelé Násedlovic do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Násedlovice nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově či ve Ždánicích. Pro některé 
to může ovšem znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo 
dojít k jejich znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají sociálních služeb v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů. 
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Nechvalín 

Počet obyvatel 
349, muži 178, ženy 171 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity Hodonín, z DPS ve Ždánicích 
a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 35 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 15,1 % z 
celkového počtu 232 osob v produktivním věku. Obyvatelé Nechvalína do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Nechvalín nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově či ve Ždánicích. Pro některé 
to může ovšem znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo 
dojít k jejich znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky. 
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Nenkovice 

Počet obyvatel 
481, muži 231, ženy 250 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity Hodonín, z DPS ve Ždánicích 
a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 48 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 15,4 % z 
celkového počtu 311 osob v produktivním věku. Obyvatelé Nechvalína do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Nenkovice nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově či ve Ždánicích. Pro některé 
to může ovšem znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo 
dojít k jejich znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky. 

 

 

 



 

73 

Ostrovánky 

Počet obyvatel 
228, muži 104, ženy 124 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity Hodonín, z DPS ve Ždánicích 
a ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné 
nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to ovšem pro zájemce o 
službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 22 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 15,8 % z 
celkového počtu 139 osob v produktivním věku. Obyvatelé Nechvalín do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově či ve Ždánicích. Pro některé to může 
ovšem znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k 
jejich znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky. 
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Ratíškovice 

Počet obyvatel 
4074, muži 1999, ženy 2075 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci Ratíškovice funguje vlastní pečovatelské služba a Dům s pečovatelskou 
službou. Zde jsou přijímáni zájemci o službu převážně z domovské obce, ale i 
z okolních vesnic. Zdravotní ošetřovatelskou službu zajišťuje Homedica 
Hodonín. Veškeré jiné soc. služby jsou dostupné v Hodoníně.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 235 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,2 % z 
celkového počtu 2875 osob v produktivním věku. Obyvatelé Ratíškovic do 
zaměstnání mnohdy dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byly v 
obci evidovány 4 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Služby pro rodiny s dětmi nejsou v obci zastoupeny. Vesměs jsou zahrnuty v 
setkáních pár nadšenců či kulturních akcí. Pokud je třeba využít některou 
sociální službu pro tuto cílovou skupinu, musí zájemci cestovat do Hodonína. 
Což může pro některé z nich znamenat komplikace a službu činí místně 
nedostupnou. Zájemci by uvítali možnost využití terénní formy některých 
služeb, kdyby k tomu měli možnost. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Hodonína  dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky. 
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Skalka 

Počet obyvatel 
171, muži 87, ženy 84 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě, byť je tato skupina obyvatel v obci vysoce zastoupena. Zajíždí 
sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. Pobytové zařízení je 
dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou případech to ovšem pro 
zájemce o službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 13 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 11,4 % z 
celkového počtu 114 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově či ve Ždánicích. Pro některé to může 
ovšem znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k 
jejich znevýhodnění těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Skoronice 

Počet obyvatel 
528, muži 255, ženy 273 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská Charity a ošetřovatelská služba 
Homedica Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a 
Vracově. V obou případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod 
ze svého přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 22 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 6,2 % z 
celkového počtu 355 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Sobůlky 

Počet obyvatel 
888, 422, 466 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě, byť je tato skupina obyvatel v obci vysoce zastoupena. Zajíždí 
sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. Pobytové zařízení je 
dostupné nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to ovšem pro 
zájemce o službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 47 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,7 % z 
celkového počtu 612 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebyly v obci evidovány žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Stavěšice 

Počet obyvatel 
348, muži 170, ženy 178 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě, byť je tato skupina obyvatel v obci vysoce zastoupena. Zajíždí 
sem pečovatelská služba Charity Hodonín a ošetřovatelská služba Homedica 
Hodonín. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 29občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 12,5 % z 
celkového počtu 232 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu bylo 
v obci evidováno 10 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Strážovice 

