Koncepce rodinné politiky
obce Svatobořice-Mistřín
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Úvod
Rodina je prostorem, ve kterém dochází k formování osobnosti člověka, prostorem tvorby lidského
kapitálu, výchovy a růstu budoucích generací. Jako taková je bezesporu základní a nejvýznamnější
jednotkou naší společnosti. Na její prosperitě závisí udržitelný rozvoj naší společnosti, rozvoj kulturní,
sociální i ekonomický. Přesto lze konstatovat, že česká rodina slábne. Spolu s ní dochází k oslabování
soudržnosti jejich jednotlivých členů.
Oslabování funkčnosti a role rodiny, které po roce 1989 způsobilo na jednu stranu mnoho
„protirodinných“ tlaků (tlak médií, tlak na konzumní orientaci a flexibilní a disponibilní pracovní sílu) a
nových rizik (chudoby, nezaměstnanosti), bylo na druhé straně ovlivněno také postupnými změnami
rozdělení rolí muže a ženy v rodině, zejména oslabenou rolí muže jako živitele a otce. Z hlediska
postavení žen na trhu práce došlo ke změnám ve smyslu jejich větší emancipace, nicméně toto postavení
je i nadále, zejména v souvislosti se zastáváním role matky a pečovatelky, znevýhodněné. Proto je podíl
žen mezi nezaměstnanými vyšší. Rovněž jejich výdělky, přes to, že vykonávají stejnou práci jako muži,
jsou nižší. Stávající situaci dokresluje i vysoká úroveň rozvodovosti a vysoký podíl neúplných rodin s
nezaopatřenými dětmi. Solidarita bezdětných s rodinami pečujícími o děti se vytrácí z postojů lidí i z
podmínek vytvářených pro život rodin státem.
Teprve v posledních letech se začínají ve veřejné a sociální politice prosazovat snahy o změnu tohoto
nepříznivého stavu, o zvrat uvedených negativních tendencí. Tyto snahy jsou motivovány uvědoměním si
skutečnosti, že bez fungující rodiny, realizující své základní sociální funkce, je ohrožena samotná
existence dané společnosti. Jinými slovy řečeno: bez soudržné rodiny nebude soudržná společnost a lidé
budou méně spokojeni se svým životem; nesoudržná společnost bude rozkládána vnitřními tenzemi
(včetně politických konfliktů) a bude se muset potýkat s nepřiměřeně vysokými dodatečnými náklady v
rovině ekonomické, sociální i emocionální.
Prorodinná politika je politikou průřezovou, souznějící se všemi dalšími důležitými strategiemi,
politikami, správními akty i jednotlivými opatřeními. Musí co nejlépe předjímat společenské změny a být
koncipována s uvědoměním si dlouhodobých efektů dnešních činů; musí být koordinována způsobem,
který bude vycházet z jasně stanovených a kontrolovatelných cílů, s vyčleněnými zdroji a odpovědnostmi
jednotlivých aktérů, s průběžným hodnocením dosažených výsledků – ale zároveň natolik pružně, aby
byla schopna reagovat na proměny vnějších a vnitřních podmínek své realizace.
Komplexní a účinná politika podporující rodinu ve všech jejích základních sociálních funkcích (prorodinná
politika) vychází z přesvědčení, že péče o děti a jejich výchova není jen soukromou záležitostí rodičů,
ale i významným prvkem úspěšného rozvoje společnosti. Pomoc státu a společnosti rodinám s dětmi musí
být pojímána jako významná sociální investice do budoucího rozvoje celé společnosti, nikoli jen jako
zátěž pro státní, krajský nebo obecní rozpočet.
Obce a kraje jsou jedněmi z nejdůležitějších aktérů rodinné politiky, neboť znají potřeby rodin blíže a
mají lepší přehled o místních podmínkách. Navíc disponují širokou škálou kompetencí, díky nimž mohou
realizovat řadu prorodinných opatření.
Celková atmosféra v naší společnosti dosud nestaví rodinu do popředí; dobrá rodina již také není
symbolem společenského úspěchu. Má-li být žádoucí změna v postavení a životních podmínkách rodin
možná, musí dojít k celkové proměně této společenské atmosféry, ke kulturní změně, která vynese
rodinu na výsluní pozornosti a péče. O dosažení této vize se budeme snažit i v naší obci.
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Základní cíle
Snad pro každého je nejžádanějším zdrojem životní stability a emoční rovnováhy dobrá rodina. Tato
oprávněná touha není pro mnohé reálně naplňována, což je částečně způsobováno i složitostí podmínek
života rodin. Podmínky života rodin lze zlepšovat a naše obec chce tomuto úkolu věnovat trvalou
pozornost.
Cílem rodinné politiky obce Svatobořice-Mistřín je věnovat soustavnou pozornost životním podmínkám
rodin a činit vhodná opatření tak, aby byla posilována autonomie rodin a umožňováno jejich svobodné
rozhodování při uskutečňování životních plánů. Jde o plány a představy rodin v oblasti vztahového života,
velikosti rodiny, výchovy dětí a v oblasti harmonizace nároků zaměstnání a rodiny.
Koncepce rodinné politiky obce Svatobořice-Mistřín navazuje na dokumenty „Národní koncepce rodinné
politiky“, Koncepce prorodinné politiky Jihomoravského kraje a klade si za cíl systematicky podpořit
rodinu prostřednictvím vzájemně propojených opatření týkajících se všech oblastí života rodiny.
Při tvorbě koncepce prorodinné politiky obce vycházíme ze skutečnosti, že rodina má v různých životních
fázích svých členů různé potřeby, počínaje přípravou na založení rodiny přes období budování rodinného
zázemí, výchovu dětí až po péči o členy rodiny ve stáří. Na tyto potřeby je možné i z úrovně obce
reagovat soustavou opatření, která by měla být vyvážená a promyšlená.

