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ÚVOD 

Program rozvoje obce Tasov je základním plánovacím dokumentem obce zakotveným 
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy 
o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako 
manuál pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě 
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící 
v obci. Program rozvoje zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje 
šance získat vnější finanční prostředky. 

Program rozvoje obce (PRO) je zpracován na roky 2019–2024, tj. na 6 let. Dlouhodobý pohled na 
rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 15 let (přibližně do roku 2035). 

Program rozvoje obce je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení dotazníkového 
šetření, SWOT analýza) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).  

 

Zpracování PRO proběhlo jako součást projektu Zavedení strategického řízení v obcích 
mikroregionu Horňácko realizovaného Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Horňácko. 

Úvodní  diskuzní setkání s občany proběhlo 23. dubna 2018. Na tomto setkání byla diskutována 
rozvojová situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji. V červnu 2018 proběhlo 
dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo pouze 23 osob. Šetření přineslo další 
zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci. 

V červnu 2018 byla sestavena pracovní verze PRO. Pracovní verze PRO byla představena 
a diskutována na druhém veřejném setkání s občany dne 25. září 2018. Připomínky a podněty 
občanů byly následně do PRO zapracovány. 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce Tasov dne ………………………………… 

 

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. ÚZEMÍ 

Obec Tasov leží v jihovýchodním cípu Jihomoravského kraje, asi 6 km jihovýchodním směrem od 
města Veselí nad Moravou. K 1. lednu 2018 žilo v obci 559 obyvatel, což vzhledem k výměře 
katastru o velikosti 6,37 km2 znamenalo hustotu zalidnění 87,7 obyvatel na km2. 

Území obce je složeno z jednoho katastrálního území Tasov nad Veličkou. Obec Tasov se dále 
skládá z jedné části obce, která nese stejné pojmenování jako katastrální území. V obci se nachází 
jedna základní sídelní jednotka (ZSJ), a to Tasov nad Veličkou. 

 



Program rozvoje obce Tasov na období 2019–2024 

 

6 

Střední nadmořská výška obce se pohybuje okolo 200 m n. m., nejvyšším bodem Tasova je vrch 
Výzkum o výšce 439 m n. m. Leží v podhůří Bílých Karpat. 

Zastavěné území obce se nachází v blízkosti vodního toku Velička, který se později vlévá nedaleko 
města Strážnice do řeky Moravy. Z menších toků na katastru obce lze zmínit ještě Kuželovský 
potok. 

První písemná zmínka je už z roku 1217, kdy uherský král Andreas II. (Ondřej II.) věnoval území 
Skalice panovníkovi – hraběti Thomase (Tomášovi). V minulosti to bylo strategické, vojskem 
střežené místo, kudy vedla cesta z Čech do Uher, která se na starých mapách uváděla jako Porta 
Tasi. Dále v regionu vedla i cesta latinsky nazývaná Via exploratorum de Bohemia, česky uváděná 
jako Cesta českých stráží. V 16. století stál v Tasově kostelík jednoty bratrské. V roce 1654 byl 
zbořen a z materiálu získaného z tohoto kostelíka byl postaven kostel sv. Jana Křtitele v Hroznové 
Lhotě. Na počátku 20. století byla postavena nová trojtřídní škola (dnes budova turistické 
ubytovny), v první světové válce padlo 16 tasovských občanů. Ve 30. letech byla obec 
elektrifikována. Při osvobozování obce během druhé světové války padlo více než 50 rumunských 
vojáků, kteří byli pochováni u kaple v Tasově; dále za války padl jeden tasovský občan. V roce 1942 
byl navíc v koncentračním táboře Dachau umučen sokol a odbojář Josef Valný. Po válce odešlo 11 
tasovských rodin do vylidněného pohraničí. V 50. letech byl vybudován místní rozhlas a bylo 
založeno JZD. V roce 1976 se obec Tasov sloučila s Hroznovou Lhotou, opět se osamostatnila až 
v roce 1990. V roce 2017 oslavila obec 800. výročí první písemné zmínky. 

 

2. OBYVATELSTVO  

DEMOGRAFICKÁ SITUACE 

Počet obyvatel v obci Tasov výrazně poklesl mezi roky 1990 a 1991. Od roku 1991 je vývoj sice 
rozkolísaný, nicméně k tak velké změně poté již nedošlo. Na konci roku 2016 měl Tasov 548 
obyvatel, z toho 264 mužů a 284 žen.  

 

Za posledních 10 let nelze v obci vysledovat jednoznačný trend v přirozeném nebo migračních 
chování obyvatel. V některých letech se rodí více osob než zemře (2008, 2010, 2013, 2015), 
v jiných letech je tomu naopak. Podobně u migrace – v některých letech se přistěhuje víc osob než 
vystěhuje (2008 až 2011, 2014), v ostatních se víc vystěhuje. Celkem se za posledních 10 let 
narodilo 46 dětí, zemřelo 54 osob, přistěhovalo se 88 osob a vystěhovalo 77 osob. 
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Ke konci roku 2016 bylo 13,9 % obyvatel obce ve věku do 15 let (76 osob), 68,1 % ve věku 15 až 
64 let (373 osob) a 18,1 % obyvatel obce bylo starších 65 let (99 osob). Průměrný věk dosáhl ke 
konci roku 2016 hodnoty 41,3 let, ke konci roku 2012 byl průměrný věk 40,2 let. Index stáří (tj. 
podíl seniorů ve věku 65+ a počtu dětí do 15 let) ve výši 130,3 indikuje, že počet seniorů nad 
dětskou složkou výrazně převažuje a dokonce se zvyšuje, jelikož tento ukazatel v roce 2012 
vykazoval hodnotu pouze 113,4. Pro budoucí rozvoj obce je to poměrně negativní ukazatel a bude 
vyžadovat zvýšenou pozornost zajištění podmínek pro stárnutí obyvatel. Podrobnou věkovou 
strukturu obyvatel ukazuje věková pyramida. 
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Vývoj počtu a struktury obyvatel v obcích mikroregionu Horňácko 

Vývoj počtu obyvatel v obcích mikroregionu Horňácko mezi roky 2007 a 2016 není příliš příznivý. 
Za desetileté období došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel pouze ve třech obcích, zatímco 
v ostatních sedmi obcích počet obyvatel poklesl (viz obrázek níže). Také v mikroregionu jako 
celku počet obyvatel klesl, a to o 448 obyvatel, tj. o 4,8 %.  