Počet obyvatel 
576, muži 300,  ženy276 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě, byť je tato skupina obyvatel v obci vysoce zastoupena. Zajíždí 
sem pečovatelská služba a ošetřovatelská služba Charity Kyjov. Pobytové 
zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Ždánicích. V obou případech to 
ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého přirozeného 
prostředí 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 29 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 6,4 % z 
celkového počtu 409 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu bylo 
v obci evidováno 10 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Svatobořice – Mistřín 

Počet obyvatel 
3566, muži 1809, ženy 1757 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Pro skupinu obyvatel v seniorském věku v obci funguje Dům s pečovatelskou 
službou. Zde jsou sociální služby poskytovány jak terénní tak pobytovou 
formou. I přesto je jeho kapacita vzhledem k počtu zájemců o službu 
nedostatečná.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 222 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 9,2 % z 
celkového počtu 2415 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu bylo 
v obci evidováno 10 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.  Funguje zde pouze klub maminek.  

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. Problémem mohou být ale časté přesuny osob závislých na 
omamných a psychotropních látkách, které se do obce několikrát do roka 
stěhují, a to především v období, kdy je teplé počasí. Jejich přítomnost může 
ohrožovat obyvatele obce především rizikem kontaktu s infekčním 
materiálem, který slouží k aplikaci drog do těla, či jiným podobným 
materiálem. Právě proto může v brzké době vyvstat potřeba zintenzivnit 
terénní služby v oblasti drogové problematiky. 
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Syrovín 

Počet obyvatel 
351, 190, 161 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Senioři ze Syrovína využívají služeb jak pečovatelské služby Bzence či 
Homedica Hodonín. V obci není k dispozici pobyté zařízení pro osoby se 
sníženou mírou soběstačnosti z důvodu vysokého věku, a tak pokud chtějí 
využívat těchto služeb, musí se stěhovat do jiného města. Jsou tak nuceni 
opustit své přirozené prostředí, což pro mnohé může být velkým 
problémem. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 21 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,3 % z 
celkového počtu 235 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno žádné  volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Šardice 

Počet obyvatel 
2199, muži 1087, ženy 1112 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Pro skupinu obyvatel v seniorském věku v obci funguje Dům s pečovatelskou 
službou. Zde jsou sociální služby poskytovány jak terénní tak pobytovou 
formou. I přesto je jeho kapacita vzhledem k počtu zájemců o službu 
nedostatečná. Popř. dojíždí ošetřovatelská služba Homedica Hodonín.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 130 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,5 % z 
celkového počtu 1528 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno  volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání 
na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Těmice 

Počet obyvatel 
901, muži 441, ženy 460 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Senioři z Těmic využívají služeb jak pečovatelské služby Bzence či Homedica 
Hodonín. V obci není k dispozici pobyté zařízení pro osoby se sníženou mírou 
soběstačnosti z důvodu vysokého věku, a tak pokud chtějí využívat těchto 
služeb, musí se stěhovat do jiného města. Jsou tak nuceni opustit své 
přirozené prostředí, což pro mnohé může být velkým problémem. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 44 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,0 % z 
celkového počtu 633 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno  volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání 
na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Uhřice 

Počet obyvatel 
748, muži 364, ženy 384 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci žije početná skupina obyvatel ve věku 65 a více let. Sociální služby jsou 
jim zde poskytovány pouze terénní formou Homedicou Hodonín, která sem 
zajíždí. Poskytují ošetřovatelskou službu. Rovněž v obci působí terénně i 
Charita Hodonín, Přesněji Pečovatelská služba ve své terénní formě. Pokud 
by chtěli senioři využít pobytové služby, musejí se obrátit buď na Dům 
s pečovatelskou službou ve Ždánicích, nebo v Kyjově. Obě služby jsou ale 
kapacitně poddimenzovány ve vztahu k počtu 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 39 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,0 % z 
celkového počtu 495 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání 
na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Vacenovice 