Popis současného stavu
Obec Svatobořice-Mistřín je zřizovatel Základní školy s kapacitou 530 dětí a Mateřské školy SvatobořiceMistřín, okres Hodonín, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace v sobě slučuje dvě
pracoviště mateřských škol, pracoviště základní školy, jejíž součástí je i školní družina a pracoviště školní
jídelny. Pracoviště mateřských škol jsou umístěny v obou částech obce, základní škola se nachází v části
obce Mistřín a prošla v letech 2000 – 2001 rozsáhlou rekonstrukcí. Školní jídelna, která se nachází také
v části obce Mistřín, zabezpečuje stravu nejen pro děti a zaměstnance mateřských škol a žáky a
zaměstnance základní školy, ale vaří také pro další občany obce, např. seniory s omezenou pohyblivostí,
kterým dovoz stravy zabezpečuje zřizovatel školy, Obec Svatobořice-Mistřín. Při Základní škole funguje
také školní družina, která je v provozu od pondělí do pátku od 11:30 do 15:30 hodin. Kapacita této
služby je 30 dětí.
MŠ Svatobořice navštěvuje 53 dětí, přičemž kapacita této školky je 48 míst. Po udělení výjimky OHS činí
maximální využívaná kapacita 56 míst.
MŠ Mistřín navštěvuje 50 dětí, což je také maximální kapacita školky.
Poptávka po službách mateřských škol je v naší obci v posledních letech velmi vysoká s ohledem na vyšší
porodnost v uplynulých letech. Maminkám dětí se snažíme vycházet maximálně vstříc, a proto všechna
místa ve školkách naplňujeme do jejich maximálních kapacit. Nerozhoduje přitom, ve které části rodina
bydlí – pokud je volné místo např. ve druhé části obce, rádi toto místo dáme k dispozici. Zájem o místa v
MŠ je v současné době tak velký, že některé děti rodičů na RD s druhým dítětem, nejsou přijímány.
Ředitelství ZŠ a MŠ má zpracována kritéria pro umísťování dětí do mateřských škol. Jsou obsahem
Směrnice pro přijímání dětí k přeškolnímu vzdělávání. Mezi důležitá kritéria se řadí: trvalý pobyt dítěte
v obci, věk dítěte, typ docházky, zaměstnanost rodičů (dokládají potvrzení zaměstnavatele), příp. rodič
samoživitel. Děti s vyšším počtem dosažených bodů dle této směrnice, jsou upřednostněny.

