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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb.,
o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program
rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto
představ dosáhnout.
Program rozvoje obce Tvarožná Lhota je dokumentem, v němž jsou zakotveny
rozvojové priority obce. Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce je „Metodika
tvorby Programu rozvoje obce,“ kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Při zpracování dokumentu se vycházelo z již existujících dokumentů obce jako
je Územní plán obce, předešlý strategický plán a veřejně dostupné internetové
databáze a jiné stránky. Dokument obsahuje současné potřeby obce a výhledové
náměty, kterými se obec postupně zabývá a řeší nebo bude řešit v budoucnosti.
Program rozvoje obce obsahuje analytickou část, která obsahuje popis obce
a ve SWOT analýze jsou pak shrnuty silné a slabé stránky obce a dále ohrožení
a hrozby. V další části je pak uvedena návrhová část programu rozvoje obce Tvarožná
Lhota, která obsahuje nejen vizi obce, ale také jednotlivé aktivity a opatření.
Obrázek č. 1: Katastrální území obce Tvarožná Lhota

Zdroj: mapy.cz, 2020
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A. Analytická část
A.1. Charakteristika obce
Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení
situace v obci, současný stav, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života
obce. Charakteristika má 7 kapitol členěných na dílčí témata. Informace pro tvorbu této
části byly získány z veřejně dostupných dat o obci.

1.

Území

Obec Tvarožná Lhota se nachází v jihovýchodní části České republiky ve správním
obvodu Jihomoravského kraje. Obec je samostatná obec se sídlem obecního úřadu,
spadá pod okres Hodonín.
Obec spadá pod jedno katastrální území, které je tvořeno ze dvou základních sídelních
jednotek (Tvarožná Lhota a Lučina), celé území hraničí s katastrálním územím šesti
obcí, jde o obce Radějov, Strážnice, Kněždub, Hrubá Vrbka, Chvojnica a Vrbovce,
poslední dvě zmíněné leží za hranicemi sousedního Slovenska. Katastrální území má
rozlohu 1 746 ha a leží v průměrné nadmořské výšce 207 m n. m. Obec se nachází
zhruba 95 kilometrů jihovýchodně od krajského města Brna a 50 kilometrů od Zlína.
Tabulka č.1: Souhrnné informace o obci Tvarožná Lhota
Typ obce

obec

Obec s rozšířenou působností

Veselí nad Moravou

Pověřený obecní úřad

Strážnice

Pracoviště finančního úřadu

Veselí nad Moravou

Katastrální pracoviště

Hodonín

Matriční úřad

Kněždub

Katastrální plocha (ha)

1 746

Počet katastrů

1

Počet částí obce

1

Nadmořská výška (m nad mořem)

207

První písemná zpráva (rok)

1475

Zdroj: kurzy.cz, 2020
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Obec Tvarožná Lhota, se zvonicí uprostřed a s kostelem ve funkcionalistickém slohu,
se nachází v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 8 km od Strážnice. Obec
se pyšní přívlastkem vinařská obec s oskerušovou tradicí. V roce 2007 získala Zelenou
stuhu v soutěži Vesnice roku za Jihomoravský kraj. V evropské soutěži kvetoucích
měst a sídel Entente Florale za rok 2008 získala Tvarožná Lhota stříbrnou plaketu.
Obrázek č. 2: Mapa polohy obce vůči ČR

Zdroj: vlastní zpracování, 2020

Historické souvislosti
Obec Tvarožná Lhota (dříve jen Lhota) je připomínána už v roce 1486 jako součást
strážnického panství. Ještě předtím, v roce 1475, obdržela od Pertolda z Lipé právo
odúmrti, které bylo v roce 1546 potvrzeno Janem II. ze Žerotína. Od roku 1628 až do
zrušení patrimoniální správy náleželo strážnické panství i s Tvarožnou Lhotou
hrabatům Magni. V době jejich vlády během 18. stol. vznikl nejstarší obecní typář, který
byl užíván ještě v první pol. 19. stol. V kruhovém pečetním poli jsou umístěny motivy
vinných hroznů a kosíře, opis je majuskulou PECZET, DEDINI, LHOTI. Pečetní
znamení připomíná dávnou vinařskou tradici v obci. V roce 1933 zde byl posvěcen
kostel sv. Anny. Na hospodářské usedlosti Dúbravka žil i tvořil známý malíř Slovácka
Antoš Frolka.
Symboly obce
Na základě žádosti byl obci Tvarožná Lhota schválen 30.5.2001 znak a obecní prapor.
Znak je zobrazen v červeno-modře kosmo děleném štítě s vinařským nožem. Kosíř je
provázený dvěma vinnými hrozny, vše je v barvě zlaté. Znak připomíná, že Tvarožná
Lhota náležela pod strážnické panství hrabatů Magni a z rodového erbu Magnisů
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vychází červená barva štítu. Modrá barva štítu symbolizuje lhotské rybníky,
přeměněné na louky.
Obecní prapor vychází ze znaku obce a jeho barevného provedení. List tvoří dva
vodorovné pruhy - červený a modrý, uprostřed praporu je žlutý vinařský nůž hrotem
nahoru a ostřím k žerdi provázený dvěma vinnými hrozny ve stejné barvě. Poměr šířky
a délky listu praporu je 2:3.
Obrázek č. 3: Symboly obce

Zdroj: kurzy.cz, 2020

6

2.

Obyvatelstvo

Demografická situace:
V roce 1910 byl počet obyvatel Tvarožné Lhoty zhruba stejný jako dnes. Do roku 1961
počet obyvatel stále rostl. Od tohoto roku však počet obyvatel klesá až do roku 2001.
Klesání počtu obyvatel se dá přičíst stěhování místních do blízkého průmyslového Veselí
nad Moravou, kde byl větší počet pracovních příležitostí. Po roce 2001 začíná počet
obyvatel znovu pomalu narůstat, kdy Tvarožná Lhota láká nové obyvatele zejména na
okolní krásnou krajinu s možností chatařství.
Graf č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Tvarožná Lhota od roku 1910

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Tvarožná Lhota v letech 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

I přes mírné výkyvy počet obyvatel v obci stále roste, což je způsobeno zejména
dlouhodobě kladným migračním saldem. V roce 2018 a 2019 byl počet obyvatel stejný,
tedy 930 celkem, změnil se pouze poměrové zastoupení mužů a žen.
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Tabulka č. 2: Demografická situace v obci Tvarožná Lhota, stav k 31.12.2019
Celkem

Muži

Ženy

Počet obyvatel

930

460

470

v tom ve

0-14

137

72

65

věku

15-64

608

317

291

(let)

65 a více

185

71

114

Průměrný věk (let)

42,7

40,5

44,8

Zdroj: kurzy.cz, 2020

Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí.
Konkrétně v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15
let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky
obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu
sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Hodnota indexu
stáří v roce 2019 byla v Tvarožné Lhotě 135. Tato hodnota je mnohem vyšší než v okrese
Hodonín nebo v celorepublikovém průměru, kde se index staří pohybuje okolo hodnoty
123. Tento fakt je dán zejména chatařskou tradicí v obci, kdy se do chat v obci stěhují
lidé v důchodovém věku.