Počet obyvatel 
2194, 1099, 1095 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci žije početná skupina obyvatel ve věku 65 a více let. Sociální služby jsou 
jim zde poskytovány pouze terénní formou Homedicou Hodonín, která sem 
zajíždí. Poskytují ošetřovatelskou službu. Rovněž v obci působí terénně i 
Charita Hodonín, Přesněji Pečovatelská služba ve své terénní formě. Pokud 
by chtěli senioři využít pobytové služby, musejí se obrátit buď na Dům s 
pečovatelskou službou v Ratíškovicích, nebo v Kyjově. Obě služby jsou ale 
kapacitně poddimenzovány ve vztahu k počtu 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 131 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,4 % z 
celkového počtu 1565 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Věteřov  

Počet obyvatel 
521, 273, 248 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V obci žije početná skupina obyvatel ve věku 65 a více let. Sociální služby jsou 
jim zde poskytovány pouze terénní formou Homedicou Hodonín, která sem 
zajíždí. Poskytují ošetřovatelskou službu. Rovněž v obci působí terénně i 
Charita Hodonín, Přesněji Pečovatelská služba ve své terénní formě. Pokud 
by chtěli senioři využít pobytové služby, musejí se obrátit buď na Dům 
s pečovatelskou službou ve Ždánicích, nebo v Kyjově. Obě služby jsou ale 
kapacitně poddimenzovány ve vztahu k počtu 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 44 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 12,3 % z 
celkového počtu 359 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu 
nebylo v obci evidováno žádné volné pracovní pozice. Chybí možnost 
zaměstnání na zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Vlkoš 

Počet obyvatel 
1061, 529, 532 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Pro početnou skupinu obyvatel v seniorském věku jsou v obci sociální služby 
poskytovány pouze v terénní formě, zajíždí sem tedy pečovatelské služby 
Charity Kyjov či ošetřovatelská služba Homedica Hodonín. Pobytové zařízení 
je nejblíže umístěno buď v Kyjově či Vracově. Ovšem z toho plyne, že zájemci 
musí opustit své přirozené prostředí.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 71 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 9,8 % z 
celkového počtu 724 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byly 
v obci evidovány 3 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Vracov 

Počet obyvatel 
4534, muži 2193, ženy 2341 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Pro skupinu obyvatel obce v seniorském věku je v obci dostupná služba 
Domu s pečovatelskou službou, která poskytuje především pobytové služby. 
Zdravotní ošetřovatelské služby zajišťuje Homedica Hodonín. Kapacita 
zařízení není v souladu s počtem zájemců o službu.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 255 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,1 % z 
celkového počtu 3132 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byly 
v obci evidovány 4 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci nejsou dostupné žádné sociální služby. Tyto mohou 
potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem znamenat 
zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich znevýhodnění 
těchto občanů.   

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik málo osob či rodin, které potřebují pomoc sociálních služeb. 
Tyto potřeby jsou řešeny dostupnými službami z Kyjova dle požadavků 
uživatelů. 
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Vřesovice 

Počet obyvatel 
585, 293, 292 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 33 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 8,3 % z 
celkového počtu 396 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byla 
v obci evidována 1 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Moravany nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem 
znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich 
znevýhodnění. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají sociálních služeb v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Žádovice 

Počet obyvatel 
771, 409, 362 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 60 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 10,9 % z 
celkového počtu 549 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byla 
v obci evidována 1 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi v obci Moravany nejsou dostupné žádné sociální služby. 
Tyto mohou potenciální zájemci využít v Kyjově. Pro některé to může ovšem 
znamenat zhoršenou dostupnost služeb. A proto by mohlo dojít k jejich 
znevýhodnění. 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

Osoby, které se ocitly v tíživé sociální situaci, využívají sociálních služeb v 
Kyjově. Zde je jim k dispozici široké spektrum služeb. I přesto, že je obce 
poměrně blízko spádové obce s rozšířenou působností, je pro některé její 
občany dostupnost služeb snížena, ať už ze zdravotních či jiných důvodů.  
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Žarošice 