Další služby pro rodiny v obci
V naší obci funguje od roku 2008 Mateřské centrum Krteček, které vzniklo díky iniciativě aktivních
maminek. Představitelé obce se k této aktivitě postavili kladně a pomohli najít pro společné setkávání
maminek, dětí a celých rodin vhodné prostory v Domě s pečovatelskou službou. Od doby vzniku MC, je
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obec každoročně podporuje, ať už tím, že poskytuje mateřskému centru prostory formou výpůjčky, ale
také hradí veškeré náklady na provoz tohoto centra. Dále také centru poskytuje každoročně dotaci ve
výši 15.000,-Kč na zakoupení potřebných pomůcek.
Nutno konstatovat, že maminky, které provoz zabezpečují, dělají vše dobrovolně, bez jakéhokoliv nároku
na honorář. Obec si toho velmi váží, a proto také podporuje připravované aktivity MC tím, že propaguje
tyto aktivity na svém webu, v místním rozhlase, na vývěsce apod. Mimoto se těchto akcí také pravidelně
účastní, což MC rovněž vítá. Vedení obce vnímá přínos Mateřského centra ostatním obyvatelům –
návštěvnost MC je velmi vysoká, a také další akce pořádané centrem jsou hojně navštěvovány, a proto se
snaží mateřskému centru vytvořit takové prostředí, aby mohlo dobře fungovat a rozvíjet svou činnost.
V současné době je MC otevřeno každý týden v pondělí , ve středu a čtvrtek a i v některých dalších dnech
připravují maminky různé aktivity (např. pravidelně se opakující akce: karneval v sobotu, posezení
s obyvateli DPS, táborák ke dni rodin apod.). V týmu pracuje aktivně 14 maminek a členem Mateřského
centra Krteček je celkem 102 členů. MC Krteček je členem Sítě MC. Během roku 2010 činil počet návštěv
v MC Krteček 676 (pondělí a středa).
Další spolky, které působí v naší obci, se svou činností zaměřují především na volný čas dětí a mládeže,
ale i rodičů. Mnohé z nich pořádají akce, na nichž přichází celá rodina společně a tráví zde příjemné
chvíle obohacené o mnohé zážitky. Většina z nich je svým obsahem národopisná a folklorní, avšak
přibližování a udržování tradic v mnohých případech příznivě ovlivňuje celé rodiny. Kulturní tradice totiž
přináší pocit sounáležitosti a solidarity. A to jsou aspekty, které jsou pro navození příjemné atmosféry
v obci velmi důležité. Navíc nutno podotknout, že v obcích Svatobořice i Mistřín byly místní lidové
tradice, zvyky a kroje vždy v popředí zájmu občanů.
Dětský národopisný soubor Podkověnka – působí při ZŠ Svatobořice–Mistřín, sdružuje převážně děti
mladšího školního věku. Pomocí dětských říkanek, her, písní a tanců rozvíjí v dětech rytmické, pěvecké,
taneční a instrumentální hudební dovednosti. Mimoto předává nejmladší generaci pokračování bohatých
kulturních tradic obce.
Folklorní soubor Krušpánek – působí rovněž při ZŠ Svatobořice–Mistřín, avšak zaměřuje se na děti staršího
školního věku (žáci 5. až 9. tříd). Děti se učí základním folklórním tancům, pohybu a mluvenému slovu na
jevišti, ale rovněž nacvičují různá předtančení (např. besedy, polky, valčíky apod.), s nimiž se účastní
plesů a jiných významných událostí v obci i mimo ni.
Slovácký soubor Lúčka – funguje již cca 34 let a během této doby v jeho řadách účinkovalo více než 300
tanečníků a zpěváků nejen z naší obce. Soubor sdružuje v současné době cca 35 chlapců a děvčat do
20.let, kteří tančí párové tance, mužské tance ale i žertovné a figurální tance. Členové souboru obnovili
v obci tradiční zvyky Vynášení Smrtky, Přinášení Létečka a Královničky. Tyto zvyky spolupořádá Lúčka
s kolektivy Podkověnka a Krušpánek. Dotace na provoz činí v roce 2011 od obce 30.000,- Kč.
Slovácký krúžek Svatobořice-Mistřín – je sdružením tanečníků, muzikantů a zpěváků, kteří se snaží o
uchování kulturního dědictví předešlých generací a jeho předávání dalším pokračovatelům. Soubor
funguje od r. 1947 a v současné době sdružuje cca 50 členů. Věnuje se mimo jiné zvykům obchůzkového
charakteru, jako jsou koleda, velikonoční obchůzka nebo fašaňk. Velkou slavností, kterou krúžek
každoročně připravuje, jsou tradiční hody s věncem, pořádané ve výročí vysvěcení místního kostela (v
pol. Měsíce listopadu). Dotace na provoz činí v roce 2011 od obce 30.000,- Kč.
Skaut (pobočka Kyjov) – oddíl Podchřibáci si za cíl zvolil dva hlavní úkoly:
Výchova členů: Pomáhat rozvíjet vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro morální rozvoj a
budoucí uplatnění. Podporovat samostatnost a odpovědnost, schopnost týmové práce, tvořivost a touhu
se dále zlepšovat. Vést členy k ochraně přírody, dobrému vztahu k regionu ve kterém žijí, iniciativě,
tělesnému rozvoji.
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Výcvik členů: V dovednostech a schopnostech umožňujících se postarat nejen o sebe, ale i o druhé první pomoc, zdravověda, práce s různými nástroji, vaření, pobyt a orientace v přírodě.
Děti se často na skautských schůzkách a výpravách dostávají do situací v nichž jsou nuceny překonávat
sebe sama - strach, únavu, zimu, hlad,...jsou nuceny se sami rozhodovat ale také pracovat v týmu. Toto
vše posiluje jejich osobnost což jim později může velmi pomoci odolat nabízejícím se lákadlům jakými
jsou cigarety, alkohol, drogy a jiných závislostí. Skauti z Kyjova pořádají také akce pro veřejnost - dětské