Graf č. 3: Věková struktura obyvatel obce Tvarožná Lhota na konci roku 2019

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Statistická data ke vzdělanosti obyvatel jsou k dispozici z posledního sčítání lidu, domů
a bytů z roku 2011. Vzdělanostní struktura obyvatel byla evidována od 15 a více let.
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V roce 2011 byla nejpočetnější skupina obyvatel se středním vzděláním bez maturity,
dále pak obyvatelstvo se základním vzděláním a úplným středním vzděláním s maturitou.
Obyvatel s vysokoškolským vzdělání bylo v obci znatelně méně než obyvatel se
základním vzděláním. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním bylo 5,5 %. Srovnání
vývoje vzdělanostní struktury obyvatel obce bude možné až po dalším sčítání lidu, domů
a bytů, které proběhne v roce 2021.
Pohyb obyvatelstva je obci závislý přirozeném přírůstku i na migraci. Z tabulky č. 3 a grafu
č. 4 je zřejmé, že od roku 2015 do roku 2018 byl v obci přírůstek obyvatel. V roce 2019
byl přírůstek obyvatel nulový, tedy nebyl žádný přírůstek ani žádný úbytek. Na datech
z posledních pěti let můžeme vidět, že v obci je dlouhodobě kladné migrační saldo a
přirozený úbytek obyvatel, což spolu s indexem stáří vypovídá o tom, že do obce se
stěhují zejména starší obyvatelé v postproduktivním věku.
Tabulka č. 3: Pohyb obyvatel v obci Tvarožná Lhota od roku 2015 do roku 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Živě narození

9

7

7

7

7

Zemřelí

10

13

12

17

14

Přistěhovalí

30

25

22

31

13

Vystěhovalí

18

18

14

15

6

přirozený

-1

-6

-5

-10

-7

stěhováním

12

7

8

16

7

celkový

11

1

3

6

0

Přírůstek/úbytek

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Graf č. 4: Pohyb obyvatel v obci Tvarožná Lhota od roku 2015 do roku 2019

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Sociální situace:
Nejnovější informace k národnosti občanů jsou z posledního sčítání lidu, domů a bytů
z roku 2011. Obyvatelstvo v obci se v roce 2011 řadilo nejvíce k národnosti české, vysoké
zastoupení měli také obyvatelé moravské národnosti (247), určitá část obyvatel se hlásila
k národnosti slovenské (5), což je spojeno s blízkostí státních hranic. V obci byl v roce
2011 jeden obyvatel, který se hlásí k národnosti německé a jeden obyvatel, který se hlásil
k národnosti ukrajinské. Velký počet obyvatel (178) svoji národnost neuvedlo, jelikož
nešlo o povinný údaj. Srovnání vývoje národnosti obyvatel obce bude možné až po
dalším sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021.
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3.

Hospodářství

Ekonomická situace:
Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2020 celkem 172
registrovaných ekonomických subjektů, a z toho 94 subjektů se zjištěnou aktivitou. Mezi
podnikatelskými subjekty převažuje činnost ve stavebnictví dále v průmyslu a či
velkoobchodu a maloobchodu spolu s opravou a údržbou motorových vozidel, díky
turistické atraktivitě se v obci nachází také poměrně velké zastoupení subjektů v oblasti
ubytování, stravování a pohostinství.
Tabulka č. 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, rok 2020
Registrované
180
podniky
14
20
56

Podniky se zjištěnou
96
aktivitou
10
13
33

23

10

Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí

4
17
2
2

1
8
1
2

Profesní, vědecké a technické činnosti

7

2

Administrativní a podpůrné činnosti

1

-

1

1

Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče

3
3

3
2

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

5

3

Ostatní činnosti

16

3

Celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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V podnikatelské činnosti, která je rozdělená dle právní normy, převažují fyzické osoby,
kterých je na území obce registrováno 83 se zjištěnou aktivitou. Aktivních právnických
osob v obci působí celkem 13, přičemž aktivní obchodní společností je v obci 7.
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy, rok 2020
Registrované

Podniky se zjištěnou

podniky

aktivitou

Celkem

180

96

Fyzické osoby

158

83

146

74

4

3

Zemědělští podnikatelé

6

5

Právnické osoby

22

13

Obchodní společnosti

9

7

Akciové společnosti

-

-

Družstva

1

-

Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Trh Práce:
Nezaměstnanost v obci od roku 2010 významně klesla z 88 osob na 34 osob v roce 2018.
Podíl nezaměstnaných v grafu č. 8 poukazuje na klesající tendenci v posledních letech.
V roce 2019 došlo k mírnému navýšení podílu nezaměstnaných o 0,16 %.
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Graf č. 5: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v obci Tvarožná Lhota

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č. 6: Podíl nezaměstnaných osob (%) od roku 2015 do roku 2019
10,00

9,58
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Podíl nezaměstnaných osob [%]

9,00

8,00

7,00

6,70

6,00

5,00
2015

5,60

2016

2017

2018

5,76

2019

roky
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Nejnovější data o ekonomické aktivitě obyvatel jsou z posledního sčítání obyvatel, domů
a bytů. V Tvarožné Lhotě bylo v roce 2011 celkem 403 ekonomicky aktivních obyvatel a
465 neaktivních, z nichž převažovali obyvatelé důchodového věku.
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Cestovní ruch:
Tvarožná Lhota je turisticky velmi zajímavou obcí. Turisty láká zejména nádech
folklórního a vinařského Slovácka spolu s čistou přírodou Bílých Karpat. Pro návštěvníky
je v obci široká síť cyklostezek včetně tzv. trailů pro vyznavače náročnější horské
cyklistiky. Centrem turismu v obci je přírodní koupaliště Lučina, kde se nachází i kemp a
další možnosti ubytování v okolí se nachází velké množství služeb pro návštěvníky,
kromě stravování například i pumptracková dráha. Dalšími významnými turistickými cíli
v obci jsou salaš a rozhledna Travičná. Obec je také pyšná na původní flóru, a to zejména
na své oskeruše, které jsou celorepublikovou raritou a věnuje se jim zde velká pozornost
i v rámci ochrany přírody.
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4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura:
V obci se nachází vodovod, kanalizace, plynofikace. Místní komunikace jsou ve velké
míře opraveny. Svoz odpadů provádí externí firma, třídí se plast, papír, sklo i
elektroodpad. 2x ročně obec pořádá svoz nebezpečného odpadu. V roce 2012 došlo k
vybudování komunitní kompostárny pro likvidaci odpadu z údržby zeleně jak v obci, tak v
RO Lučina.
Dopravní infrastruktura a místní komunikace:
Ve Tvarožné Lhotě je nejvíce využívána zejména silnice III/4995, která vede přes obec
ze Strážnice do Hroznové Lhoty. Tato silnice je významná zejména pro dopravu obyvatel
do nejbližších pracovních center, kterými je Strážnice a Veselí nad Moravou. Další
významnou komunikací v obci je silnice III/4997, která vede do Radějova přes rekreační
oblast Lučina, tato silnice je tedy důležitá zejména pro návštěvníky obce a cestovní ruch
v Tvarožné Lhotě. Místní komunikace jsou v poměrně dobrém stavu. Ke statické dopravě
se využívají zejména prostory před jednotlivými domy, či vybudovaná parkoviště např. u
obecního úřadu či u obchodu COOP.
Hromadná doprava osob:
Obec Tvarožná Lhota je obsluhována autobusovou hromadnou dopravou, která je na
území obce provozována po trase silnic III/4995 a III/4997. Obcí projíždějí 2 autobusové
linky 931 (Veselí nad Moravou, Strážnice) a 920 (Lučina, Strážnice) Na katastru obce
jsou celkem 4 zastávky v každém směru. Kromě běžné přepravě osob za prací a
službami je v obci hromadná doprava důležitá i pro přepravu turistů do rekreační oblasti
Lučina kam přímo vede jedna z linek. Nejbližší zastávka železniční dopravy se nachází
ve Strážnici.
Turistické trasy:
Územím obce jsou vedeny tři vyznačené turistické trasy – modře značená trasa se
nachází na jihu katastru v vede kolem rekreační oblasti Lučina a vede dál do centra Bílých
Karpat, červena cesta Marie Kudeříkové, vede směrem do Strážnice, žlutá trasa vede
kolem přehrady a na rozhlednu Travičná.
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Cyklistický provoz
V obci se nachází velké množství cyklostezek a trailů pro náročnější cyklisty na horských
kolech. Klasické cyklostezky jsou např. Strážnická, Oskerušový okruh, Horňácký okruh.
Traily jsou vedeny pod označením Trail of Life a v obci se jich nachází hned několik a
jsou rozděleny podle obtížnosti sjízdnosti.
Obrázek č. 4: Mapa s turistickými a cyklistickými trasami ve Tvarožné Lhotě a okolí