Obec 2007 2016 
Index změny 

2016/2007*100 
Index stáří 

2016 
Hrubá Vrbka 665 614 92,3 161,7 

Javorník 713 716 100,4 126,5 
Kuželov 402 410 102,0 166,7 

Lipov 1 577 1 490 94,5 136,0 
Louka 1 013 967 95,5 165,1 

Malá Vrbka 204 172 84,3 163,6 
Nová Lhota 708 680 96,0 150,0 

Suchov 524 475 90,6 236,0 
Tasov 535 548 102,4 130,3 

Velká nad Veličkou 3 079 2900 94,2 166,5 
Celkem 9 420 8 972 95,2 156,4 

 

 

Index stáří je ve všech obcích mikroregionu také velmi nepříznivý. V žádné obci nepřevažuje 
dětská složka obyvatel ve věku do 14 let nad složkou postproduktivní ve věku vyšším než 65 let. 
„Nejmladší“ obyvatelstvo se nachází v obci Javorník, kde dosahoval index stáří ke konci roku 2016 
hodnoty 126,5. Naopak „nejstarší“ obyvatelstvo žije v obci Suchov, kde index stáří dosáhl hodnoty 
236,0. To znamená, že počet seniorů více než 2x převyšuje dětskou složku obyvatel. 
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 

EKONOMICKÁ SITUACE  

Ke konci roku 2017 bylo v obci registrováno 63 ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou, 
z toho 53 podniků fyzických osob a 8 podniků právnických osob. Z odvětvového hlediska se 
jednalo o 6 subjektů v zemědělství, lesnictví a rybolovu; 8 subjektů v průmyslu; 21 subjektů ve 
stavebnictví a 28 subjektů ve službách (především velkoobchod a maloobchod). 

Podle vyhlášky Ministerstva financí ČR bylo evidováno k 1. 12. 2016 na území obce 39 obsazených 
pracovních míst (zaměstnanců). Mezi největší zaměstnavatele v obci patří společnost Sunny 
Foods, s.r.o. (10 - 19 zaměstnanců) podnikající ve stravování a fyzická osoba Helena Škodáková 
(50 - 99 zaměstnanců), která provozuje velkoobchod s bytovým textilem. Oba zmínění 
zaměstnavatelé však mají mnohé pobočky mimo obec. Přímo v Tasově se tak nachází hlavně malí 
živnostníci a řemeslníci, resp. rodinné firmy. V obci nejsou volné žádné pozemky nebo objekty pro 
podnikání. 

V rámci sčítání lidu 2011 uvedlo vyjížďku do zaměstnání mimo obec 116 obyvatel, z toho nejvíce 
36 osob dojíždí do Veselí nad Moravou, 11 osob do Strážnice a 5 osob do Hroznové Lhoty. Naopak 
do Tasova dojíždí za prací 12 osob. Několik místních obyvatel pracuje ve velkých podnicích v okolí 
(KORDÁRNA Plus ve Velké nad Veličkou, železárny ve Veselí nad Moravou a výrobce košil Šohaj 
Strážnice). 

Za komerčními službami obyvatelé obce dojíždí do měst v okolí – především do Veselí nad 
Moravou a Strážnice. Přímo v Tasově se nachází prodejna potravin společnosti „Jednota, 
spotřební družstvo v Hodoníně – COOP“, která má otevřeno ve všední dny od 6 do 17 hodin 
a v sobotu od 6 do 11 hodin. Základní poptávce obchod dostačuje. Budova prodejny potravin byla 
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postavena v roce 1926 jako obecní úřad, v roce 1958 byla předána k užívání tehdejší Jednotě. Dále 
je v obci kadeřnictví či telefonní automat. Naopak pošta je umístěna v Hroznové Lhotě a nejbližší 
bankomaty ve Veselí nad Moravou, Strážnici a Velké nad Veličkou. 

Pro rozvoj cestovního ruchu se v obci nachází jen základní turistická infrastruktura. Jedná se 
především o Turistickou ubytovnu Tasov, která má kapacitu 19 lůžek v 6 pokojích (se 
společným sociálním zařízením). Ubytovna je obecní, budova dříve sloužila jako základní škola. 
V současnosti však ubytovnu využívají oproti turistům spíše dělníci. Stravovací a občerstvovací 
služby zastupuje obecní pohostinství (otevřeno ve všední dny i o víkendech) a občerstvení pro 
sportovce na hřišti. Budova obecního pohostinství byla postavena v letech 1972 až 1973. 

V intravilánu obce se nenachází žádné významné turistické atraktivity. Turisty však přitahuje 
okolní příroda – především Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty (harmonická krajina, 
koexistence vzácných biotopů s hospodářskými aktivitami člověka), Vojšické louky, ale též 
nedaleký Tasovský rybníček (cca 1,5 ha). 

K turistickému ruchu v obci přispívají cyklotrasy a značené turistické trasy. Tasov byl 
v minulosti také vinařskou obcí, na což odkazují mimo jiné znak a prapor obce. Ke konci roku 2017 
však jejich rozloha činila jen 0,97 ha a žádný vinný sklep se v obci nenacházel.   

 

TRH PRÁCE 

Podíl nezaměstnaných osob na konci roku 2017 činil v Tasově 7,8 % (o měsíc dříve 4,8 % a o měsíc 
později 7,2 %), bylo zde 29 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let. Hodnota 
nezaměstnanosti v obci je vyšší při srovnání s úrovní SO ORP Veselí nad Moravou (6,1 %) 
a významně vyšší při porovnání s Jihomoravským krajem (4,6 %) i vzhledem k průměru za celou 
Českou republiku (3,8 %). Úroveň nezaměstnanosti v obci se přesto v posledních letech mírně 
snižuje (ještě v prosinci 2014 dosahoval podíl nezaměstnaných osob hodnoty 8,6 %), a to i přes 
pravidelné nárůsty v zimních měsících. Déle než rok byla bez práce asi pětina nezaměstnaných 
(tzv. dlouhodobě nezaměstnaní). 

V prosinci 2017 nebyla v Tasově evidována Úřadem práce ČR žádná volná pracovní místa. 
Pracovní příležitosti však nabízejí některé okolní obce, případně vzdálenější města. 

Na území obce se nachází objekt bývalého státního statku, který by mohl být klasifikován jako tzv. 
brownfield (částečně či zcela nevyužívaný objekt). Používá se víceméně jako sklad, jedná se 
o jednu z nejzanedbanějších staveb v obci, je však v soukromých rukou. 

 

4. INFRASTRUKTURA 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

V obci Tasov je místní vodovod, který byl vybudován v letech 1991 až 1993. Vodovod byl 
přiveden ze sousední Hroznové Lhoty. 

Kanalizace byla v obci dokončena už v roce 1978 a postupně udržována. V roce 2016 si měli 
všichni občané, kteří to ještě neučinili, provést rekonstrukci kanalizačních přípojek, zrušit septiky 
a napojit odpady přímo do kanalizace. 

Kanalizace je napojena na čistírnu odpadních vod (ČOV). Její výstavba byla dokončena v roce 
2016 a následně byla ČOV uvedena do provozu. Investorem a provozovatelem ČOV je Dobrovolný 
svazek obcí ČOV Velička, do něhož Tasov vstoupil v roce 2004. Dobrovolný svazek tvoří obce 
Hroznová Lhota, Kněždub, Tasov, Kozojídky a Žeraviny. 

V letech 1994 až 1995 byl Tasov ze 100 % plynofikován. 
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Elektrifikace obce proběhla již v roce 1936. V současnosti se pak na území obce nacházejí dvě 
fotovoltaické elektrárny. Plošně větší fotovoltaická elektrárna ve směru na vrchol Radošov, 
obec dostává za pronájem pozemků zhruba 250 tis. Kč ročně (pronájem byl uzavřen na 20 let). 

Veřejné osvětlení v obci je od roku 2001 vybaveno úspornými zdroji na všech světelných bodech 
(spotřeba energie se snížila na třetinu). V současnosti je třeba, aby proběhla rekonstrukce stožárů 
a těles – i když většina je vedena v zemi a zhruba jen jedna třetina venkem (problémy nastávají 
zejména při silném větru). 