či sportovní dny v jednotlivých obcích, sportovní turnaje, maškarní bály, drakiády, vypomáháme farnosti
s Dnem farnosti, Mikulášskou besídkou apod.
Sbor dobrovolných hasičů Svatobořice – je významným spolkem pro život naší obce především proto, že
zvláštní pozornost věnuje Sbor dobrovolných hasičů ve Svatobořicích zejména práci s dětmi a mládeží. Ta
spočívá nejen ve vzdělávání v oblasti požární ochrany (děti získávají znalosti i si osvojují praktické
dovednosti ze všech činností hasičské činnosti), ale také je vedeme k osvojování dalších dovedností jako
jsou tábornické aktivity (uzlování, orientace v terénu, práce s mapou, znalost a ochrana přírody a
zvířat). Vedoucí SDH se snaží děti vést ke kladnému vztahu k okolnímu prostředí (nejen přírodnímu), učí
je základům zdravovědy a poskytování první pomoci. Všechny tyto získané znalost a dovednosti mohou
děti zužitkovat v soutěžních aktivitách s dalšími kolektivy. Výsledky našich mladých dobrovolných hasičů
jsou v těchto soutěžích velmi dobré. Roční dotace obce na práci s mládeží a provozem budovy činí
110.000,- Kč.
Sbor dobrovolných hasičů Mistřín – Činnost SDH Mistřín nesouvisí pouze se zásahovou jednotkou, která
pomáhá v obci při likvidaci požárů a jiných škod, ale v posledních letech především s požárním sportem,
ve kterém Mistřín patří k republikové špičce. Důkazem kvality jsou 3 tituly mistra ČR, které sbor SDH
Mistřín získal. Ve sboru působí jak dospělí, ale péče je věnována i dětem a mládeži – působí zde družstva
mládeže – mladší žáci, starší žáci a dorostenci. Roční dotace obce na činnost s mládeží činí 70.000,- Kč.
Kroužek mladých včelařů – je volnočasová aktivita provozovaná jako školní kroužek pro děti od do. Vede
děti k lásce k přírodě, péči o okolí, odmítání lhostejnosti vůči životnímu prostředí. Roční dotace obce na
zařízení včelnice 20.000,- Kč.
SK Spartak – V současné době provozuje oddíl I.mužstvo ve III.třídě, "B" mužstvo ve IV.třídě, dorost ve
III.třídě, mladší a starší žáky v okresním přeboru a mužstvo nejmladších adeptů kopané tzv. přípravka.
Roční dotace obce na provoz a soutěže činí 250.000,- Kč.
Sokol Svatobořice – Zajišťuje oddíly boxu, cvičení žen, stolní tenis, ale také cvičení prarodičů s vnoučaty,
aby se děti naučily milovat pohyb a sport. Roční dotace obce na provoz a opravu budovy 50.000,-Kč.
Jednota Orel Svatobořice – Mistřín - má 260 členů, z toho více než 2/3 dětí. Členové pracují ve
sportovních oddílech (kalanetika, atletika, tenis, volejbal). Další členové rozvíjí své schopnosti v
kroužcích recitačním, divadelním, tanečním a folklorním.
Sokol Mistřín – roční dotace na provoz kuželny 40.000,-Kč.
MO Svazu tělesně postižených – roční dotace obce 18.000,- Kč.
Péče o seniory
V naší obci žije 340 osob starších 70. let (což je téměř 10%). Vnímáme určitý sociodemografický vývoj, a
proto se snažíme seniory žijící v naší obci všemožně podporovat, a to jak soběstačné seniory, tak také
seniory s omezenou pohyblivostí a soběstačností. Obec vystavěla Dům s pečovatelskou službou, kde je tč.
24 bytů. O obyvatele DPS se stará Charitní pečovatelská služba. Obec na tuto službu přispívá 335.000,- Kč
ze svého rozpočtu a také hradí část provozních nákladů. Ty činily v roce 2010 474.470,- Kč, předpoklad
na letošní rok je 610.700,-Kč. Nájemné v DPS se odvíjí od plochy bytu. Byty v DPS jsou přidělovány radou
obce, která dostává doporučení kulturní a sociální komise k přidělení. Členové komise na základě
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sociálních, majetkových a rodinných poměrů seniora (které aktuálně zjišťuje pracovnice obecního úřadu,
na základě podané žádosti a provedeného sociálního šetření) projednají vhodné uchazeče o byt v DPS a
následně je doporučí radě obce, jež o věci rozhodne.
Dalším způsobem podpory je rozvoz obědů ze školní jídelny osamoceným seniorům, kdy si obec za tento
rozvoz účtuje pouze 11,- Kč.
To, že si představitelé obce seniorů velmi váží a uvědomují si přínos těchto lidí svými zkušenostmi a
rozvahou, dávají seniorům také znát na každoročních setkáních starosty obce se seniory. Na tuto akci
obdrží každý senior starší 70 let pozvánku, na níž je uveden kontakt v případě zájmu o dopravu na tuto
akci (pro osoby s omezenou pohyblivostí). Na setkáních starosta obce seznamuje seniory se změnami či
novinkami v obci, ale také si vyslechne jejich trápení a starosti, připomínky k vedení obce. Pro seniory je
na tomto setkání také připravena přednáška odborníka za oblast, která seniory zajímá – např. lékařka,
pracovníci MěÚ, kteří mají na starost sociální dávky apod. Součástí setkání je však také kulturní program
a drobné občerstvení, které zajišťuje obec na své náklady.
Na své seniory obec nezapomíná ani při příležitostech oslav jejich významných životních jubileí, kdy
vedení obce oslavencům při jejich kulatých a půlkulatých životních výročích zasílá poštou přání a nechá
zahrát pěknou písničku v místním rozhlase. Mimoto oslavence starší 80 let osobně navštěvuje a předá
kytičku a dárek. Totéž se uplatňuje také při výročích sňatku 50 let, 60 let a 70 let.
Infrastruktura pro rodiny
V naší obci se nachází celkem 8 dětských hřišť a ploch, kde si mohou rodiče s menšími dětmi odpočinout.
Hřiště součástí MŠ Svatobořice