Zdroj: Mapy.cz, 2020
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5.

Vybavenost

Bydlení:
Obec Tvarožná Lhota, se zvonicí uprostřed a s kostelem ve funkcionalistickém slohu, se
nachází v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 8 km od Strážnice. Malebná
krajina, v níž se obec položena, doslova vyzývá k turistickým procházkám po četných
turistických stezkách, a zároveň zve k cykloturistice, sběru hub i léčivých rostlin.
Charakter zástavby tvoří ve velké míře původní objekty, které jsou velmi dobře udržovány
svými majiteli. Dalším typickým znakem je rozsáhlá chatová oblast
Dle nejnovějších dat, která jsou z posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se ve
Tvarožné Lhotě nacházelo celkem 290 domů, z toho 288 rodinných domů. V obci byly 2
budovy označené jako ostatní.
Počet dokončených bytů v obci je v přepočtu na 1 000 obyvatel bylo v obci až na výjimky
v posledních letech spíše podprůměrné, souvisí to zejména s nízkým přirozeným
přírůstkem.
Tabulka č. 6: Vývoj bytové výstavby v obci Tvarožná Lhota v období 2009–2018
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Počet
dokončených

0

1

1

0

3

1

1

0

2

5

4,29

3,91

3,15

3,17

3,01

2,76

2,83

3,24

3,58

3,74

3,68

3,48

2,76

2,75

2,40

2,27

2,38

2,58

2,69

3,18

bytů v obci
Počet
dokončených
bytů v přepočtu
na 1000
obyvatel v kraji
Počet
dokončených
bytů v přepočtu
na 1000
obyvatel v ČR
Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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V roce 2004 byla zbořena budova staré školy, na jejímž místě byl v roce 2005 postaven
Obecní dům a v roce 2006 k němu byl připojen Společenský dům. Tím obec získala
zázemí pro svou administrativu i společenský život. V roce 2011 se povedlo vykoupit část
pozemků v lokalitě za školou, kde je plánován rozvoj výstavby rodinných domů.
Tabulka č. 7: Vybavenost obce Tvarožná Lhota rok 2019

Zdroj: Obec Tvarožná Lhota, 2019
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Školství a vzdělávání
Základní škola Tvarožná Lhota je školou málotřídní se třemi třídami-pěti postupnými
ročníky a jedním oddělením školní družiny. Nejstarší zachované údaje o škole se datují
od 1. poloviny 18. století. Nynější školní budova byla slavnostně otevřena od 1. září 1971.
Ve školním roce 2018/2019 zde bylo evidováno 32 žáků. ZŠ Tvarožná Lhota je
dlouhodobě zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“. Čtení se uskutečňuje v rámci
odpočinkových činností ve školní družině. Ve spolupráci s obcí Tvarožná Lhota se
každoročně uskutečňuje celorepublikový projekt „Ukliďme Česko, ukliďme si Tvarožku.“
V předvánočním čase se škola zapojuje do projektu „Česko zpívá koledy“.
Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické středisko nebo samostatný lékař či zubař, za
zdravotními službami jsou tak obyvatelé nuceni dojíždět do nedaleké Strážnice či do
Veselí nad Moravou.
Kultura
V obci se v roce 2019 pořádaly tyto kulturní akce:
•

Kladný přístup k životu,

•

Dětský den,

•

ENDURO Lučina,

•

Lhota vaří,

•

Festival na vodě,

•

Přednáška péče o pečující,

•

Slavnost oskeruší.

V obci jsou tyto spolky:
•

INEX Bílé Karpaty

Sdružení Inex provozuje Oskorušové muzeum a také přírodovědný kroužek pro děti,
jehož hlavní náplní je poznávání okolní krajin a péče o přírodu.
•

Keramický kroužek
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Keramický kroužek vznikl díky dotaci nadace Via, která umožnila zakoupení
keramické pece. Po dobu svého trvání již 3x změnil své zázemí a v současnosti je
umístěn na školním bytě.
•

Lipinka os.

Toto občanské sdružení se zaměřuje na výcvik dravců a sov, zajišťuje i ukázky své
práce pro školy i veřejnost.
•

Mužský pěvecký sbor

Jedná se o folklorní sbor, který zpívá s folklorem spojené písně v místních krojích.
Sbor se účastní jak kulturních akcí v obci, tak i v blízkém okolí.
•

Myslivecké sdružení Nimrod

Mimo péče o zvěř na katastru obce Tvarožná Lhota pořádá Myslivecké sdružení
Nimrod také přednášky pro děti, Myslivecký ples či výlety po okolní přírodě.
•

Real Střed

Hlavními aktivitami sdružení Real střed je tradiční kácení máje, maškarní ples nebo
vypouštění balónků Ježíškovi.
•

TJ Sokol

Tělovýchovná jednota v obci provozuje fotbalový klub, dále pořádá např. nohejbalový
turnaj a sběr železného šrotu. Sokol se také zaměřuje na práci s mládeží a vede je
k lásce ke sportu.
V obci se nachází několik architektonicky a historicky významných objektů:
•

kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny ve funkcionalistickém stylu byl vysvěcen 30.července 1933.
•

Rolnický dům a Apartmán U moruše

Rolnický dům je posledním dokladem staré zástavby z „kotovic a bobrovky“ v obci z
konce 18 století. Je památkově chráněn. V současnosti je v domě malá autentická
expozice venkovského života a výroby tvarohu.
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•

Zvonice

Zvonice na návsi je z počátku 19. století. První informací o její existenci je zápis ze
Školní kroniky, kdy je vzpomínána v roce 1883.
Obrázek č. 5: Zvonice v Tvarožné Lhotě

Zdroj: Obec Tvarožná Lhota, 2020

Sport a tělovýchova
V obci se kromě výbavy pro místní fotbalový klub nachází velké množství sportovního
vyžití ať už jde o vodní sporty (např. wakeboarding) provozované na nádrží Lučina, nebo
velké množství cyklistických zážitků díky tomu, že je obec protkaná cyklostezky, navíc se
v obci nacházejí tři tzv. singletraily pro náročnější horské cyklisty, dále se zde nachází
také dráha na pumptrack.
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Obrázek č. 6: Pumptracková dráha Tvarožná Lhota

Zdroj: Obec Tvarožná Lhota, 2020
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6.