Už v roce 1950 byl v Tasově vybudován místní rozhlas, v roce 2008 byl pak zprovozněn 
bezdrátový místní rozhlas v domácnostech. Klasický rozhlas je však dále udržován. Ústředna je 
nová. 

Mobilní signál v obci je vnímán jako bezproblémový, místní obyvatelé mají k dispozici několik 
poskytovatelů internetu. 

Co se týká odpadu, tak v obci je svážen komunální odpad jednou za 2 týdny. Dvakrát ročně je 
sbírán velkoobjemový a nebezpečný odpad (některé druhy odpadu jsou dočasně uskladňovány 
v tzv. „příručním sběrném dvoře“ a pak jednorázově vyvezeny). V obci je zaveden systém třídění 
odpadů – jednak pytlový (svoz probíhá jedenkrát měsíčně) a jednak skrze nádoby rozmístěné po 
obci (5 až 6 hnízd). Třídí se plasty, papír, sklo bílé a sklo barevné. V roce 2014 byl pořízen drtič 
bioodpadů, pět velkoobjemových kontejnerů a do každé domácnosti zahradní kompostér. 

 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 

Na katastru obce Tasov se nacházejí dvě silnice III. třídy, které vlastní Jihomoravský kraj a 
spravuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK). V prvním případě se jedná 
o silnici III/4992 (Hroznová Lhota – Tasov – Lipov), která se západním směrem napojuje ve 
Strážnici na silnici I/55 a východním směrem v Louce na silnici I/71. Ve druhém případě silnice 
III/49918 (Hrubá Vrbka – Tasov) se napojuje v obci na již zmíněnou silnici III/4992 a odpojuje ze 
silnice I/71 nedaleko hraničního přechodu Vrbovce. Ke konci roku 2016 hodnotila SÚS JMK jejich 
stav jako „výborný“. 

Podle sčítání dopravy z roku 2016 byla na silnici III/4992 v úseku mezi obcí Louka a městem 
Strážnice intenzita dopravy ve výši 2 885 vozidel za 24 hodin (jedná se o roční průměry denních 
intenzit).  

Stav místních a účelových komunikací, které jsou v majetku a správě obce, je dobrý. Postupně 
se provádějí potřebné opravy a údržba. Na území obce se nacházejí tři silniční přechody. 

V obci se nachází jedna autobusová zastávka – Tasov. Zastávka má v obou směrech vybudovaný 
záliv pro zastavení autobusu a zastřešené zastávky (původní zastávka byla postavena v roce 
1967). 

Železniční doprava v obci není zavedena. Nejbližší zastávka se nachází v obci Lipov, kudy prochází 
jednokolejná mezistátní neelektrifikovaná železniční trať č. 343 Veselí nad Moravou – Vrbovce – 
Nové Město nad Váhom. 

Katastrem obce vedou dvě cyklotrasy. Za prvé se jedná o cyklotrasu Strážnická, která do obce 
vstupuje od Hroznové Lhoty po silnici III/4992, prochází centrem a pokračuje po silnici III/49918 
k autobusové zastávce „Lipov, Újezdy“ a dále místní komunikací do Lipova. Druhou cyklotrasou je 
tzv. Horňácký okruh, který přichází z východu od Lipova podél toku Veličky a v Tasově se stáčí na 
jih, nejdříve po silnici III/49918 a poté po žluté turistické značce k vrcholu Výzkum. Obec usiluje 
o vybudování cyklostezky mezi Tasovem a Hroznovou Lhotou, kam místní velmi často jezdí 
(základní škola, lékař, kostel, hřbitov atd.). Potřebné pozemky na výstavbu na katastru Tasova se 
řeší. 

Tasovem dále prochází modrá turistická značka od západu k východu; vede z Veselí nad 
Moravou přes Radošov a Hroznovou Lhotu, pokračuje pak do Lipova a Velké nad Veličkou. Přímo 
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v Tasově začíná žlutá turistická značka, která nejdříve stoupá k vrcholu Výzkum a následně klesá 
do Malé Vrbky, kde končí. 

 

DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

Obec Tasov leží v zóně č. 945 Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. 
Přes obec jezdí spoje autobusových linek č. 930 (Veselí nad Moravou – Nová Lhota) a č. 940 
(Kuželov – Hroznová Lhota). 

Linka č. 930 z Veselí nad Moravou přes Tasov a Velkou nad Veličkou do Nové Lhoty jede ve všední 
dny většinou dvakrát za hodinu ve špičce a jednou za hodinu mimo špičku, o víkendech pak jednou 
za 2 hodiny jak v sobotu, tak v neděli. 

Linka č. 940 z Kuželova přes Hrubou Vrbku a Tasov do Hroznové Lhoty jede ve všední dny 
jedenkrát za hodinu ve špičce, o víkendech nejezdí. 

V souvislosti s dopravní obslužností nejsou zaznamenány žádné výraznější problémy jak ve 
všední dny, tak o víkendech. Jednotlivé spoje na sebe plynule navazují. 

 

5. VYBAVENOST 

BYDLENÍ 

Dle sčítání lidu, domů a bytů bylo v Tasově v roce 2011 celkem 167 domů, z toho 164 rodinných 
a 3 bytové domy. Podíl neobydlených domů činil 18 % (30 domů). Z trvale neobydlených domů 
slouží jeden k rekreaci a tři jsou klasifikovány jako nezpůsobilé k bydlení. 

V posledních 5 letech (2012 až 2016) byly v Tasově dokončeny 3 byty v rodinných domech. 
Zájemci o bydlení v obci jsou, ale obec nemá k dispozici žádné obecní byty ani obecní stavební 
pozemky. Místa pro stavbu domů v územním plánu sice vymezená jsou, ale jsou všechna 
v soukromých rukou. 

V Tasově se nenacházejí žádné rekreační chaty a chalupy. Několik domů využívají většinou 
potomci a další rodinní příslušníci již nežijících obyvatel Tasova k občasnému bydlení (tzv. druhé 
bydlení). 

 

ŠKOLSTVÍ 

Obec Tasov je zřizovatelem Mateřské školy Tasov; má kapacitu 27 dětí a je naplněná. Navštěvují 
ji jak děti přímo z Tasova, tak také z okolních obcí. Mateřská škola má k dispozici vlastní jídelnu. 
Budova mateřské školy byla postavena v roce 1978, její zastřešení sedlovou střechou proběhlo 
v roce 1993. Dále pak byla v roce 2001 vysazena u budovy MŠ zeleň a stromy. V roce 2013 
proběhla oprava terasy a fasády, v roce 2015 pak obnova sociálního zařízení, přístupového 
chodníku a parkovacích stání před MŠ. 

Základní škola se v obci nenachází, spádová základní škola leží v sousední obci Hroznová Lhota. 
V minulosti se však základní škola v obci nacházela – byla postavena v roce 1903 jako trojtřídní a 
navštěvovalo ji 208 žáků, v roce 1996 byla zastřešena sedlovou střechou a udělána nová fasáda. 
Výuka byla ukončena v roce 1998, v letech 2004 až 2005 byl interiér základní školy přebudován 
na turistickou ubytovnu. 