1320 m2

Hřiště součástí ZŠ a MŠ Mistřín

960 m2

Hřiště v části obce Svatobořice (Na Pískách)

1040 m2

Hřiště v části obce Svatobořice (Za Humny)

2525 m2

Hřiště v části obce Mistřín (Vyhnálov)

640 m2

Hřiště v části obce Mistřín (V Novinách)

460 m2

Hřiště v části obce Mistřín (Pod Kostelem)

2823 m2

Hřiště v zahradě DPS (kde sídlí také MC Krteček) Vybavení tohoto dětského hřiště si navrhli sami rodiče.
Mimoto je v areálu také odpočinková klidová zóna, kterou mohou využívat jak senioři se svými
návštěvami, tak maminky s dětmi.
Veřejně přístupná hřiště mají provozní pravidla písemně zveřejněná při vstupu. Na každé z těchto hřišť
dohlíží jeho správce, což je většinou občan žijící v okolí. Ten na hřiště nejen dohlíží, ale také provádí
běžnou provozní údržbu (např. hrabání, zakrývání pískovišť apod.). Všechna dětská hřiště se snažíme
udržovat funkční a bezpečná, proto pracovníci obce každoročně herní prvky dle možností spravují (např.
provádí nátěr a menší opravy).
Bezbariérovost obce:
Obecní úřad, v jehož budově sídlí i pobočka České pošty je vybaven nájezdem a poté plošinou do 1.
patra, kde se s občany vyřídí všechny potřebné a požadované náležitosti.
Rovněž Kulturní dům je bezbariérový – je vybaven nájezdem a následně plošinou, která občany vyveze až
do samotného sálu. Všechna kulturní představení a akce pořádané obcí nebo v její spolupráci, jsou tedy
bez bariér.
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Základní škola byla při nedávné rekonstrukci upravena tak, aby byla také bezbariérová (bezbariérový
zadní vstup).
Zdravotní středisko má nájezd, má rovněž bezbariérový přístup.
Kompletně bezbariérový je i Dům s pečovatelskou službou. Lze říci, že všechny úřady a obecní zařízení
jsou snadno dostupná nejen zdravotně postiženým, ale i maminkám s malými dětmi.
V současné době se obec zaměřuje na úpravy chodníků a tedy i přechodů, tak aby byly v souladu
s nejnovějšími normami a co nejlépe schůdné (bezbariérové). Část obce Svatobořice prošla v letech
2009-2010 rozsáhlou rekonstrukcí, část obce Mistřín v roce 2012– byly zde vybudovány nové chodníky,
cyklostezka a také se budovalo nové kontrastní nasvícení přechodů. Na „vedlejších“ ulicích např. Pod
Kostelem, Vyhnálov, Mutěnická a V Novinách byly také provedeny v roce 2011 opravy chodníků.
V roce 2012 byla vybudována nová cyklostezka, která propojila sousední města (Kyjov a Dubňany)
v místech, kudy dříve vedla železnice. Tato stezka byla občany naší obce velmi poptávaná, a v současné
době je hojně využívaná, především pro sportovní a rekreační účely mnohdy i celých rodin.
V obci je zavedena autobusová doprava dvou dopravců (na Čejč – ČSAD Kyjov, na Hodonín ČSAD
Hodonín), ale není v možnostech obce zajistit bezbariérovost všech spojů. Nicméně na spoji č. 662 jezdí
denně 5 spojů nízkopodlažních. Co je v možnostech obce, je vybudování autobusových zastávek tak, aby
pokryly tzv. docházkovou vzdálenost důležitých institucí (v dosahu 300m) - stojí v bezprostřední blízkosti
úřadů, obchodů a jiných důležitých objektů (např. zastávka u školy- dostupnost základní a mateřská
škola, kostel, hřbitov, obchod jednota, zastávka kulturní dům – dostupnost kulturní dům, pošta, obecní
úřad, hřiště, dům s pečovatelskou službou apod.).
Obec vlastní a provozuje bytový dům s 11 byty na ulici Baráky, a další 5 bytů má nad školní jídelnou. Tyto
byty jsou v různých velikostech – od garsonek až po byty o velikosti 4+1 (120 m2). Nájemné se odvíjí od
velikosti plochy bytu. Obec spravuje tyto nemovitosti, provádí i větší opravy v bytech a nájemníci se
starají pouze o odstranění drobných závad.
V současné době jsou obecní byty téměř plně obsazeny. Obecní úřad vede evidenci žádostí o tyto byty.
Tato evidence je každoročně aktualizována. Se zájemců o tento typ bydlení vybírá obecní rada vhodné
kandidáty tak, že přihlíží k majetkovým, bytovým a sociálním poměrům – upřednostňuje např. početné
rodiny či rodiny s rodičem samoživitelem nebo osoby v obtížné životní situaci.
Obec také podle zájmu občanů buduje zázemí (připojení inženýrských sítí apod.) pro novou výstavbu
rodinných domů. V současné době je k tomuto účelu vytipováno a budováno několik lokalit v obci (např.
Na Pískách, Pod Kostelem, v lokalitě V Novinách).
Slevy a finanční podpora
Obec Svatobořice-Mistřín se snaží vycházet rodinám vstříc, a proto jsou osvobozeny od poplatku na svoz
komunálního odpadu všechny děti ve věku do 3. let, čtvrté a další dítě žijící ve společné domácnosti a
také osoby přihlášené k trvalému pobytu v sídle ohlašovny. Mimoto každé nově narozené dítě je
představiteli obce „vítáno do života“ a obdrží malý dárek v hodnotě cca 200,- Kč.
V obci není vymezen dotační titul pro pro-rodinné organizace. O dotace v naší obci si mohou žádat
všechny zájmové spolky a NNO působící v obci a také působící mimo obec s dopadem na občany naší
obce. Začátkem roku posílají organizace žádosti účetní obce na základním formuláři a musí připojit také
podrobný popis účelu, na který dotaci žádají. Právě příznivý dopad činnosti spolku na občany obce, a
také podpora pozitivního vývoje dětí a mládeže naší obce jsou rozhodujícími faktory při přidělování
dotací jednotlivým organizacím (čím většího počtu obyvatel a rodin se prospěšná činnost dotkne, tím
vyšší je přidělená dotace – viz. bod A2).
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V obecním rozpočtu je také ponechána rezerva na dotace pro NNO pro vznik neočekávaných činností či
výskytu jiných potíží ve výši 300.000,- Kč.

Základní charakteristika obce
Obec vznikla v roce 1964 sloučením dvou samostatných obcí Svatobořice a Mistřín. První zmínka o
Mistříně je z roku 1228, o Svatobořicích z roku 1349. Území Svatobořic-Mistřína leží v okrese Hodonín, v
pahorkatině protékané řekou Kyjovkou, navazující na prostor Dolnomoravského úvalu, v místě
s příznivými klimatickými podmínkami. Sousedí s obcemi Šardice, Strážovice, Sobůlky, Skoronice,
Milotice a městy Dubňany a Kyjov. Výměra katastru obce je 2311 ha. Intenzivní zemědělské využívání
území způsobilo téměř úplnou likvidaci krajinné zeleně, což nepříznivě ovlivnilo ekologické hodnoty a
životní prostředí. Území negativně ovlivňuje vodní a větrná eroze a také zde nepříznivě zasáhla těžba
lignitu, ukončená v roce 1993.
V obci je několik místních podniků, většina obyvatel však dojíždí za prací do blízkých měst Kyjova a
Hodonína. Svatobořice-Mistřín mají 3 555 obyvatel s trvalým pobytem, je členem sdružení šesti obcí
Mikroregionu Nový Dvůr, který je zapojen do programu Moravské vinařské stezky, jejichž trasami je
mikroregion protkán. Charakter naší obce je převážně vinařský: Svatobořice-Mistřín jsou obcí s
množstvím vinných sklepů a vinařských akcí. V obci se udržují bohaté folklorní tradice, je známá
překrásným krojem, písněmi a tanci. Nejen v obci a okolí, ale i v zahraničí vystupují národopisné soubory
a hudby.