Životní prostředí

Stav životního prostředí:
Obec Tvarožná Lhota se může pyšnit vysokou kvalitou ovzduší, a to zejména díky své
poloze, kdy prakticky celý katastr zasahuje do CHKO Bílé Karpaty. Znečišťujících faktorů
není v obci velké množství, přesto mezi ně patří.
• místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi spalujícími nekvalitní fosilní
paliva,
• regionální znečištění ovzduší, blízkost Veselí nad Moravou,
• znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise výfukových
plynů, prašnost), zejména díky turismu,
• biologické znečištění ovzduší vázané na výskyt alergenních rostlin,
• potenciální erozní ohrožení orných půd vodní a větrnou erozí, a to zejména v severní
části katastru
Zastavěné území Tvarožné Lhoty se nachází v klimatickém regionu VT - velmi teplém,
suchém, v kódu BPEJ označeném číslicí 0, jižní část katastru však spadá do klimatického
regionu mírně teplého.
Území spadá do povodí řeky Moravy. Zastavěná část obce je odvodňována toky Růsovec
a Trávnikový potok, dále se v obci nachází říčka Radějovka, která odvodňuje chatovou
oblast a je na ní vybudována nádrž Lučina.
Na území obce převažuje orná půda, která tvoří 40,8 % půdního pokryvu. Dále půdu
v Tvarožné Lhotě zaujímají zejména lesní půdy (29,8 %) a trvalé travní porosty, které
představují zejména karpatské louky (20,3 %). Zbytek tvoří zahrady, zastavěné plochy,
vodní plochy, vinice a ostatní plochy.
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Graf č. 7: Struktura využití půdy na katastru obce Tvarožná Lhota

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako
jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými
(tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší
než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Ve Tvarožné Lhotě dosahuje koeficient
hodnoty 1,13. Takže jde o poměrně stabilní krajinu.
Ochrana životního prostředí:
Prakticky celé území obce se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, tato oblast
je bohatá zejména na přírodní bohatství s širokou druhovou rozmanitostí lučních travin a
drobných živočichů. Dále do katastru obce zasahuje evropsky významná lokalita
Čertoryje, která představuje rozsáhlý komplex lesů a luk s remízky a solitérními dřevinami
v jihozápadní části CHKO Bílé Karpaty. Tato EVL je mimořádně významná pro žluťáska
barvoměnného, vyskytuje se zde několik dalších cílových druhů motýlů. Motýli nejsou
jediným předmětem ochrany této EVL; dále jsou to přirozené luční i lesní biotopy, velcí
dubožraví brouci tesařík obrovský a roháč obecný a tři velmi vzácné druhy rostlin, spolu
s EVL do katastru zasahuje také maloplošné zvláště chráněné území Čertoryje.
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Obrázek č. 7: Mapa ochrany životního prostředí

Zdroj: vlastní zpracování Spolek pro obnovu venkova, 2020

Územní systém ekologické stability
Cílem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání původních
přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích, a v
podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a
reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna
bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých
vlivů civilizace, a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit
ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě
funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou
biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem
prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry.
Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných
životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů
geobiocénů (STG).
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V katastrálním území obce Tvarožná Lhota se nachází několik prvků ÚSES.
Nadregionální a regionální prvky můžeme vidět na Obrázku č. 8. Konkrétně o 1
nadregionální biokoridor, 1 nadregionální biocentrum, 1 regionální biocentrum a 1
regionální biokoridor.
Obrázek č. 8: Nadregionální a regionální prvky ÚSES

Zdroj: vlastní zpracování Spolek pro obnovu venkova, 2020
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Správa obce

7.

Obecní úřad a kompetence obce
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Obecní úřad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze
pro území obce.
Tabulka č. 8: Výkon státní správy
Obec

Tvarožná Lhota

ORP

Veselí nad Moravou

Finanční úřad

Veselí nad Moravou

Katastrální úřad Hodonín
Matriční úřad

Kněždub

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V obci je jedenáctičlenné zastupitelstvo včetně starostky a místostarosty obce.
Organizační struktura:
•

Zastupitelstvo obce
•

Finanční výbor zastupitelstva: tvoří ho předseda a 2 členové

•

Kontrolní výbor zastupitelstva: tvoří ho předseda a 2 členové

•

Pozemková a stavební komise: tvoří ji předseda a 3 členové

•

Kulturní komise: tvoří ji předseda a 2 členové

•

Krizová komise: tvoří ji starostka, místostarosta a další 4 členové

Hospodaření a majetek obce
Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů dle skutečnosti v roce 2019 činil 24 297 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo mírně záporné hodnoty -357 tis. Kč.
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Tabulka č. 9: Rozpočet pro výdaje, rok 2019
Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení
položek / Položka

Rozpočet v tis. Kč
Schválený Po změnách
2019

Skutečnost
12. 2019

12. 2019

Obec Tvarožná Lhota

24 303

29 548

24 654

Běžné výdaje

13 073

15 297

12 086

Kapitálové výdaje

11 230

14 251

12 569

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 10: Rozpočet pro příjmy, rok 2019
Rozpočet v tis. Kč
Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení
položek / Položka

Schválený
2019

Po

Skutečnost

změnách

12. 2019

12. 2019

Obec Tvarožná Lhota

12 952

21 406

24 297

Daňové příjmy

12 085

12 370

14 840

Nedaňové příjmy

667

1 462

1 857

Kapitálové příjmy

200

200

243

0

7 375

7 357

Přijaté transfery
Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 11: Rozpočet obce – financování rok 2019
Rozpočet v tis. Kč
Obec Tvarožná Lhota

Skutečnost
Schválený

Po změnách

2019

12. 2019

12. 2019

příjmy

12 952

21 406

24 297

výdaje

24 303

29 548

24 654

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020
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Graf č. 8: Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č. 9: Vývoj rozpočtového hospodaření v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Bezpečnost
Doba dojezdu do obce je u hasičské záchranné služby a Policie ČR do 10 minut. V obci
je vypracován povodňový plán. K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní
rozhlas, který je součástí varovného informačního systému obyvatel.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec Tvarožná Lhota je členem Mikroregionu Strážnicko, DSO Strážnicko a MAS
Strážnicko. V rámci těchto uskupení se společně s ostatními členskými obci snaží o
spolupráci v oblastech kultury, cestovního ruchu a celkového rozvoje území.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
1. Silné stránky:
•

Relativně dobrá poloha vůči příslušným správním centrům a jejich snadná
dostupnost.

•

Obec v posledních letech získala několik strategicky ležících pozemků (vedle
Společenského domu, vedle fotbalového hřiště, dům čp. 154 včetně přilehlé
zahrady, pozemky navazující na lokalitu Za školou, pozemky v bývalém ZD), které
jsou vhodné pro rozvoj jak bytové zástavby tak služeb nebo podnikatelských
potřeb.

•

Poloha na Slovácku je výhodná z hlediska cestovního ruchu. Při zájmu o
volnočasové aktivity si můžete vybrat jak rovinaté území od Strážnice dále, nebo
kopcovitý terén Bílých Karpat.