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 

Lékař pro obec Tasov sídlí ve zdravotním středisku v sousední obci Hroznová Lhota. Za 
vážnějšími zákroky pak místní obyvatelé dojíždějí do nemocnic ve městech Veselí nad Moravou 
a Kyjov. 
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V Tasově působí Charita Veselí nad Moravou a také pečovatelská a ošetřovatelská služba 
Zdislava. 

ŽIVOT V OBCI, KULTURA A SPORT 

Základní kulturní institucí v obci je kulturní dům, který byl slavnostně otevřen v roce 1961 
(společně s tehdejším MNV) a v roce 2011 byl rekonstruován. Má kapacitu zhruba 100 osob. 
Konají se v něm plesy, rodinné oslavy, různé veřejné schůze a vystoupení dětí ke Dni matek. 
V budově kulturního domu se též nachází obecní knihovna, která měla v roce 2018 registrováno 
36 čtenářů. V prostorách knihovny se konají různé akce pro seniory, přednášky či tréninky paměti. 
Knihovna má otevřeno každé úterý od 15 do 19 hodin. 

V blízkosti obce se nachází areál Topolový hájek, ve kterém se kromě různých kulturně 
společenských akcí koná tradičně „Beseda u Bigbítu“ – festival hudebníků všech stylových oblastí. 
V areálu se nachází také broková střelnice a střelnice na asfaltové terče, které využívají myslivci 
k soutěžím. Zdejší areál je možné si pronajmout na obecním úřadě. 

Z dalších kulturních akcí lze jmenovat krojované Václavské hody (konají se vždy poslední víkend 
v září), pálení čarodějnic a Mikulášskou nadílku. 

Centrum sportovního života v obci představuje Tělovýchovná jednota Tasov, jejíž počátky jsou 
spojeny s rokem 1932, kdy byl založen místní fotbalový klub (jeden z nejstarších v širokém 
regionu). V letech 1952 až 1954 bylo vybudováno fotbalové hřiště na trati na Čtvrtkách 
(v prostorách státního statku), ovšem bez kabin a sociálního zařízení.  Nové fotbalové hřiště se 
začalo budovat v roce 1960 na Drahách, kde se po úpravách a přestavbách nachází dodnes. 
TJ Tasov má od roku 1998  zaregistrovaný nový  oddíl  rekreačního  sportu, který pořádá další 
sportovní akce. Začátkem prázdnin to bývá nohejbalový turnaj na trávě místního fotbalového 
hřiště, dále obecní nohejbal (nastupují družstva mužů, žen a dětí) a na Silvestra tradiční fotbálek 
u svařáku. Postupně také došlo ke zvelebení kabin a okolí hřiště. Vedle kabin vyrostla nová 
klubovna pro dospělé, pro děti bylo zbudováno pískoviště s houpačkami a skluzavkou 
a víceúčelové hřiště. 

Dalším významným spolkem je Sbor dobrovolných hasičů Tasov, který byl založen roku 1891. 
Mezi aktivity SDH Tasov patří mimo jiné organizace hodů a hodové zábavy. Činnost v Tasově vyvíjí 
také Český zahrádkářský svaz. 

V obci dále působí Myslivecký spolek Rošťovica Tasov, který má 17 členů (z toho jednu ženu). 
Myslivci obhospodařují honitbu o rozloze 622 ha, kterou tvoří z převážné většiny pole a louky (les 
zaujímá jen asi 10 ha). Jednou z prvořadých činností spolku je péče o zvěř a přírodu, druhou pak 
propagace myslivosti. Myslivecký spolek pořádá besedy s dětmi, obecní střelecké závody, toulky 
přírodou a velmi oblíbený myslivecký ples. 

Na návsi stojí kaple sv. Václava, která byla postavena v roce 1928 z darů amerických rodáků 
a vysvěcena byla 28. 9. 1929 u příležitosti oslav milénia sv. Václava. V roce 1974 vyhořela, ale 
následnými opravami byla uvedena do původního stavu. Nad vchodem do kaple je vytvořena 
mozaika sv. Václava. Obec Tasov náleží do Římskokatolické farnosti Hroznová Lhota, kde se 
také nachází farní kostel sv. Jana Křtitele a konají se pravidelné bohoslužby (farnost spravují 
Salesiáni, a proto je spousta aktivit zaměřená na děti a mládež). Také hřbitov leží v Hroznové 
Lhotě. 

Kromě kaple patří mezi pamětihodnosti obce venkovský dům č. p. 52 se zachovaným vstupním 
žudrem a původní vnitřní dispozicí, který je kulturní památkou. Stavení z tzv. kotovic představuje 
jeden z nejlépe dochovaných příkladů architektonicky hodnotného ztvárnění obytného 
zemědělského domu jižní Moravy z konce 18. století. Na katastru obce stojí tři pomníky: první je 
věnovaný památce 16 tasovských obětí první světové války, druhý památce tasovských obětí 
druhé světové války (Josefu Pavlicovi a sokolskému odbojáři Josefu Valnému) a třetí památce 50 
obětí druhé světové války z řad vojáků osvoboditelské Rumunské armády. 



Program rozvoje obce Tasov na období 2019–2024 

 

14 

Obec vydává občasník Tasovský zpravodaj, který je zdarma distribuován do každé domácnosti. 
Vychází průměrně 3x ročně (jarní, podzimní a vánoční). Zpravodaj zatím není evidován v databázi 
periodického tisku Ministerstva kultury ČR. 

V Tasově žil a ve svém ateliéru tvořil slovácký malíř Antoš Frolka (1877–1935) a významná 
lidová umělkyně – malérečka sběratelka a uznávaná znalkyně výšivek Rozka Falešníková (1900–
1983). 

 

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Rozloha katastru obce Tasov činí 637,4 ha, výrazně na něm dominuje zemědělská půda (85,6 %). 
Orná půda zabírá téměř dvě třetiny plochy katastru (64,4 %), poměrně vysoký podíl tvoří trvalé 
travní porosty (18,9 %). Podíl lesů je velmi malý (6,8 %). Tasov je jednou ze čtyř obcí 
Mikroregionu Horňácko, kde se vyskytují vinice, i když jejich celková rozloha je pouze 1 ha.  

Zemědělskou půdu obhospodařují malí zemědělci a dále pak Horňácká farma s.r.o. z Hrubé 
Vrbky a akciová společnost Rolnická z Hroznové Lhoty (poslední dvě jmenované společnosti si 
půdu pronajímají). 

 

Vodní plochy zastupuje Tasovský rybníček (cca 1,5 ha). Patří po povodí Moravy, rybářský revír 
Morava 6A. Je napájen říčkou Veličkou. Na vodních plochách v okolí se v posledních letech usadil 
bobr evropský, jehož vodní hradby jsou důkazem jeho činnosti. 

Katastr obce je ze 75 % (zejména jižní a západní část) součástí velkoplošného zvláště chráněného 
území Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty. CHKO byla vyhlášena v roce 1980, celá oblast 
CHKO byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly 
mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. 
Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami (mnohdy 
se jedná o nejcennější luční biotopy Evropy). 

Výskyt černých skládek v obci zaznamenán nebyl. V domácnostech se topí plynem nebo dřevem 
(většina místních obyvatel má kotel na plyn). 