Obyvatelstvo a demografické údaje
Počet obyvatel Svatobořic-Mistřína se v průběhu posledních 15 let zvyšuje, i když s ohledem na 80.léta
minulého století se ukazuje mírné snížení počtu obyvatel. 90.léta charakterizuje vyrovnaný vývoj, mírný
pokles počtu obyvatel lze sledovat na přelomu tisíciletí. Poté počet obyvatel průběžně roste. V současné
době mají Svatobořice-Mistřín 3560 obyvatel, přičemž podíl mladších 14 let činí 16%, střední generaci (od
15-64 let) tvoří 69% a starší generace (od 65 let) má zastoupení 15%.
Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel Svatobořic-Mistřína

Počet obyvatel ve Svatobořicích-Mistříně
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Pokud sledujeme vývoj ukazatelů věkové struktury ve Svatobořicích-Mistříně můžeme zjistit pozitivní
skutečnost – index stáří kolísá a výrazně se nezvyšuje. V roce 2007 připadalo na 100 dětí ve věku do 15
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let 94 osob nad 64 let, v roce 2011 to bylo stejně. Je to dáno tím, že i když se zvyšuje podíl osob nad 64
let, roste zároveň také podíl dětí.
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Věková struktura
Věková struktura Svatobořic-Mistřína se vyznačuje poměrně výraznou produktivní složkou, tj. vysokým
zastoupením osob ve věku 15 – 64 let. Ale oproti věkové struktuře celé ČR se liší tím, že věková
kategorie 0-14 převažuje nad kategorií 65 a více.
Je zde silná složka mužů a žen ve věku 15-39 let (39 % zastoupení u mužů a 34 % zastoupení z populace
žen), nejčetnější je věková skupina osob ve věku 35-39 let, která představuje vrchol pyramidy.
Významná odchylka od věkové struktury populace ČR je patrná u mužů ve věkových kategoriích 40-64
let, která v našem grafu pozvolna klesá, nicméně ve srovnání s ČR je zastoupení mužů v těchto věkových
skupinách nadprůměrné.
Graf 2 – Občané Svatobořic-Mistřína dle pohlaví a věkových kategorií

Průměrný věk obyvatel ČR činil 40,8 roku, v Jihomoravském kraji 41,1, a tak lze říci, že v souvislosti
s těmito údaji máme u nás průměrně mladší obyvatelstvo (40,0). I tak můžeme vypozorovat, že se
průměrný věk obyvatel obce každým rokem zvyšuje – dochází ke stárnutí populace obce.
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Obecně lze jako hlavní příčiny stárnutí populace označit a) pokles plodnosti a s tím související snižování
podílu dětské složky a b) pokles úmrtnosti, růst naděje dožití a s tím související zvyšující se podíl osob v
postproduktivním věku (tzv. stárnutí ve vrcholu věkové pyramidy).
Graf 3 – Vývoj průměrného věku obyvatel obce Svatobořice-Mistřín
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Vývoj obyvatelstva
Vývoj počtu obyvatel Svatobořic-Mistřína byl podle výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů až do roku 2001
převážně záporný. Výrazně záporné migrační saldo v roce 2001 je pravděpodobně způsobeno změnou
definice a pravidel pro získání trvalého či dlouhodobého pobytu a nárazovou emigrací osob, které neměly
povolení k dlouhodobému pobytu. Od roku 2002 však dochází k mírnému posunu do kladných hodnot (až
na výjimky 2003,2004,2010). I když v rámci ČR je trendem posledních let spíše snižování počtu obyvatel
jako důsledek záporného přirozeného přírůstku, v obci Svatobořice-Mistřín se tento jev zatím
nepotvrzuje. Důležitou roli přitom hraje také saldo migrace (především v letech 2004-2007).
Graf 4 – Přehled přirozeného a migračního vývoje obce Svatobořice-Mistřín
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Následující grafy sledují strukturu přírustků a úbytků v obci Svatobořice-Mistřín v letech 1991 a 2011. Je
patrný pokles narozených, ale i zemřelých, zatímco výrazně se zvýšil podíl přistěhovalých do obce
Svatobořice-Mistřín.
Graf 6 – Struktura přírustků a úbytků ve Svatobořicích-Mistříně
v r. 1991
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Graf 5 – Struktura přírustků a úbytků ve Svatobořicích-Mistříně
v r. 2011