Počet obyvatel 
1055, muži 518, ženy 537 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Velkou mírou jsou v obci zastoupeni senioři. Není zde žádné pobytové 
zařízení typu domu s pečovatelskou službou ani domova pro seniory. O 
rodinné příslušníky se stará rodina svépomocí či s pomocí terénních soc. 
služeb, tj. pečovatelské a ošetřovatelské služby oblastní Charity. I tak jsem 
ale kapacita těchto služeb nedostatečná, a neodpovídá poptávce. Chybí 
aktivizační služby pro tuto skupinu obyvatel obce. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 50 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,0 % z 
celkového počtu 711 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byla 
v obci evidována 1 volné pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

V obci je zřízená odpočinková zóna pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 
Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí obyvatelé Archlebova dojíždět do spádového města či do jiné obce. 
Sociální služby rodinám s dětmi jsou poskytovány až v Kyjově. V obci je 
základní i mateřská škola.  

 

 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Kyjova, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. Rozsah služeb 
zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní a časové 
dosažitelnosti týče. V letních měsících se do obce na přechodnou dobu 
stěhují osoby užívající návykové a psychotropní látky. Avšak po čase obec 
opět opouští.  
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Ždánice 

Počet obyvatel 
2576, muži 1284, ženy1292 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V městě pro skupinu obyvatel v seniorském věku funguje Dům 
s pečovatelskou službou. Zde jsou seniorům poskytovány sociální služby 
v terénní a ambulantní podobě. Dále je zde poskytována ošetřovatelská 
služba Homedicy Hodonín. Další pobytové zařízení je dostupné v Kyjově.  

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 136 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 7,8 % z 
celkového počtu 1752 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu bylo 
v obci evidováno 15 volných pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

V obci je zřízená odpočinková zóna pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 
Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí obyvatelé Ždánic dojíždět do spádového města či do jiné obce. Sociální 
služby rodinám s dětmi jsou poskytovány až v Kyjově. V obci je základní i 
mateřská škola.  

 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Kyjova, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. Rozsah služeb 
zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní a časové 
dosažitelnosti týče. V letních měsících se do obce na přechodnou dobu 
stěhují osoby užívající návykové a psychotropní látky. Avšak po čase obec 
opět opouští.  
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Želetice 

Počet obyvatel 
513, muži 255, ženy 258 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

V městě pro skupinu obyvatel v seniorském věku funguje Dům 
s pečovatelskou službou ve Ždánicích. Zde jsou seniorům poskytovány 
sociální služby v terénní a ambulantní podobě. Dále je zde poskytována 
ošetřovatelská služba Homedicy Hodonín. Další pobytové zařízení je 
dostupné v Kyjově. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 22 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 6,1 % z 
celkového počtu 359 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu bylo 
v obci evidováno 0 volných pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

V obci je zřízená odpočinková zóna pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 
Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí obyvatelé Želetic dojíždět do spádového města či do jiné obce. Sociální 
služby rodinám s dětmi jsou poskytovány až v Kyjově. V obci je základní i 
mateřská škola.  

 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Kyjova, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. Rozsah služeb 
zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní a časové 
dosažitelnosti týče. V letních měsících se do obce na přechodnou dobu 
stěhují osoby užívající návykové a psychotropní látky. Avšak po čase obec 
opět opouští.  
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Žeravice 

Počet obyvatel 
1043, 505, 538 

Sociálně 
vyloučená lokalita 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. 
Jde spíše o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují 
pomoci. Základní informace pro takto potřebné spoluobčany by měli být 
schopni poskytnout na obecním úřadě obce.  

Senioři 

Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci poskytovány pouze v 
terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba Charity Kyjov. 
Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 
případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého 
přirozeného prostředí. 

Nezaměstnaní 

V měsíci listopadu bylo celkem 39 občanů v produktivním věku od 15 do 64 
let v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce. Tento počet tvoří 5,4 % z 
celkového počtu 726 osob v produktivním věku. Obyvatelé Skalky do 
zaměstnání převážně dojíždějí mimo svou domovskou obec. V listopadu byla 
v obci evidována 1 volných pracovní pozice. Chybí možnost zaměstnání na 
zkrácený úvazek.   