Údržbu obecní zeleně má na starosti zaměstnanec obce, který mimo jiné seče trávu a sází 
stromky. Do budoucna se plánuje revitalizace obecní zeleně. 
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7. SPRÁVA OBCE 

OBECNÍ ÚŘAD A KOMPETENCE OBCE 

Obecní úřad Tasov je obecním úřadem se základní působností, jedná se tak o obec I. typu (též 
obec I. stupně). Matrika se nachází v Hroznové Lhotě, stavební úřad ve Veselí nad Moravou. Také 
další agendy jsou lokalizovány v příslušné obci s rozšířenou působností Veselí nad Moravou 
(např. finanční úřad, živnostenský úřad nebo kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR). 

Zastupitelstvo obce Tasov má 9 členů, schází se jednou za měsíc. Obec zastupuje na venek 
uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta. Zastupitelstvo obce má zřízený finanční výbor, 
kontrolní výbor a kulturní komisi. Interiér obecního úřadu byl rekonstruován. 

Obec má tři zaměstnance – jednoho úředníka (účetní) a dva provozní zaměstnance. Knihovnice je 
zaměstnána na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a občas je s někým uzavřena dohoda 
o provedení práce (DPP). Obec pravidelně využívala institut veřejně prospěšných prací (VPP). 
V posledních letech však není o VPP vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti velký zájem.  

Územní plán obce pochází z roku 2017, projednávání návrhu jeho zadání proběhlo už v roce 
2015. Taktéž v roce 2015 schválilo zastupitelstvo obce Rozvojový strategický dokument Obce 
Tasov na období 2016–2021, ten je však poměrně stručný a postupně ztrácí na aktuálnosti. 
V Tasově byly zatím zpracovány komplexní pozemkové úpravy jen ve velmi malé části obce, další 
etapy jsou v plánu. 

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Horňácko, Dobrovolného svazku obcí 
Mikroregion Strážnicko a Místní akční skupiny Strážnicko. Dále je obec členem Svazu měst a obcí 
ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolku pro obnovu venkova. V neposlední řadě je Tasov 
také členem Dobrovolného svazku obcí ČOV Velička a Honebního společenstva LIPINA. 
Partnerskou obec Tasov nemá. 

 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK OBCE  

Obec Tasov za poslední tři roky dosáhla celkového přebytku rozpočtového hospodaření ve výši 
přesahující 3,6 mil. Kč, který použila zejména na tvorbu rezerv na běžném účtu. Nejvyšší přebytek 
byl zaznamenán v roce 2016 (2,4 mil. Kč) a nejnižší v roce 2015 (0,1 mil. Kč) Obec v posledních 
třech letech nezískala žádné nenárokové investiční transfery. 

Jedná-li se o detailnější strukturu příjmů a výdajů v posledních třech letech, tak nejvyšší podíl na 
celkovém rozpočtu byl zaznamenán u daňových příjmů, které souvisí zejména s příjmy z tzv. 
sdílených daní od státu. Daňové příjmy postupně rostly, což je spojeno se zlepšující se kondicí 
národní ekonomiky. Podíl daňových příjmů se ve sledovaném období pohyboval mezi 67 % 
a 78 %. Nedaňové příjmy jsou zejména nejrůznější poplatky stanovené místní vyhláškou, poplatky 
za pronájmy majetku obce a úroky. Obec vybírá např. poplatky za psa a za svoz odpadu. Jejich 
podíl na celkovém rozpočtu se v letech 2015 a 2017 pohyboval okolo 15 %. V roce 2016 byly 
nedaňové příjmy znatelně vyšší a činily 30,3 % z celkového rozpočtu. Kapitálové příjmy jsou spíše 
nárazovou a okrajovou záležitostí, kdy obec nejčastěji prodává menší pozemky občanům nebo 
podnikatelům na jejich žádost. V letech 2015 až 2017 byly zaznamenány pouze zanedbatelné 
kapitálové příjmy (celkem 19 tis. Kč). 
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Většinu rozpočtových výdajů tvoří běžné (provozní) výdaje. V letech 2015 až 2017 se jejich podíl 
na celkovém rozpočtu pohyboval mezi 60 % a 80 %. Podíl kapitálových (investičních) výdajů 
zpravidla kopíruje investiční akce obce. Nejvyšší byly v roce 2015 (téměř 2,8 mil. Kč; 39,1 % podíl 
na rozpočtu), nejnižší v roce 2017 (více než 1,5 mil. Kč; 20,3 % podíl na rozpočtu). Saldo běžných 
příjmů, což je rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů, představuje částku, kterou obec může 
použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných dotací nebo na splácení svých závazků, 
aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj majetek. Tento ukazatel lze nazvat i tzv. 
dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita byla ve sledovaném období vždy kladná. V roce 2015 
byla 2,3 mil. Kč, v roce 2016 vzrostla na 4,1 mil. Kč, aby v roce 2017 opět klesla k hranici 
2,4 mil. Kč. 

 

 

Obec Tasov vlastní vedle budovy obecního úřadu, v níž se nachází i kulturní dům, hasičská zbrojnice 
a obecní knihovna, také ještě budovy pohostinství, turistické ubytovny a mateřské školy. Dále pak 
rodinný dům, který slouží jako sběrný dvůr a kabiny u hřiště.  Rozložení pozemků ve vlastnictví obce 
je znázorněno na následujícím obrázku tyrkysovou barvou. 
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Nemovitosti ve vlastnictví obce Tasov 
Pramen: www.cuzk.cz  
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 
obce a závěrů dotazníkového šetření názorů obyvatel a zachycují základní (klíčové) podněty pro 
návrhovou část, a to zejména silné stránky / pozitiva, rozvojové faktory a slabé stránky /negativa 
/ problémy jako vnitřní faktory ovlivnitelné obcí. Vnější faktory (příležitosti a ohrožení) vychází 
z posouzení obecných i konkrétních politických, ekonomických, sociálních, technologických, 
environmentálních a legislativních vlivů, které mohou mít dopad na rozvoj obce. 

 

KLÍČOVÉ PODNĚTY ZE ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL 

V červnu 2018 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo pouze 23 
obyvatel (tj. jen 4,8 % obyvatel obce starších 15 let), někteří z nich však neodpověděli na všechny 
otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku. 

Mezi respondenty bylo 10 mužů a 13 žen. Ve věku 15–29 let bylo 13 % osob, ve věku 30–49 let 
bylo 43 % osob, ve věku 50–64 let 9 % a nad 65 let 35 %. V 30 % případů odpovídaly osoby žijící 
s dítětem. V 61 % se jednalo o osoby, které žijí v obci od narození, dalších 9 % se přistěhovalo 
v dětství spolu s rodiči, 4 % respondentů se přistěhovala v posledních pěti letech a zbývajících 
26 % před více než pěti lety.  

Téměř polovina respondentů (48 %) odpověděla, že se jim v obci žije „velmi dobře“ a další 
zhruba pětina (22 %) označila možnost „spíše dobře“. Dohromady se tak jedná o 70 % respondů, 
kterým se v obci dle jejich názoru žije dobře. Zbývajících 30 % připadalo na možnost „ani dobře, 
ani špatně“. Žádný respondent nezvolil možnost „spíše špatně“ nebo „velmi špatně“.  