Struktura přírustků a úbytků r. 2011
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Pokud se zaměříme na přirozený přírůstek, tak zjistíme, že v novém tisíciletí teprve od roku 2008
dochází k posunu do kladných hodnot. Tato skutečnost je ovlivněna vyšším počtem nově narozených dětí
a nižším počtem úmrtí. Dále se můžeme zaměřit na dlouhodobý vývoj počtu narozených dětí.
V osmdesátých letech se průměrně rodilo 57 dětí ročně, v devadesátých letech již pouze 39 dětí ročně a
od roku 2000 do roku 2010 jen 35 dětí ročně. Nicméně, zaměříme-li se podrobněji na období od roku
2000, můžeme vysledovat mírnou vzrůstající tendenci v porodnosti - od r. 2001 do r. 2005 se narodilo
průměrně 32 dětí, v letech 2006-2011 už to bylo 40 dětí ročně.
S úmrtností je to stejné – v osmdesátých letech průměrně ročně zemřelo v naší obci 45 osob,
v devadesátých letech 37 osob a od roku 2000 do roku 2010 to bylo průměrně 36 osob ročně.
Graf 7 – Přehled počtu živě narozených ve Svatobořicích-Mistříně
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Z následujícího grafu je hezky patrné, že stejně jako v celé ČR, se i v obcích Kyjovska zvyšuje věk při
zakládání rodiny. Stále více dětí se rodí ženám ve věkových kategoriích 30-34 let, 35-39 let, a 40+,
zatímco se snižuje počet narozených dětí ve věkových kategoriích-19, 20-24 a 25-29 let.
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Graf 8 – Vývoj porodnosti v ORP Kyjov dle věku matky
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V posledních deseti letech se ve Svatobořicích-Mistříně uzavřelo průměrně 16 sňatků ročně. V roce 2001
vstoupilo v naší obci v manželství 25 párů, což je nejvyšší počet za posledních dvacet let. Jak lze
vypozorovat z grafu, sňatečnost v obci Svatobořice-Mistřín zejména v posledních deseti letech pozvolna
klesá. Oproti tomu se ale mírně zvýšila rozvodovost. Tento negativní trend je bohužel patrný v celé naší
společnosti a ani naše obec není výjimkou. Dosud nikdy však rozvodovost nepřekročila míru sňatkovosti, i
když v letech 2005,2007,2008, 2009 již dosahuje více než její poloviny. Potratovost se oproti 90.létům
minulého století snížila, nicméně její vývoj je v posledních letech proměnlivý.
Graf 9 – Přehled sňatků, rozvodů a potratů ve Svatobořicích-Mistříně
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Charakteristiky obce Svatobořice-Mistřín dle SLDB 2011
Struktura celkové populace obce podle rodinného stavu se jen mírně liší od složení populace v rámci
Jihomoravského kraje. Rozdíly jsou patrné pouze u kategorie vdaných/ ženatých a rozvedených. Tři
procentní body navíc oproti JMK u kategorie vdané/ženatí by mohly svědčit o tom, že v naší obci je více
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fungujících manželství a dva procentní body méně oproti JMK by mohly vypovídat o menší míře
rozvodovosti ve Svatobořicích-Mistříně oproti krajské populaci.
Graf 10 – Obyvatelstvo Svatobořic-Mistřína a JMK dle rodinného stavu
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Při pohledu na následující graf, můžeme zjistit, že ve Svatobořicích-Mistříně žije nejvíce osob s českou
národností, následováno osobami s národností moravskou. Vyskytují se zde i osoby slovenské národnosti a
můžeme spekulovat o tom, že i osoby dalších národností, které však nebyly při zjišťování uvedeny. Pokud
srovnáme strukturu obyvatel naší obce s krajskou, co se národnosti týká, je zřejmé, že u nás se hlásí o 8%
osob více k národnosti moravské. Oproti tomu k české národnosti se v krajské populaci hlásí o 5% více
osob.
Graf 11 – Obyvatelstvo Svatobořic-Mistřína a JMK dle národnosti
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Podíl věřících v obci Svatobořice-Mistřín představoval 43 %, což je výrazně větší podíl, než počet věřících
v Jihomoravském kraji. Naopak ve Svatobořicích-Mistříně žije pouze 18% osob bez náboženské víry, oproti
30% osob bez vyznání v rámci Jihomoravského kraje. Nejsilnější zastoupení věřících má v obci církev
Římskokatolická (téměř 80% všech věřících).
Graf 12 – Obyvatelstvo Svatobořic-Mistřína a JMK dle náboženského vyznání
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Vzdělanostní struktura obce Svatobořice-Mistřín není zcela příznivá. Je zde poměrně vysoké zastoupení
osob se základním vzděláním (celkem čtvrtina obyvatel) a středním vzděláním bez maturity (více než
třetina obyvatel) oproti zastoupení osob v Jihomoravském kraji. Jak je ale zřejmé z druhého grafu, ve
kterém srovnáváme vzdělání obyvatel obce v roce 2001 a 2011, podíl osob se základním vzděláním i
s odborným vzděláním bez maturity se mírně snižuje. Naopak roste podíl osob s maturitou, jako i osob
vysokoškolsky vzdělaných.
Graf 13 Obyvatelsto obce, kraje podle vzdělání
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Z hlediska ekonomické aktivity se Svatobořice-Mistřín vyznačují mírně podprůměrným podílem osob
ekonomicky aktivních (47 %), také podíl zaměstnaných je v tomto obvodě nižší (39%) než je průměr
celého Jihomoravského kraje (44%). Srovnatelný je podíl žen na mateřské dovolené a nezaměstnaných.
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Graf 14 – Struktura obyvatel Svatobořic-Mistřína a Jihomoravského kraje dle ekonomické aktivity v r. 2011
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Když odečteme z ekonomicky aktivních obyvatel obce Svatobořice-Mistřín matky na RD a nezaměstnané,
počítáme 1365 osob. Pokud uvádí 790 osob, že do zaměstnání dojíždí, je to téměř 58%. Z těchto
dojíždějících ekonomicky aktivních vyjíždí největší podíl do jiné obce v okrese. 19% těchto osob pak
vyjíždí ještě dále.
Graf 15 – Přehled vyjíždějících obyvatel Svatobořic-Mistřína do škol a zaměstnání
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V roce 2011 bylo ve Svatobořicích-Mistříně sečteno celkem 1196 hospodařících domácnosti, které
jsou vymezené na základě společného hospodaření osob. Tak může v jedné bytové domácnosti
existovat jedna či více domácností samostatně hospodařících. 72% těchto domácností v obci
Svatobořice-Mistřín je tvořena jednou samostatně hospodařící rodinou. V porovnání s krajskou
strukturou hospodařících domácností, je to mírně nadprůměrný podíl. V rámci kraje je vyšší podíl
domácnosti jednotlivců (31% oproti 21%) a vícečlenných nerodinných domácností (např. podnájmy
apod.), ale menší podíl soužití více rodin oproti naší obci. Z těchto skutečností můžeme vyvodit, že
ve Svatobořicích-Mistříně převažuje stále „tradiční“ způsob bydlení (buď samostatně nebo s rodiči
jednoho z partnerů).
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Graf 16 – Přehled domácností v JMK a ve Svatobořicích-Mistříně v r. 2011
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V následujícím grafu srovnáváme nezaměstnanost v obci Svatobořice-Mistřín s nezaměstnaností ORP
Kyjov. Je evidentní, že od roku 2007 se míra nezaměstnanosti v obci i v ORP Kyjov zvyšuje. Hůře si ve
srovnání stojí naše obec, kdy v roce 2010 se míra nezaměstnanosti přibližuje až k 20% hranici.
Graf 17 – Vývoj nezaměstnanosti ve Svatobořicích-Mistříně a ORP Kyjov
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Graf 18 – Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání ve Svatobořicích-Mistříně
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Oblasti podpory rodin
Při stanovování opatření Koncepce rodinné politiky obce Svatobořice-Mistřín jsme se nechali inspirovat
např. Koncepcí pro-rodinné politiky města Brna, Českých Budějovic, Hodonína, a také Jihomoravského
kraje. Museli jsme však zohlednit také místní specifika a další skutečnosti, jako je velikost obce,
dostupnost služeb, finanční možnosti obce Svatobořice-Mistřín aj. Opatření stanovená v této koncepci
jsou definována vzevrubně s ohledem na výše zmíněné skutečnosti. Konkrétní specifikace jednotlivých
opatření, jako jsou způsob realizace, finanční zajištění, termíny plnění, budou definována v dokumentu
Komunitní plán pro-rodinných opatření obce Svatobořice-Mistřín. Tento materiál vzniká v rámci setkávání
pracovní skupiny k realizaci pro-rodinných opatření, která se schází již více než rok. Je sestavena z řad
veřejnosti, obce, zástupců místních spolků a občanů. Dokument bude obsahovat také výsledky šetření
v rodinách, které se uskutečnilo díky spolupráci skupiny v roce 2012.