Rodiny s dětmi 

V obci je zřízená odpočinková zóna pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 
Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi 
musí obyvatelé dojíždět do spádového města či do jiné obce. Sociální služby 
rodinám s dětmi jsou poskytovány až v Kyjově. V obci je základní i mateřská 
škola.  

 

 

 

Osoby ohrožené 
sociálním 

vyloučením 

V obci je několik osob či rodin, které jsou v akutní krizi. Sociální služby jsou 
jim poskytovány mimo jejich bydliště, tj. dojíždějí za nimi buď do spádového 
Kyjova, nebo jsou jim poskytovány služby v terénní podobě. Rozsah služeb 
zcela nepokrývá potřeby uživatelů, a to především co se místní a časové 
dosažitelnosti týče. V letních měsících se do obce na přechodnou dobu 
stěhují osoby užívající návykové a psychotropní látky. Avšak po čase obec 
opět opouští.  
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PŘÍLOHA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2013 GRAFICKY 

Počty klientů sociálních a návazných služeb v obcích Kyjovska za r. 2013 

1) Správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Kyjov tvoří 42 obcí s celkovým počtem 55 832 obyvatel (k 31. 12. 2012).  Z toho 

ORP Kyjov má 11 483 obyvatel (20,6 %, cca 1/5 obyvatel Kyjovska).     
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2) Počty obyvatel v obcích Kyjovska 
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3) Počty klientů služeb sociální prevence – čísla v závorkách znázorňují počty klientů z jednotlivých obcí Kyjovska, kteří v roce 2013 využili 

některé ze služeb sociální prevence. V r. 2013 využilo na Kyjovsku služeb prevence celkem 1767 klientů, z toho 1054 klientů z Kyjova (cca 

60%) a 713 klientů z okolních obcí (cca 40%). 
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4) Počty klientů služeb odborného sociálního poradenství – čísla v závorkách znázorňují počty klientů z jednotlivých obcí Kyjovska, kteří v 

roce 2013 využili služeb odborného sociálního poradenství. V r. 2013 využilo na Kyjovsku služeb odborného sociálního poradenství 

celkem 513 klientů, z toho 340 klientů z Kyjova (cca 66%) a 173 klientů z okolních obcí (cca 34%). 
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5) Počty klientů služeb sociální péče – čísla v závorkách znázorňují počty klientů z jednotlivých obcí Kyjovska, kteří v roce 2013 využili 

služeb sociální péče (vyjma služeb, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj – Centrum služeb pro seniory, p.o. a Domov Horizont, p.o.). 

První číslo je souhrnné a znázorňuje čerpání služeb sociální péče s působností pouze v dané obci (některé pečovatelské služby) a služeb 

s působností v rámci celého regionu. Druhé číslo znázorňuje čerpání služeb působících v rámci celého regionu (jsou odečteny 

pečovatelské služby ve Svatobořicích-Mistříně, Vracově, Bzenci a pečovatelská služba a osobní asistence Centra sociálních služeb Kyjov). 

V r. 2013 využilo na Kyjovsku služeb sociální péče s místní i regionální působností celkem 843 klientů, z toho 367 klientů z Kyjova (cca 

44%) a 476 klientů z okolních obcí (cca 56%). V r. 2013 využilo na Kyjovsku služeb sociální péče s regionální působností celkem 441 

klientů, z toho 164 klientů z Kyjova (cca 37%) a 277 klientů z okolních obcí (cca 63%).   
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PRÍLOHA: BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA VINAŘSKÝCH STEZEK: 

Mutěnická vinařská stezka, jejíž délka je 65 km a vede přes obce Mutěnice, Dubňany, 
Milotice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Hovorany, Čejč a zpátky do Mutěnic, prochází 
zemědělsky upravenou krajinou s pozůstatky oblastí těžby uhlí nebo ropy. Nabídka 
turistických produktů na trase je velmi pestrá a odráží typický ráz této krajiny a obcí. Na trase 
je možné shlédnout expozici hornictví, sklářství, barokní zámek, augustiánskou rezidenci a 
projekt přírodní rezervací s unikátní stepní vegetací.  