 

Na otázku „Co se Vám v Tasově líbí?“ odpovídali účastníci šetření značně různorodě. Několikrát 
se však objevil „celkový vzhled obce“, „klid“, „čistota a upravenost“. Stejně tak respondenti 
poukazovali na okolní přírodu (zejména CHKO Bílé Karpaty) a upravenou zeleň v obci. Pozitivního 
hodnocení se dočkala vybavenost obce – existence obchodu, kulturního domu, obecní knihovny či 
dětských hřišť. Ve větším počtu se také objevovala hodnocení „dobré vztahy“ a „dobrá 
komunikace s obecním úřadem“. 

Stejně tak otázka „Co se Vám v Tasově nejvíce nelíbí?“ přinesla různorodé odpovědi. Velmi často 
bylo zmiňováno rušení nočního klidu, současná podoba turistické ubytovny (ubytováni 
především dělníci a nepřizpůsobiví lidé), zahrada u ubytovny, nedodělané chodníky v celé obci a 
chátrající Topolový hájek. Jednotlivci pak uváděli také upadající úroveň mateřské školy, 
nedostatečné využívání zrekonstruovaného kulturního domu, špatné ovzduší (pálení odpadu) či 
nekonání dříve tradičních akcí pro děti (Den dětí, ukončení prázdnin atd.). 

Dotazník obsahoval také otázku na to, co konkrétně lidem v Tasově nejvíce chybí. Nejčastěji 
uváděné odpovědi se týkaly soužití občanů, spolupráce obyvatel a soudržnosti spolků. Dále se 
objevovaly odpovědi jako „kontejnery na konzervy“, „kroužky pro děti“, „pošta“, „možnost nákupu 
průmyslového zboží“. V neposlední řadě též cyklostezky a pěší stezky či více kulturních akcí. 
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Obyvatelé dále komplexně hodnotili prostředí a služby v obci. Jednotlivá témata známkovali na 
stupnici 1 až 5 jako ve škole. Nejlépe hodnocená témata (tj. s nejnižší průměrnou známkou) jsou 
v následujícím obrázku nahoře a naopak nejhůře hodnocená témata (tj. s nejvyšší průměrnou 
známkou) jsou dole. 

Jako nejlépe hodnocené téma v Tasově skončila možnost „Úroveň technické infrastruktury 
(odkanalizování, zásobování vodou a plynem, elektrickou energií)“ s průměrnou známkou 1,2. 
Následovala témata „Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace“ (známka 1,4) a „Bezpečnost 
v obci“ (známka 1,5). Jako dobré lze hodnotit i další témata, která dosáhla shodně známky 1,7: 
„Úroveň dopravní infrastruktury“, „Práce a komunikace úřadu obce“ a „Čistota ovzduší“. 

Naopak nejhoršího hodnocení dosáhlo téma „Pracovní příležitosti“ (známka 3,2), kdy žádný 
respondent nevyužil známku „1.“ Negativního hodnocení dále dosáhla témata: „Možnosti pro 
výstavbu rodinných domů“ (známka 2,9), „Dostupnost volnočasových aktivit pro děti“ (známka 
2,8), „Příležitosti pro podnikání“ (známka 2,8), „Možnosti kulturního vyžití“ (známka 2,7) 
a „Možnosti nakupování“ (známka 2,6). 

 

Na otázku, jak by se mohly zlepšit podmínky pro trávení volného času, odpověděla většina 
respondentů především dvěma náměty. Za první větší angažovaností obyvatel, dobrovolnictvím 
a zapojením se; a za druhé zvýšením (obnovením) akcí pro děti a mládež. Mezi konkrétnějšími 
návrhy se objevovaly renovace Topolového hájku, vybudování cyklostezek a pěších stezek, zřízení 
workoutového hřiště („venkovní posilovna“) či pořádání koštů slivovice a pálení čarodějnic. 
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Účastníci dotazníkového šetření měli možnost uvést náměty ke zlepšení informování 
a komunikace obce. Většina respondentů tuto možnost nevyužila nebo konstatovala, že jsou 
v této oblasti spokojení. V ostatních případech nejčastější výtka směřovala k obecnímu rozhlasu, 
zejména k tomu, aby probíhala hlášení i po 15. hodině a aby byla následně umisťována na webové 
stránky obce. Jednotlivci pak uváděli požadavky na přehlednější webové stránky a na to, aby byly 
podněty vznesené na veřejných schůzích brány vážně. 

Respondenti se také vyjadřovali k tomu, jak by se měla obec rozvíjet ve smyslu počtu obyvatel. 
Dvě nejčastěji volené možnosti byly „zůstat přibližně stejně velká“ (9 respondentů) a „postupně 
se rozrůstat na 600 až 650 obyvatel“ (také 9 respondentů). Obyvatelé obce se tedy v naprosté 
většině (78 %) přejí, aby Tasov zůstal přibližně stejně velký nebo se jen mírně rozrostl.  

 

Účastníci dotazníkového šetření také rozhodovali, na co by přednostně využili finanční 
prostředky obce (každý mohl vybrat až 4 možnosti). Vůbec nejčastěji se vyskytovala možnost 
„Výstavba cyklostezek“, kterou zvolilo 19 respondentů (tedy 83 % všech). S výraznějším 
odstupem následovaly možnosti „Podpora bytové výstavby“ (11 respondentů, tedy 48 % všech) 
a „Zajištění služeb v obci“ (10 respondentů, tedy 43 % všech). Více než 5 respondentů se ještě 
shodlo na možnostech „Dobudování / rekonstrukce místních komunikací a chodníků“, „Nová 
parkovací místa“ a „Zlepšování vzhledu obce“. Možnost „Jiné“ zvolili dva účastníci šetření a uvedli 
„Vykácet ovocné stromy (třešně, hrušky, ořechy)“ a „Vybudování cyklostezky ke hřbitovu“. 
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Respondenti měli také možnost se vyjádřit, zda by se zapojili do života v obci a jakým způsobem. 
Možnosti využilo 12 osob, tedy zhruba polovina účastníků šetření. Nejčastější odpovědi byly 
formulovány ve tvaru „dle potřeb obce“. Další obyvatelé nabízeli zapojení v rámci různých brigád, 
při mimoškolních aktivitách pro děti, v oblasti kultury, pomoc ve formě sázení stromů a sběru 
odpadků v alejích či výuku anglického jazyka pro veřejnost. 

V úplném závěru dotazníkového šetření byl dán prostor pro náměty, připomínky a komentáře 
jednotlivých respondentů. Této možnosti využilo 7 osob, tedy necelá třetina účastníků šetření. 
Respondenti poukazovali na podle nich upadající úroveň mateřské školy, navrhovali založení 
kulturní komise pro organizaci zábavy, poučení obyvatel o třídění odpadu, negativně hodnotili 
neexistenci cyklostezky Tasov – Lipov, navrhovali zřízení dětského hřiště v zahradě u ubytovny či 
obecně zmiňovali důležitost podpory rodiny (dostatek stavebních ploch, zřízení klubovny 
maminek). 
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SWOT ANALÝZA 

Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější 
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat. 