Opatření 1: Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a
spoluvytváření prostředí příznivého rodině
-

Rozvoj bezbariérovosti obce
Rozvoj infrastruktury přátelské rodině
Podpora rodinné a bytové výstavby
Zavádění slev pro rodiny
Podpora volnočasových aktivit vhodných pro rodiny s dětmi
Ovlivňování zavádění zdravého životního stylu
Podpora vzdělávacích kurzů zaměřených na podporu rodin

Cíl: Posílení pro-rodinného společenského prostředí v obci Svatobořice-Mistřín, vytváření příznivých
podmínek pro život rodin v obci formou přímé podpory v oblasti bydlení, dopravy, ale i aktivního trávení
volného času společně všech členů rodiny. Opatření v této oblasti budou tedy zaměřena nejen na
odstraňování bariér, ale také na podporu vzniku tzv. zón přátelských rodinám v obci Svatobořice-Mistřín .

Opatření 2: Podpora slučitelnosti rodiny a zaměstnání
-

Podpora inovativních forem péče o děti
Podpora programů pro děti rodičů – zaměstnanců
Zlepšování podmínek pro zajištění péče o předškolní děti
Podpora vzdělávacích kurzů určených rodičům na RD pro lepší návrat na trh práce
Podpora zaměstnavatelů v obci Svatobořice-Mistřín v realizaci pro-rodinných opatření

Cíl: Realizace takových opatření, která umožní rodičům sladění profesního a rodinného života, aniž by
bylo ohroženo plnění jejich rodičovských funkcí nebo profesní realizace. Opatření v této oblasti budou
směřována přímo k rodičům =zaměstnancům, ale také k zaměstnavatelům formou osvěty v této oblasti.

Opatření 3: Podpora služeb pro rodiny
-

Podpora rodinných a mateřských center
Podpora NNO věnujících se volnočasovým aktivitám dětí a dospělých
Podpora rodin v problémech

Cíl: Podporovat služby napomáhající plnění funkcí rodiny aniž by byla dotčena její autonomie. Opatření
zahrnuje podporu služeb pro rodiny, které doplňují základní rodinnou péči, které posilují rozvoj
partnerských vztahů a rodičovských kompetencí, spolky posilující zdravý životní styl a výchovu
k občanské odpovědnosti s cílem prevence patologických jevů. Dále opatření zahrnuje podporu
samotných rodin, které se ocitly v nepříznivé psychosociální situaci a potřebují odbornou pomoc či
poradenství.
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Opatření 4: Podpora mezigeneračního soužití
-

Podpora aktivního života seniorů
Podpora vzdělávání seniorů
Podpora programů zaměřených na propojení věkových generací

Cíl: Podpora organizací, programů a osob, které se zabývají tématem aktivního stárnutí,
mezigeneračního soužití. Aktivní stárnutí znamená stárnout ve zdraví a jako plnohodnotný člen
společnosti, cítit uspokojení z práce, být v každodenním životě nezávislý, ale i možnost angažovat se ve
věcech veřejných. I senioři se mohou aktivně podílet na chodu společnosti. Přínos seniorů pro společnost
je prokazatelná, a proto je nutná podpora mezigeneračního soužití, komunikace generací. Děti potřebují
své prarodiče, protože se od nich učí vnímat stáří.

Opatření 5 Komunikace s rodinami a zajištění jejich informovanosti
-

Zkvalitnění jednosměrného předávání informací o službách pro rodiny a prorodinných
aktivitách
Rozvoj oboustranného přenosu informací o službách pro rodiny, prorodinných aktivitách

Cíl: Zvýšení informovanosti veřejnosti o službách pro rodiny, prorodinných aktivitách a opatřeních. Dále
podpora přenosu informací od rodin, veřejnosti směrem k vedení obce, ale také opačným směrem.
Ovlivnění rozhodování představitelů obce s ohledem na názor rodin a veřejnosti.

Pramenné zdroje:
MPSV: Národní koncepce rodinné politiky, 2005
MPSV ČR: Rodinná politika na úrovni krajů a obcí - metodické doporučení
JMK: Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje 2010
MMB: Koncepce rodinné politiky města Brna, 2008
Český statistický úřad – www.scitani.cz, www.czso.cz
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