•

Aktivní spolky přispívající ke společenskému životu obce (např. Slavnost
Oskoruší, hudební akce, plesy, folklorní akce, festivaly na Lučině apod.).

•

Existence turisticky atraktivních míst a akcí- rekreační oblast Lučina s jedinou
přírodní koupací nádrží na Hodonínsku, fenomén oskoruše, vinařská lokalita,
vinné sklepy v blízkosti i bohatý kulturní život v obci i v regionu.

•

Obec je plně zasíťovaná, v posledních letech vznikají nové plochy pro bydlení.

•

Obec je napojena na ČOV v majetku VaK Hodonín.

•

Obec má sběrný dvůr odpadů.

•

Dobrá dopravní autobusová obslužnost do okresního města i obce s rozšířenou
působností.

•

Existence IDS JMK.

•

Obec obvykle hospodaří s přebytkem, na rozvoj infrastruktury pro výstavbu ZTV
čerpá úvěr.

•

Obec nakupuje zemědělskou půdu, bude realizovat společná zařízení v rámci
pozemkové úpravy

•

MŠ i ZŠ v obci. ZŠ malotřídní do 5. stupně.

•

Dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity.

•

Je zde spousta zastávek s herními prvky a relaxačních míst.

•

Katastrální území obce je v lokalitě CHKO Bílé Karpaty a NPP Čertoryje.

•

Bohatý kulturní život v obci.
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• Obec je členem několika spolků obcí v regionu i v celostátních organizacích SMS,
SMO a SPOV.

2. Slabé stránky:
•

Menší podíl dětí a mládeže do 15 let, než starších občanů nad 65 let.

•

Chybí praktický lékař.

•

Nedostatek pracovních příležitostí.

•

Není tu pohostinství ani jiný podnikatelský subjekt v gastro oblasti.

•

Nedostatečný počet parkovacích míst.

•

Nevyhovující stav téměř všech chodníků (většina je však nad kanalizací ve
špatném stavu).

•

Chybí napojení optického kabelu.

•

Nedostatek ploch pro podnikatelské aktivity ve vlastnictví obce.

•

Nízká aktivita některých skupin občanů.

•

Velká dešťová i větrná eroze na katastru obce

•

Historická infrastruktura v rekreační oblasti, nedostatek pozemků a financí pro
jejich obnovu.

•

Odpadové hospodářství zatěžuje nadměrné množství odpadů z RO.

•

Na katastru obce se nachází CHKO a obora Radějov, z toho vyplývají omezení
v dalším rozvoji.

3. Příležitosti:

•

Možnost získání zdrojů financí z dotačních programů pro rozvoj obce.

•

Opravy a přístavby veřejných budov.

•

Obnova polních cest.

•

Ochrana prvků ÚSES.

•

Zlepšení nabídky sportovních zařízení a volnočasového vyžití v obci.

•

Rozvoj služeb pro občany

•

Rozvoj bydlení s nabídkou kvalitního životního stylu.
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•

Zvýšení počtu spolků v obci - větší zapojení občanů do dění v obci, zapojování
nově přistěhovalých do života obce.

•

Podpora turistiky – singltraily, cyklostezky, infocentrum. Nutno dobudovat a
rekonstruovat adekvátní zázemí pro turisty.

•

Větší propagace rekreační oblasti a turistických atraktivit.

•

Opravy chodníků a místních komunikací.

•

Zvýšení bezpečnosti – chodníky, bezbariérovost.

•

Zkvalitňování účelových komunikací.

•

Budování parkovacích ploch.

•

Příprava území pro výstavbu rodinných či bytových domů.

•

Vybudování bytů pro seniory.

•

Zvyšování počtu zelených ploch v obci.

4. Hrozby:

•

Stárnutí populace a ekonomická zátěž.

•

Občané nebudou aktivní- úpadek společenského života v obci.

•

Zvýšení kriminality v obci.

•

Nedostatečné čerpání financí z EU a dotačních titulů.

•

Znečištění životního prostředí- např. odpady v okolí obce.

•

Zhoršení dopravní obslužnosti obce- snížení počtů spojů autobusové dopravy.

•

Úbytek vody z krajiny, klimatické změny (sucho, ztráta podzemní vody, povodně
apod.).

•

Ztráta jedinečnosti, zánik tradic, pokles zájmu o folklor.pokles zájmu občanů o dění
v obci

•

Zvýšení byrokracie, centralizace úřadů a služeb.

•

Ohrožení zdroje pitné vody ve vazbě na těžbu štěrkopísku v Mor.Písku.
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A.3. Další východiska – výsledky dotazníkové šetření

V období dubna až června 2020 proběhlo v obci Tvarožná Lhota dotazníkové šetření.
Bylo vyplněno celkem 87 dotazníků od 10,97 % obyvatel starších 15 let. Více vyplňovaly
ženy (56,3 %), muži pak zbytek (43,7 %). Výsledky dotazníku byly zpracovány do
přehledné prezentace.
Dotazník vyplňovaly všechny věkové kategorie občanů obce. Největší zastoupení měli
občané středního věku 30 - 49 let (40,2 %), dále pak nejmladší občané 15 – 29 let (39,1
%), dále občané ve věku 50 – 64 let (18,4 %) a nejméně (2,3 %) respondentů bylo
z nejstarší generace od 65 let. Dotazník vyplňovali lidé, kteří v (37,9 %) žijí na dolním
konci obce, (35,7 %) ve střední části obce a zbytek (26,4 %) v horní části. Většina
respondentů (56,3 %) žije v domácnosti s dětmi, dále (16,1 %) v domácnosti bez dětí a
(27,6 %) pak v jiných domácnostech. Nejvíce respondentů žije v obci od narození (59,8
%), dále pak vyplňovali ti, kteří se přistěhovali v dospělosti před více, než pěti lety (21,8
%), dále ti, co se přistěhovali před méně než pěti lety (11,5 %) a nakonec nejméně lidé,
kteří se přistěhovali v dětství (6,9 %).
Souhrn výsledků dotazníkového šetření v Tvarožné Lhotě:
Výsledky dotazníkového šetření jsou pouze od občanů, kteří vyplnili dotazník, a
jejich závěr nemusí být směrodatný. Grafy jsou vytvořené z elektronického
zpracování všech odevzdaných dotazníků.
•

Více než polovině respondentů se v obci žije velmi dobře (55,2 %), dalším (31 %)
se v obci žije spíše dobře, pouze (12,6 %) respondentů se v obci nežije ani dobře,
ani špatně a (1,2 %) respondentů se v obci žije spíše špatně.

•

Respondentům se na obci nelíbí především špatný stav chodníků, špatný stav
místních komunikací, nedostatek či špatná, dostupnost obchodů a služeb, či
nedostatek pracovních příležitostí:
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•

V obci se naopak respondentům nejvíce líbí kulturní akce pro dospělé a děti,
příroda a zeleň v okolí obce, celkový vzhled obce a klid.

•

Občanům Tvarožné Lhoty, kteří vyplnili dotazník, nejvíce schází služby
restaurace, cukrárny, také chybí obchod s velkým výběrem zboží nebo doktor.

•

V otázce, jak hodnotí dostupnost obce veřejnou dopravou, (39,1 %) respondentů
odpovědělo, že dostupnost je ucházející, (29,9 %) jako dobrou, dále (12,6 %)
hodnotí jako špatnou a (18,4 %) nedokáže posoudit.