SILNÉ STRÁNKY  
(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  
(negativa, problémy) 

• Relativně stabilní počet obyvatel 
• Fungující prodejna s potravinami 
• Kvalitní technická infrastruktura 
• Příspěvky z provozu fotovoltaické 

elektrárny (možno použít pro rozvoj obce) 
• Dobrý stav silniční infrastruktury (zejména 

silnice III. třídy) 
• Atraktivní okolí obce z hlediska cestovního 

ruchu 
• Fungující mateřská škola 
• Zrekonstruovaný a poměrně využívaný 

kulturní dům 
• Bohatý kulturní a společenský život v obci 

(množství spolků) 
• Nový územní plán (2017) 
• Vysoká bezpečnost 
• Klid 

• Vysoký index stáří 

• Vyšší míra nezaměstnanosti 

• Zanedbaný areál bývalého státního statku 

• Téměř žádné pracovní příležitosti v obci 

• Turistická ubytovna s nižším standardem 

• Absence cyklostezky mezi Tasovem 
a Hroznovou Lhotou 

• Málo aktivit a míst pro trávení volného času 
dětí a mládeže 

• Neutěšený stav Topolového hájku 

• Žádné obecní byty či volné obecní stavební 
pozemky 

PŘÍLEŽITOSTI 
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to 

můžeme využít) 

OHROŽENÍ 
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se 

s tím budeme muset vypořádat) 

• Zvyšující se trend rekreace v tuzemsku 
• Využití dotačních zdrojů z národních a 

evropských programů 
• Vyšší míra automobilizace a kvalitnější 

dopravní obslužnost jakožto náhrada za 
nutnost dojížďky za prací a službami 

• Elektronizace státní správy a samosprávy, 
tudíž snížení nutnosti dojíždění na úřady 

• Využití vnější spolupráce obce (MAS, svazky 
atd.) k realizaci projektů rozvoje obce 

• Odchod především mladých a vzdělaných 
lidí do měst, další demografické stárnutí 

• Klimatické změny – snižování objemu 
a nerovnoměrnost rozložení srážek 

• Omezení činnosti spolku v důsledku úbytku 
angažovaných obyvatel 

• Ohrožení fungování mateřské školy 
v důsledku malého počtu dětí 

 

DALŠÍ VÝCHODISKA 

Limity rozvoje 

Hlavními limity rozvoje obce jsou: 

− Periferní poloha obce v blízkosti hranic se Slovenskem (horší dostupnost, nízký počet 
pracovních míst). 

− Odliv obyvatel – zejména mladých a vzdělaných (souvislost s tím má i nedostatek 
stavebních pozemků či domů na prodej). 
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Problémová analýza 

Problémová analýza identifikuje v souvislostech hlavní problémy obce a potřeby či cesty spojené 
s jejich řešením. 

Stagnující počet obyvatel 

Počet obyvatel má v posledních letech spíše stagnující tendenci a dochází ke stárnutí obyvatel. 
Zájem o bydlení v obci sice je, obec však nemá ve svém vlastnictví žádné stavební pozemky či 
obecní byty. Částečným řešením může být demolice starých domů a výstavba nových domů na 
jejich místě a také větší dynamika v prodeji pozemků a domů v soukromých rukou (tj. nebát se 
prodat nevyužívané či málo využívané nemovitosti do cizích rukou). 

Nedostatečné využití turistické atraktivity (potenciálu) 

Obec sice leží v Bílých Karpatech, které představují nejvýznamnější turistickou atraktivitu v celém 
regionu, nedokáže však plně využít nabízeného turistického potenciálu. Turistická ubytovna 
v majetku obce musí nutně projít rekonstrukcí, aby se opět stala ubytovacím zařízením se 
standardní úrovní a využívali ji turisté. Výstavba a propojení cyklostezek/cyklotras přispěje ke 
snadnější přístupnosti obce pro turisty. Stejně tak obnova Topolového hájku včetně další podpory 
a rozvoje kulturních, sportovních a obecně společenských akcí a událostí. 

 

Vliv dalších koncepčních dokumentů 

Rozvoj obcí Horňácka jako celku byl řešen ve Strategii Mikroregionu Horňácko z roku 2007 
a následně v Rozvojové studii mikroregionu Horňácko 2014–2020. Oba dva dokumenty 
sloužily jako podklad pro řešení rozvoje na území místní akční skupiny Horňácko a Ostrožsko. 

Klíčový koordinačním a iniciačním dokumentem je Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Horňácko a Ostrožsko pro období 2014–2020. Strategickým cílem MAS je zlepšit 
kvalitu života na venkově a dosáhnout udržitelného rozvoje regionu, zejména: stabilizovat počet 
a strukturu obyvatel, zvýšit vzdělanost obyvatel a jejich uplatnitelnost na trhu práce, uchovat 
kulturní dědictví, posílit lokální ekonomiku a přínosy cestovního ruchu, zkvalitnit veřejné služby 
a veřejnou infrastrukturu, chránit životní prostředí a účelně využívat zdroje území. Dodatkem 
uvedené strategie je Strategie spolupráce obcí MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., která vznikla 
v roce 2015 jako výstup projektu  „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. 
Ve strategii spolupráce je rozvedena řada aktivit spolupráce a vazby obcí na činnost MAS. 

Všechny uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách mikroregionu Horňácko 
(www.hornacko.info). 

Pro zkvalitňování školství v regionu je důležitý Místní akční plán vzdělávání pro ORP Veselí 
nad Moravou, v němž jsou rozpracovány cesty k podpoře zkvalitňování výuky v základních 
a mateřských školách, k posílení znalostí a dovedností pracovníků škol a rovněž ke zlepšení 
hmotného zázemí škol. 

V Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018–2021 je území ORP Veselí nad Moravou 
zařazeno mezi sociálně znevýhodněná území kraje. Program uvádí i environmentální rizika 
v tomto území. Na území cílí např. aktivita 4.1.3 Podpora příchodu investorů do okrajových částí 
kraje. 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 DLOUHODOBÁ VIZE 

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo 
realizací několika navazujících střednědobých programů rozvoje obce. 

 
VIZE OBCE TASOV V ROCE 2035 

Tasov bude přirozeně se rozrůstající a bezpečnou obcí s kvalitní dopravní infrastrukturou 
i dopravní obslužností. Její rozvoj se bude soustředit především na oblasti dostupného bydlení, 
aktivity pro děti a mládež a bohatý kulturní a společenský život, který budou zajišťovat aktivní 
a angažovaní obyvatelé. 

Obec bude i nadále nabízet základní občanskou vybavenost (prodejna potravin, mateřská škola, 
kulturní dům, obecní knihovna atd.). Spojení se sousední obcí Hroznová Lhota, kde se nachází 
další vybavenost využívaná obyvateli Tasova, bude zajištěna pomocí cyklostezky. Veřejná 
prostranství a zeleň na území obce bude udržovaná a nabízet klidové a relaxační prostředí pro 
místní obyvatele i návštěvníky obce (včetně Topolového hájku). 

Dostupné stavební pozemky zajistí možnost výstavby rodinných domů i pro nově příchozí 
obyvatele. Bude tak zajištěn rozvoj obce a zejména přibydou mladí a vzdělanější obyvatelé, kteří 
tak budou působit proti demografickému stárnutí. Příchod nových obyvatel také dopomůže 
k udržení bohatého kulturního a společenského života obce. 