Obrázek: Výškový profil Mutěnické vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

Obrázek: mapa Mutěnické vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

http://www.vyletnik.cz/
http://www.vyletnik.cz/
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Bzenecká vinařská stezka je z Moravských vinařských stezek nejkratší. Měří pouhých 26 
kilometrů. Je sjízdná po celý rok a prochází obcemi Ježov, Bzenec, Moravský Písek a 
koncovým bodem jsou Těmice. Ozdobou této stezky je lidová venkovská architektura a 
typické sklepní uličky pro tento region 

Obrázek: Výškový profil Bzenecké vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

Obrázek: mapa Bzenecké vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

Kyjovská vinařská stezka je typická svým kopcovitým terénem oblasti podhůří Chřibů a 
Ždánického lesa. Její dálka činí 85 kilometrů. Na své si zde přijdou převážně milovníci přírody, 

http://www.vyletnik.cz/
http://www.vyletnik.cz/
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architektury ale i folklóru. Na trase se nacházejí například sklepy ve Vlkoši a Kelčanech či 
búdy ve Skoronicích.  

Obrázek: Výškový profil Kyjovské vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

Obrázek: mapa Kyjovské vinařské stezky 

 
Zdroj: http://www.vyletnik.cz 

Moravská vinná stezka je nejdelší z tras, protože vede ze Znojma až do Uherského Hradiště. 
Její délka tak dosahuje 290 kilometrů. Vzhledem ke své délce obsahuje různé druhy terénu a 
přírodních krás, od klidných cest až po opravdu náročná terén.  

Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů, umožnění širšího spektra zážitků a zlepšení dopravní 
dostupnosti se i na Kyjovsku začaly budovat cyklostezky. Největší iniciativu vyvíjí v tomto 
směru mikroregiony ve spolupráci s městem Kyjov.  

http://www.vyletnik.cz/
http://www.vyletnik.cz/
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Bližší charakteristika cyklostezky Muťenka: 

Jedná se cyklostezku o šířce 2,5 metrů a délce 13 kilometrů. Prochází obcemi Kyjov, 
Svatobořice-Mistřín, Dubňany, Mutěnice. Trasa vede po bývalé železnici Kyjov – Mutěnice a 
jejím správcem je DSO Mutěnka. 

Obrázek: mapa cyklostezky Muťenka: 

 
Zdroj: http://www.vychodni-morava.cz 

Bližší charakteristika plánovaných cyklotras: 

Svatobořice-Mistřín – Strážovice: vybudování této cyklotrasy by sloužilo především k objetí 
velmi frekventované silnice ve směru Slavkov u Brna – Uherské Hradiště.  Problematický je 
především úsek mezi Kyjovem a Strážovicemi. Počátek cyklostezky by byl umístěn na polní 
cestě ze Svatobořic-Mistřína, po které v současnosti vede turistická stezka. Tato cyklostezka 
by se dala lehce navázat na cyklostezku Mutěnku, a tím vytvořit propojení Kyjov – Strážovice. 

Kyjov – Sobůlky: vybudování této cyklostezky by mohlo vést k odlehčení silnice na Bukovany. 
Jejím vytvořením by na ni mohla navázat Kyjovská vinná stezka na úseku z Kyjova do 
Sobůlek. 

Strážovice – Věteřov: vybudování této cyklostezky ze Strážovic do Věteřova by umožnila 
cyklistům vyhnout se části silnice I/54. Také by mohla cyklistům zpříjemnit přejezd přes Babí 
lom. 
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Milotice – Vracov: vybudování této cyklostezky kolem Přírodní rezervace Písečný rybník by 
mohlo dopomoci k posílení cestovního ruchu mezi významnými regionálními památkami 
v území.  

Vacenovice – Šidleny: Vybudování této cyklostezky by posloužilo k rozšíření a navázání na 
stávající síť cyklotras v oblasti a zavedení cyklostezky kolem Přírodní rezervace Horky. 

Žádovice – Hýsly: Tato cyklostezka by posloužila k propojení sousedních dvou obcí a navázání 
na Kyjovskou vinnou stezku z obce Žádovice.  
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