Nejvíce mají výhrady k chybějícím víkendovým a pátečním večerním spojům a
večerním spojům v týdnu, málo autobusů také zajíždí až na točnu na Lučinu.
•
•

Lidé by přednostně využili finance obce k výstavbě více parkovacích míst, stavbě
pohostinství, opravě místních komunikací nebo zlepšení veřejných prostranství.
Respondenti si také myslí, že by se obec měla zaměřit na pozemky pro výstavbu
rodinných domů. Celkem (65,5 %) respondentů bylo pro, (8 %) bylo proti a (26,5
%) nedokázalo posoudit.
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•

Péči o veřejnou zeleň hodnotí dotázaní celkem smíšeně, (49,4 %) hodnotí péči
jako dobrou, (41,4 %) hodnotí péči jako ucházející, (9,2 %) hodnotí péči jako
špatnou.

•

V otázce zavedení jednosměrných ulic v úzkých uličkách obce, souhlasí se
zavedením (39,6 %) dotázaných, dalších (30,2 %) je proti a (30,2 %) nedokázalo
posoudit.

•

Většině (74,7 %) respondentům vadí parkování aut podél silnice, (20,7 %) to
nevadí a (4,6 %) dotázaných nedokázalo posoudit.
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•

Většina respondentů by také uvítala sportovní vyžití (54 %), (15 %) sportovní vyžití
nevyhledává a (31 %) nedokázalo posoudit.

•

Většina obyvatel, kteří vyplnili dotazník třídí ve svých domácnostech odpad, téměř
(83,9 %) důsledně, (16,1 %) pak občas.

Respondentům také vyhovuje zavedení pytlového sběru odpadu. (69 %)
dotázaných je spokojeno, (10,3 %) dotázaných tento systém nevyhovuje a (20,7
%) zatím nedokážou říci. V otázce změny platby za komunální odpad podle jeho
množství a s tím i související vážení popelnic při vývozu odpadu odpovědělo (20,7
%) dotázaných, že by tuto změnu přivítali, (25,3 %) dotázaných tuto změnu nechce
a (54 %) dotázaných zatím neví.
•

Občané jako zdroj informací nejvíce využívají osobní kontakt, facebook, webové
stránky, nebo rozhlas.
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
„Krásná a vybavená obec, kde se lidem dobře žije.“
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o potřebách a plánu rozvoje
obce. Jedná se o představu budoucnosti obce Tvarožná Lhota na příštích 10-20 let, o to,
jakým způsobem se bude měnit a rozvíjet. K naplňování této vize bude docházet
postupným dosažením dlouhodobých cílů.
Obec Tvarožná Lhota je živou a bezpečnou obcí, postavenou na aktivních občanech se
zájmem o spolkovou činnost, je dobrým místem pro život s fungující technickou a
dopravní infrastrukturou. Díky výstavbě nových rodinných domů i díky prodeji
neobydlených nemovitostí mladým rodinám přibývá v obci obyvatel, pro které zde budou
fungovat potřebné služby včetně zdravotní péče, školství a volnočasových aktivit.
Dopravní napojení na silnici č.55 zajišťuje pohodlnou dostupnost okolních velkých měst,
zároveň ale zajišťuje klidnou a bezpečnou dopravní situaci obce. Poloha obce na úpatí
Bílých Karpat umožňuje také plnohodnotné trávení volného času jak v rekreační oblasti
Lučina, tak po celém území CHKO Bílé Karpaty.
Pro obec je stejně důležité udržování místní infrastruktury a služeb, jako péče o okolní
krajinu včetně budování opatření proti větrné a vodní erozi.

1. INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: Obec bude systematicky udržovat, rozšiřovat a inovovat
infrastrukturu ve všech oblastech.

1.1 Strategické opatření: plochy veřejného prostranství a občanské
vybavenosti
V návaznosti na rozvoj infrastruktury a změnu životního stylu a požadavků občanů
je nutné inovovat a revitalizovat původní a nově vzniklé plochy veřejných
prostranství a občanské vybavenosti. Trvat na udržení venkovského obrazu.
Vyžadováním dodržení regulativů jak na veřejných objektech, tak u nově
stavěných i opravovaných domů pomůže zachovat typickou venkovskou zástavbu
a celkově příjemný dojem z vesnice.
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Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Veřejné osvětlení bylo v r. 2020 vyměněno v celé obci včetně sloupů, je třeba jeho
rozšíření do nově osidlovaných lokalit
Hřbitov – oprava márnice včetně chodníku k autobusové zastávce.
Navyšování parkovacích míst v obci, možnost využití štěrkového trávníku, který
umožňuje zasakování vod.
Rozšíření Společenského domu o skladovací a spolkové prostory. Záměr
dobudovat zde gastro zařízení pro zlepšení kvality pořádaných společenských
akcí (kuchyně, kavárna, výčep).
Oprava budovy čp. 154, demolice zahradních hospodářských budov na parcele st.
42 a sousední zahradě pč.60.
Dům č.p. 230 na parcele KN. 302, jeho demolice, a nebo přestavba dle
technického stavu a potřeby obce.
Rozvoj a péče o veřejnou zeleň i stromy na veřejných prostranstvích
bezpečnostními i zdravotními ořezy, kácením dřevin z důvodu bezpečnosti a jejich
postupným nahrazováním novou výsadbou.
Obecní studny – komplexní zmapování a revitalizace studní.

1.2 Strategické opatření: vodovodní a kanalizační řad
Soubory aktivit:
•
•
•

V roce 2020 byl kompletní majetek vodovodního a kanalizačního řádu předán na
VaK Hodonín. Je v havarijním stavu, bude potřeba se aktivně zajímat o termín
oprav kanalizace.
Nově vybudované sítě k ZTV Za školou zůstávají zatím v majetku obce,
provozovat je bude vaK na základě provozní smlouvy.
Provoz vrtu Jiříkovec, zásobujícího některé rekreační objety v RO Lučina, je třeba
uzpůsobit současným legislativním nárokům.

1.3 Strategické opatření: elektrické vedení,
obecní rozhlas

internet, optické kabely a

Soubory aktivit:
•
•
•

Internet: zvyšování rychlosti v návaznosti na rozvoj moderních technologií,
Optický kabel rozšiřovat do dalších lokalit připoložením při výstavbě nebo
rekonstrukcích inženýrských sítí.
Obecní rozhlas je v části obce provozován drátově a je koncipován jako výstražný
a monitorovací protipovodňový systém. Postupně instalovat aplikace
víceúčelového informačního systému v různých krizových situacích.

2. ŠKOLSTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
Strategický cíl: Obec bude vytvářet technické, organizační a personální podmínky pro
kvalitní výuku i rozvoj mimoškolních aktivit v MŠ i ZŠ. Podpoříme nové koncepční
záměry, zavádění moderních technologií i forem výuky, stabilizaci pedagogického sboru,
spolupráci školy s rodinou a veřejností, vytváření příznivého klimatu a dobrého jména
školy.
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Budeme podporovat talenty, zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky, zlepšovat
nabídku školských zařízení i zájmového vzdělávání. Vytvářet podmínky pro výchovu dětí
ke vztahu k obci a lidovým tradicím.