Atraktivní okolí obce (zejména CHKO Bílé Karpaty) bude využito pro rozvoj turistického ruchu – 
turistická ubytovna na odpovídající úrovni, drobná turistická infrastruktura, akce zaměřené na 
turisty. 

 

 

Střednědobé programové cíle 

 

Ukazatele sledování plnění cílů a aktuální hodnoty indikátorů jsou specifikovány v kapitole B.3 
věnované podpoře realizace programu. 

PC1. Zvýšit počet obyvatel obce
Indikátor: počet obyvatel (celkem, 0 až 14 let), počet dokončených bytů

PC2. Dobudovat a rekonstruovat dopravní infrastrukturu
Indikátor: délka vybudovaných cyklostezek/cyklotras, délka 
rekonstruovaných místních komunikací

PC3. Rekonstruovat veřejnou vybavenost v obci
Indikátor: počet rekonstruovaných budov, objektů a postorů
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých 
témat a problémů. Opatření jsou seskupena do tří základních rozvojových oblastí. Aktivita 
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.  

 

Přehled rozvojových oblastí a opatření 

 

•A.1 Rekonstrukce a údržba vybavenosti v obci
•A.2 Kvalitní veřejná prostranství

A. Vybavenost, veřejné budovy a veřejná prostranství

•B.1 Kvalitní a bezpečná silniční doprava
•B.2 Cyklistická a pěší doprava

B. Dopravní infrastruktura

•C.1 Dostupné a kvalitní bydlení
•C.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu

C. Život v obci
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OPATŘENÍ A AKTIVITY 

A. Vybavenost, veřejné budovy a veřejná prostranství 

A.1 Rekonstrukce a údržba vybavenosti v obci 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Oprava věže na kapli sv. Václava  zastupitelstvo    

Oprava drobných sakrálních staveb  zastupitelstvo    

Rekonstrukce zahrady mateřské školy  zastupitelstvo    

Tlak na renovaci bývalého státního statku  starosta   
diskutovat se soukromým majitelem o 

alespoň částečné renovaci  

 

A.2 Kvalitní veřejná prostranství 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Vybudování klidové relaxační zóny Tasov  zastupitelstvo   úprava zahrady u ubytovny 

Revitalizace krajiny – výsadba zeleně, 
opatření pro boj se suchem 

 zastupitelstvo   např. výsadba stromořadí 

Dovybavení dětských hřišť sportovními 
prvky pro děti i dospělé včetně prvků 
zajišťujících bezpečnost hřišť 

 zastupitelstvo   venkovní herní a posilovací prvky 

Doplnění mobiliáře  zastupitelstvo   venkovní lavičky, stoly atd. 

Údržba mlýnského náhonu  zastupitelstvo   
v  současnosti do něj vtéká asi 10 

dešťových kanálů 
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B. Dopravní infrastruktura 

B.1 Kvalitní a bezpečná silniční doprava 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Opravy místních komunikací  zastupitelstvo    

Zvýšení bezpečnosti dopravy  starosta   

např. zajištění kontrol rychlosti a tonáže 
vozidel ze strany Policie ČR, vybudování 

dopravních bezpečnostních prvků, 
úprava dopravního značení atd. 

 

B.2 Cyklistická a pěší doprava 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Vybudování cyklostezky / cyklostezek  zastupitelstvo   

zejména cyklostezka směrem na 
Hroznovou Lhotu (nejdříve však musí 

proběhnout komplexní pozemkové 
úpravy v Hroznové Lhotě) 

Vybudování stezky / stezek pro pěší  zastupitelstvo   
zejména stezka směrem na Hroznovou 

Lhotu 

Dobudování chodníků v obci  zastupitelstvo    

Doplnění mobiliáře  zastupitelstvo   stojany na kola atd. 

 

 

 



Program rozvoje obce Tasov na období 2019–2024 

 

28 

C. Život v obci 

C.1 Dostupné a kvalitní bydlení  

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Zajištění stavebních parcel  zastupitelstvo    

Podpora demolice starých domů  zastupitelstvo   
např. příspěvky za zbourání starých domů, 

zaplacení odvozu stavební suti atd.  

 

C.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Název aktivity Termíny Odpovědnost 
Náklady 
(v tis.) 

Zdroje financování Komentář 

Rekonstrukce interiéru ubytovny  zastupitelstvo   
zajištění současného standardu ubytování 

turistů 

Podpora kulturních, sportovních a obecně 
společenských akcí 

 zastupitelstvo   
akce pro místní obyvatele, ale též pro 

návštěvníky z blízkého i širokého okolí 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný starosta. 

Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí Finanční výbor ve 
spolupráci se starostou obce. 

Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu – 
rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje Finanční výbor v úzké součinnosti 
se starostou obce s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu 
rozpočtu na následující rok. 

Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro 
činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci odpovědnost 
u jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí 
přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.). 

Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce. 

Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku 
rozloženy následovně: 

Měsíc Činnosti Kdo udělá 

Říjen 
Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh 

aktualizace  
Finanční výbor 

Listopad 

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce 
Provázání programu rozvoje a rozpočtu na následující rok 

(rozpočet zohlední stav plnění programu rozvoje, 
v programu rozvoje se upraví částky a harmonogram dle 

návrhu rozpočtu) 

Zastupitelstvo obce 
 

Prosinec 
Schválení návrhu aktualizace  

(spolu se schválením návrhu rozpočtu) 
Zastupitelstvo obce 

Průběžně Sběr podnětů a aktuálních informací Starosta, finanční výbor 

 

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace: 

– Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) / 
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno. 

– Skutečné náklady. 

– Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla 
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity. 

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno, 
oranžová = v realizaci). 

 

Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává 
Finanční výbor v úzké součinnosti se starostou obce a Kontrolním výborem. Návrh aktualizace 
musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce. 

Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje: 

– Termíny. 

– Náklady. 
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V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou. 

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena a 
zveřejněna aktuální podoba programu rozvoje obce. 

Aktualizace programu rozvoje probíhá z technického hlediska následovně: 

Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části 
programu rozvoje, nebo v přehledové tabulce v excelu). 

V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity. 
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se nepředpokládá. 

 

Obec bude každoročně sledovat hodnoty indikátorů programových cílů. 

Dlouhodobý cíl Indikátor Zdroj Současný stav 
Cílový 

stav 

PC1. Zvýšit počet 
obyvatel obce 

Počet obyvatel celkem ČSÚ / obec 
559  

(31. 12. 2017) 
vyšší 

Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let ČSÚ / obec 
82  

(31. 12. 2017) 
vyšší 

Počet dokončených bytů ČSÚ / obec 
1  

(za rok 2016) 
vyšší 

PC2. Dobudovat a 
rekonstruovat 
dopravní 
infrastrukturu  

Délka vybudovaných cyklostezek / 
cyklotras 

obec – vyšší 

Délka rekonstruovaných místních 
komunikací 

obec – vyšší 

PC3. Rekonstruovat 
veřejnou 
vybavenost v obci 

Počet rekonstruovaných budov, 
objektů a prostorů 

obec – vyšší 

 

 

 