2.1 Strategické opatření: - mateřská škola
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•

Podpora komunitní aktivity setkávání dětí s pamětníky a seniory.
Podpora zájmové činnosti dětí v oblasti pohybové výchovy, dopravní výchovy.
Podpora zájmové činnosti v oblasti folkloru.
Výuka logopedie a cizích jazyků v MŠ.
Pořádání společných akcí pro rodinu ve spolupráci se ZŠ a obcí.
Pokračovat v účasti MŠ na akcích organizovaných obcí.

Soubory aktivit technického rázu:
•
•
•
•

Údržba a opravy vybavení.
Umělý povrch na terase školky, vhodný také pro dopravní výchovu.
Možná potřeba zvýšit kapacitu školky v závislosti na počtu dětí v obci.
Školní jídelnu vybavit moderní technologií.

2.2 Strategické opatření: Základní škola

Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Podpora komunitní aktivity setkávání dětí s pamětníky a seniory.
Podpora zájmové činnosti dětí v oblasti pohybové výchovy.
Podpořit zapojení školy do různých projektů, programů a grantů.
Finančně podporovat nástup do první třídy, adaptační, orientační a lyžařské kurzy.
Pokračovat ve spolupořádání akcí MŠ, ZŠ, obec, spolky, případně exkurze a
spolupráce místního i přeshraničního charakteru.

Soubory aktivit technického rázu:
•

Zlepšit úroveň technického zázemí základní školy. Inovovat technologie a umožnit
nejnovější metody vyučování.

2.3 Strategické opatření: mimoškolní výchova a zájmová činnost
Podporovat školská zařízení, spolky, občanská sdružení, sportovní oddíly a
podnikatelské subjekty, které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže.
Soubory aktivit:
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•
•
•
•
•

Podpora aktivit pro děti.
Podpora vzdělávacích mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.
Podpora sportovních mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.
Podpora folklorních a hudebních kroužků.
Pokračovat v podílení se na prorodinných aktivitách ZŠ, MŠ a spolků.

3. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl: Péče o kulturní dědictví našich předků, rozvoj folklorní tradice, podpora
spolkové a zájmové činnost dětí i dospělých. Podpora místních talentů. Budeme
pokračovat v propagaci fenoménu oskoruše, jak formou naučnou, tak v praktické rovině,
tedy plánujeme i práce v krajině a podporu výsadby stromů.
Další rozšíření singltrailů a dálkových cyklookruhů a cyklotras pro místní i turisty a
zlepšování služeb pro turistiku a cykloturistiku.

3.1 Strategické opatření: nemovité památky
Soubory aktivit:
•
•
•

Restaurování drobných sakrálních staveb (kříže, boží muky).
Údržba a opravy památníků na katastru obce.
Expozice stromu oskoruše v obci.
Podpora údržby a oprav budov ve farnosti – kostel a zvonice.

3.2 Strategické opatření: folklorní tradice
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Pokračovat ve finanční i materiální podpoře zájmových sdružení dětí.
Pokračovat ve finanční a materiální podpoře hodové chasy.
Pokračovat v podpoře Slavnosti oskoruší a Mužského pěveckého sboru.
Zajišťovat propagaci folklorních akcí a folklorních tradic.
Podporovat udržování zvyků a folklorních tradic (hody, fašaňk, plesy a jiné kulturní
akce).

3.3 Strategické opatření: historie obce

Popularizovat historii obce, zachycovat současný život pro budoucí generace,
podporovat muzejní a sběratelskou činnost, digitalizace historických materiálů a kronik.
Soubory aktivit:
•
•

Organizování výstav, vzpomínkových akcí a besed.
Vydávání propagačních materiálů odkazujících na současnost i na historii obce.
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•
•
•
•

Fotodokumentace, videozáznamy a jejich archivace. (v rámci zřízení obecního
muzea).
Vybudování muzea oskoruší.
Péče o muzejní sbírky, evidence, údržba (v případě zřízení obecního muzea).
Zajištění řádné archivace a evidence historických pramenů, fotografií apod.
(v rámci zřízení obecního muzea).

3.4 Strategické opatření: kulturní akce
Pořádat, koordinovat, propagovat ve spolupráci se spolky pestrou žánrovou nabídku
kulturních a sportovních akcí vhodných pro všechny věkové skupiny obyvatel.
Podporovat aktivity občanů a spolků v pořádání akcí. Zlepšovat zázemí potřebné k jejich
pořádání.

Soubory aktivit:
•
•
•
•

Zbudovat zázemí pro kulturní akce - přístavba budovy společenského domu –
skladové a spolkové prostory, gastro zázemí (realizace 2022-2025).
Pořádání tradičních kulturních akcí.
Pořádání akcí pro rodiny ve spolupráci se ZŠ a MŠ a LŠU a farností Kněždub.
Propagace kulturních akcí v místních a regionálních médiích.

3.5 Strategické opatření: knihovna

Využívat knihovnu jako místo pro setkávání obyvatel všeho věku, podpora čtenářství.
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Průběžně vybavovat knihovnu adekvátními moderními technologiemi.
Pořádat besedy pro žáky MŠ, ZŠ i pro dospělé se spisovateli a osobnostmi
různých oblastí.
Aktualizace a modernizace knihovního fondu.
Podpora čtenářské gramotnosti.
Pořádání aktivit pro seniory, přednášky, kurzy apod.

3.6 Strategické opatření: cestovní ruch

• Lučina – zlepšít turistické zázemí rekonstrukcí sociálního zařízení, oprava Točny.
• Rozhledna – zázemí pro turisty, rozšíření prodeje občerstvení + sociální zázemí,
naučná stezka kolem rozhledny.
• Údržba a rozšíření turistických stezek, cyklistických tras i singltrailů v obci.
• Spolupráce na rozšíření tras a infrastruktury v rámci Cykloresortu Strážnicko.

4. SPORT a Relaxace
Strategický cíl: Sportovní činnost a pohybové volnočasové aktivity všeho druhu jsou
základním předpokladem udržení zdravého a plnohodnotného životního stylu současné
populace. Obec bude i nadále vytvářet podmínky pro naplnění tohoto prioritního cíle.
K udržení zdravého životního stylu občanů je potřeba také prostor pro relaxaci, což obec
podpoří dobudováním a opravou četných relaxačních míst uvnitř zástavby i mimo ni.
43

4.1 Strategické opatření: sportovní spolky, sdružení a veřejnost
Soubory aktivit:
•
•
•

Pokračovat v podpoře sportovních spolků a sdružení v obci.
Podpora sportovní činnosti pro veřejnost.
Doplnění sportovních prvků do relaxačních zón.

4.2 Strategické opatření: zázemí pro sport, sportovní hřiště a areály
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•

Rozvíjet sportoviště ve všech částech obce tak, aby byla dostupná všem.
Doplňovat inovované herní prvky do stávajících dětských hřišť.
Rekonstrukce dětského hřiště U autobusové zastávky (rok 2021-22).
Provádět pravidelné revize sportovišť a hřišť v návaznosti na platnou legislativu.
Rozšíření singltrailových tras dle možností, kontrola jejich stavu a značení
Vybudování relaxační zóny U studny (rok 2021-2022).

5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE
5.1 Strategické opatření: sídelní zeleň
Soubory aktivit:
•

•
•
•

Údržba veřejné zeleně v obci.
Doplňování výsadeb sídelní zeleně.
Realizace opatření navržených v rámci společných zařízení Komplexní
pozemkové úpravy
Pořízení strojů, zařízení a technologií pro snadnou údržbu zeleně v obci.

5.2 Strategické opatření: větrná a vodní eroze, volná krajina
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•

Podpora vzniku protierozních opatření ve volné krajině (průleh, větrolamy, příkopy
a výsadby podél cest).
Zasakování dešťových vod (rybník, retenční nádrže, vodoteče, mokřady, vodní
plochy).
Změnit způsob hospodaření se zemědělskou půdou.
Realizace prvků ÚSES v návaznosti na územní plán.
Vyžadovat respektování územního plánu v souvislosti s ochranou přírody a
životního prostředí.
Podpora činnosti včelařů a myslivců.
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5.3 Strategické opatření: Hluk, odpady, ostatní
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimalizovat třídění odpadů. Dovybavit sběrný dvůr dalšími lisovacími kontejnery
a novým vybavením dle aktuálních potřeb.
Využívat technologie umožňující identifikaci původce odpadů.
Kompostovat bioodpady.
Likvidace případných černých skládek.
Osvětová činnost.
Podporovat akci „Ukliďme Tvarožnou Lhotu“.
Podpora zapojení veřejnosti do akcí zlepšující životní prostředí, aktivní účast na
výsadbách zeleně.
Optimalizace ukládání odpadů na sběrném místě Lučina.

6. KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI
Strategický cíl: Chceme zvyšovat zájem občanů o dění v obci, jejich informovanost a
zapojení do rozvoje obce.

6.1 Strategické opatření: informovanost občanů

Rozšiřování a modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci s občany.
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Údržba místního rozhlasu.
Facebook s kulturním servisem a propagací.
Nové webové stránky, využití mobilních aplikací.
Vydávání zpravodaje.
Rozklikávací a participativní rozpočet, komunitní plánování.

6.2 Strategické opatření: regionální spolupráce
Nadále se snažit aktivně spolupracovat s okolními obcemi.
Soubory aktivit:
•
•

Účastnit se akcí a projektů pořádaných MAS Strážnicko a DSO Strážnicko, pokud
budou korespondovat se zájmy obce.
Spolupráce s obcemi napříč regiony, přeshraniční spolupráce.

7. SOCIÁLNÍ POLITIKA
Soubory aktivit:
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•

Finanční příspěvek obce na služby sociální péče a prevence, které jsou využívány
občany Tvarožné Lhoty v rámci systému sociálních služeb ORP Veselí nad
Moravou.

•

Podpora osvěty - organizování besed, exkurzí, kurzů výpočetní techniky
s odborným lektorem, kulatých stolů, seminářů pro rodiče, seniory a sociálně
znevýhodněné občany.
Podpora stavby nových domů na místě starých neobydlených nemovitostí.
Částečný úvazek sociálního pracovníka na OU – pomoc občanům ve složité
situaci.
Pomoc v boji proti „šmejdům“, prevence, osvěta.
Vzdělávání občanů starší generace v mediální a finanční gramotnosti.

•
•
•
•

8. DOPRAVA
Strategický cíl: Rozvíjet dopravní systém v maximální bezpečnosti bez negativních vlivů
na životní prostředí a úroveň bydlení.

8.1 Strategické opatření: komunikace
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•
•
•

Průběžně aktualizovat dopravní značení dle potřeb provozu na komunikacích,
včetně promítnutí schválených změn do pasportu komunikací.
Průběžně provádět údržbu a rekonstrukci povrchů.
Zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Vybudování komunikací v plánovaných zástavbách.
Oprava chodníků v potřebných úsecích.
Oprava MK v obci.
Oprava komunikací v RO Lučina.
Propojení Kněždub – Radějov, vznik hlavní polní cesty pro zemědělskou techniku

8.2 Strategické opatření: cyklostezky, chodníky, parkovací místa.
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•

Dopravu cyklistů postupně převádět ze silnice na cyklostezky.
Rekonstrukce chodníků v havarijním stavu na nový moderní bezbariérový
standard, výstavba nových chodníků v nových lokalitách k bydlení.
Řešení situace autobus. zastávka - hřbitov, (rok 2022).
Parkovací místa – v nových lokalitách pro bydlení počítat s parkovacími stáními.
Řešení chybějících parkovacích míst v obci.
Parkovací automat v RO Lučina.
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9. BEZPEČNOST
Strategický cíl: Obec systematicky přijímá opatření pro zajištění bezpečného prostředí
a dodržování zákonnosti.

9.1 Strategické opatření: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Soubory aktivit:
•

Řešení zpomalení dopravy při vjezdech do obce.

10.PROPAGACE OBCE
Strategický cíl: Obec zlepšuje propagaci obce a informovanost veřejnosti o obci.

10.1

Strategické opatření: zlepšit propagaci obce

Soubory aktivit:
•
•
•

Propagační materiály obce.
Nová publikace o obci k výročí 550 let od první písemné zmínky o obci (v r. 2025).
Vytvořit informační panely o zajímavých místech obce a tradici oskoruší.
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace Programu rozvoje městyse (dále jen PRO)
V programu rozvoje obce jsou mimo cíle a opatření především stanoveny aktivity, které
chce obec v příštích letech realizovat. K jejich naplňování je však nutná efektivní
spolupráce i jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, subjektů v obci
a občanů.
Zajištění a naplňování PRO Tvarožná Lhota
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo městyse v čele
se starostou. Monitoring bude probíhat dle potřeb obce, minimálně 1x za 2 roky a bude
ho

provádět

zastupitelstvo.

Při

monitoringu

se

budou

sledovat

především

nashromážděná data a informace, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace
dílčích aktivit jednotlivých opatření a programových cílů.
Bude sledováno zejména:
•

naplňování aktivit, které byly na daný rok plánovány - v případě jejich
nerealizace důvody proč,

•

vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojena
finanční náročnost,

•

projednávání změn PRO,

•

schvalování aktualizace PRO.

Při kontrole bude sledováno naplňování strategie a bude také vyhodnocováno, do jaké
míry byly plánované záměry a aktivity skutečně realizovány a v případě, že nebyly, tak
důvody, proč se tomu tak nestalo. Současně bude nutné i přehodnocení každého ze
záměrů, zhodnocení potřebnosti jejich realizace a případně možnost provést změny.
Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých záměrů.

Zveřejnění PRO
Dokument bude zveřejněn na webu OBCEPRO (Program rozvoje obce), webových
stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí v listinné podobě na úřadě obce.
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Aktualizace PRO
Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na
průběhu realizace jeho částí.
Každé změny a aktualizace budou schváleny na zasedání zastupitelstva obce. Dokument
bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování záměrů z PRO
Obec Tvarožná Lhota předpokládá financování prostřednictvím vhodných dotačních
titulů, ať už ze strany kraje, státního rozpočtu nebo prostředků EU.
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ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

LPIS

(Land Parcel Identification System), informační systém evidence
využití zemědělské půdy

MHD

městská hromadná doprava

MŠ a ZŠ

Mateřská škola a Základní škola

NUTS

Nomenklatura územních statistických jednotek- územní celky
vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad
Evropské unie)

ORP

Obec s rozšířenou působností

OÚ

Obecní úřad

PRO

Program rozvoje obce

RD

rodinný dům

ÚP

Územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VaK

Vodovody a kanalizace

VVTL/VTL/STL vysokotlaký /středotlaký
VVN/VN/ NN

velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí

DN

vnitřní průměr
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