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1 ÚVOD 

„Plán rozvoje sportu obce Kostelce u Holešova“ (dále jen „Plán“) je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.  

Koncepce podpory sportu představuje otevřený dokument, který se může měnit či doplňovat v závislosti na 

aktuálních prioritách a potřebách obce. 

Cílem tohoto rozvojového dokumentu je primárně podpořit sport ve všech jeho aspektech a určit způsob 

jeho financování v obci. 

V souladu se zákonem o podpoře sportu je v rámci samostatné působnosti úkolem obce vytvářet podmínky 

pro sport, a to zejména: 

a) zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečení přípravy sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytovat 

je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

 

Sportovní politika obce vychází z potřeb obce a odvíjí se od jejich kulturně historických tradic. Obce se 

významným způsobem spolupodílí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve 

prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených finančních prostředků. 

Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s 

místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. 

Jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání. Dle zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Na zpracování Plánu se podíleli: 

1. starosta obce, 

2. rada obce, 

3. zastupitelé obce, 

4. ředitel základní školy, 

5. Komise pro činnost spolků „KOČIS“. 
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2 OBEC KOSTELEC U HOLEŠOVA 

 

Obec leží při severozápadní hranici Zlínského a Olomouckého kraje, v kroměřížském okrese. Skládá se ze 

dvou katastrálních území, druhou částí obce jsou Karlovice. Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro 

pěstování rekreačních sportů, jako je cyklistika a pěší turistika. 

V centru obce je pro potřeby občanů postaven Dům služeb. Tento dům je vybaven výtahem a do všech 

prostor přístupný i osobám se sníženou pohyblivostí. Je zde umístěna kancelář obecního úřadu, knihovna 

s možností připojení k internetu a své služby zde nabízí kadeřnictví, pedikúra a masáže. Je zde umístěna také 

ordinace dětského a praktického lékaře, ve které jednou týdně ošetřují své pacienty. Své služby pro občany 

zde nabízí Česká pošta. 

Od roku 2000 je obec zřizovatelem Domu seniorů. V tomto domě je zájemcům o ubytování z řad seniorů 

pronajímáno 36 bytů, z nichž 8 má bezbariérovou úpravu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Dům je 

postaven v klidné části obce nazvané Sušeny, v těsném sousedství staroveského lesa, na rozhraní 

Olomouckého a Zlínského kraje. 

V obci je již více než sto let zřízena základní škola. Během této doby prošla mnoha úpravami. Každá úprava 

znamenala rozšíření možností výuky a jejího zkvalitnění. Speciální zaměření učeben dává žákům větší 

možnosti seznámení se s výukou. S vyučovacími ročníky 1 - 9 žákům nabízí množství mimoškolních aktivit. 

Žáci mohou vyžívat školní družinu nebo školní klub. Velmi oblíben je kroužek mladých debrujáru, taneční 

kroužek, nebo žáci nacvičují ve školním divadelním souboru KLÍČEK. Rekonstruovaná tělocvična je základem 

pro výuku tělesné výchovy a je dále k dispozici veřejnosti. 

Obec je také zřizovatelem mateřské školy. Ta stejně jako základní škola prošla během své existence několika 

přestavbami tak, aby vyhovovala přísným hygienickým požadavkům a poskytovala dětem nejlepší podmínky 

pro správný rozvoj. U mateřské školy je vybudováno dětské hřiště, které bylo v roce 2017 modernizováno, 

aby vyhovovalo bezpečnostním normám. 

Základní informace o obci Kostelec u Holešova 

Status      obec 

Rozloha    1547 ha 

Počet obyvatel k 1. 1. 2018   985 

Nadmořská výška   260 m n. m. 

Katastrální ́území ́   Kostelec u Holešova, Karlovice u Holešova 

Adresa obecního úřadu   Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1st_obce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karlovice_(Kostelec_u_Hole%C5%A1ova)
http://www.zs-kostelec.cz/
http://www.materska-skola-kostelec-u-holesova.cz/
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3 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A POJMY 

Sport je druh lidské činnosti, která představuje velký zájem lidí na celém světě a která má současně 

nepostradatelný potenciál je sdružovat a oslovovat, a to bez ohledu na národnost, rasu, věk či společenský 

původ a postavení. 

Obec v této oblasti vychází vstříc zájmům a aktivitám vlastních občanů.  

Kostelec u Holešova: 

 deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho úrovních, 

 uznává svoji odpovědnost za zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní politiky a využití 

sportovních zařízení, 

 uvědomuje si nezastupitelnou úlohu sportu, kterou plní v životě dětí a mládeže, jako účinné formy 

primární prevence sociálně patologických jevů v jejich chování, 

 otevřeně se hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní 

volnočasové aktivity. 

Sport - veškeré formy pohybových aktivit, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o 

vylepšení, nebo udržení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, resp. dosažení výsledků 

v soutěžích na různých výkonnostních úrovních. 

Sport pro všechny – zájmové, organizované nebo neorganizované pohybové aktivity občanů, rekreačního 

soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací je zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní 

i psychické kondice. 

Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky. Primárním cílem není dosažení 

soutěžních výsledků, ale zvládnuti pohybových činnosti, všestrannost a vytváření kladného vztahu ke sportu. 

Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby – spolky ustavené za účelem provozován sportovní činnosti, ne pro 

vytváření zisku. 

Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, přehlídky, turnaje, nebo jiná aktivita sportovního 

charakteru. 

4 SOUČASNÝ STAV PODPORY SPORTU V OBCI 

V oblasti sportu obec: 

1. Spolupodílí se na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akci na svém území ve prospěch 

obce a svých občanů. 

2. Kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.  

3. Prostřednictvím akcí pořádaných v obci iniciuje zdravý pohyb zvláště pro děti a mládež, který je 

důležitý pro zdravý růst a psychický rozvoj osobnosti. 

4. Vybudovala a spravuje sportovní zařízení obce. 

5. Hledá potenciální finanční zdroje s cílem rozvíjet sport v obci. 
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V posledních letech realizovala obec několik projektů v oblasti sportu:  

- výstavba nového dětského hřiště, 

- pořízení nových herních prvků na dětském hřišti u mateřské školy a v ostatních částech obce, 

- výstavba víceúčelové hřiště v letech 2012 – 2013, 

- komplexní rekonstrukce tělocvičny v sokolovně (rekonstrukce parket, povrch, opona, otopná 

soustava). 

Výše uvedené investiční akce byly financovány z rozpočtu obce a dotačních programů. 

Obec plánuje v následujících letech realizovat projekt rozsáhlejšího charakteru spočívající ve vybudování 

nového zázemí sportovního areálu obce, neboť stávající zázemí je v nevyhovujícím stavu za svoji životností. 

Rozpočet tohoto projektu je cca 7 mil. Kč. 

 

Obec má velmi dobré sportovní zázemí, kde lze trávit volný čas a sportovně se vyžít. V obci se nachází: 

1. fotbalové hřiště,  

2. hřiště s umělým povrchem, tzv. víceúčelové hřiště, 

3. hřiště s asfaltovým povrchem, 

4. několik dětských hřišť – areál mateřské školy, na návsi a v lokalitě Sušeny, 

5. terasové taneční kolo,  

6. sokolovna, 

7. tělocvična ve škole, 

8. střelnice,  

9. myslivna, 

10. prostory k hasičskému sportu (lokalita bývalého fotbalového hřiště pod lesem). 

V místní části Karlovice se nachází: 

1. dětské hřiště s travnatou plochou, např. pro fotbálek atd. 

2. rybník s asfaltovou plochou pro rekreační sportovní činnost – basket, nohejbal, házená, fotbal. 

 

Fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště a hřiště s asfaltovým povrchem spolu bezprostředně sousedí a 

představují tak významné místo pro sportovní vyžití. 

Výše uvedená sportovní infrastruktura (vyjma střelnice) je v majetku obce. 
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Fotbalové hřiště 

 

Fotbalové hřiště spravuje SK Moravan a slouží 

zejména fotbalovému mužstvu pro trénink a 

zápasy. Jsou zde pořádány fotbalové turnaje.  

Fotbalové hřiště je dále využíváno místní základní 

školou pro účely výuky tělesné výchovy. 

 

 

Víceúčelové hřiště 

 

Víceúčelové hřiště spravuje SK Moravan a slouží 

fotbalovému mužstvu pro trénink a zápasy.  

Víceúčelové hřiště je dále využíváno místní základní 

školou pro účely výuky tělesné výchovy a 

veřejností. 

 

 

Dětské hřiště 

 

V obci se nachází několik dětských hřišť - 

v mateřské škole a veřejně přístupná hřiště na 

návsi a v lokalitě Sušeny. 
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Tělocvična v základní škole 

 

Tělocvična v budově základní školy slouží převážně 

pro výuku tělesné výchovy. 

Tělocvična je také nabízena k pronájmu 

obyvatelům obce, kteří ji využívají ke sportovním 

aktivitám zejména v zimních měsících a za 

nepříznivého počasí. 

 

Sokolovna 

 

Sokolovnu byla vybudována v roce 1922 a 

rekonstruována včetně přístavby v roce 1972. 

V současné době je ve správě TJ Sokol Kostelec u 

Holešova a slouží zejména pro stolní tenis, volejbal 

a badminton.  

Pravidelně se zde schází sportovci k tréninku, 

turnaji či pouze pro zábavu. 

Sokolovna slouží také pro sportovní kroužky např. 

tanec apod. a je nepostradatelným zázemím pro 

provozování sportu v zimních měsících a za 

nepříznivého počasí. 

 

 

Střelnice 

 

Střelnice je ve vlastnictví KVZ a slouží zejména pro 

účely střeleckého sportu a pořádání střeleckých 

soutěží. 
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Slabou stránkou v oblasti sportovní vybavenosti obce je: 

1. Absence cyklostezky, která by zejména propojovala obec se sousední obcí Roštění. Jedná se o 

spádovou obec pro základní a mateřskou školu a cyklostezka by významným způsobem napomohla 

„dojíždění“ dětí do školy, které často chodí i pěšky po silnici. 

2. Nevyhovující zázemí sportovního areálu, které je na pokraji své životnosti a neposkytuje dostatečné, 

odpovídající a bezpečné zázemí pro sportovce, popř. žáky školy, kteří sportovní areál využívají v rámci 

hodin tělesné výchovy. 

 

Pravidelné či nepravidelné sportovní akce pořádané spolky, obcí či školou: 

1. Vánoční turnaj ve stolním tenise, 

2. turnaj ve volejbale, 

3. Silvestrovská malá kopaná, 

4. střelecká soutěž pro děti, 

5. Myslivecká olympiáda, 

6. turnaj v badmintonu a stolním tenise, 

7. hasičské závody, 

8. fotbalové turnaje, např. fotbalový turnaj o pohár starosty obce žáků starší přípravky, 

9. přehlídky a soutěže – hasiči, fotbal, 

10. sportovní dny, 

11. drakiáda. 

 

Sportovní oddíly obce 

V obci je několik sportovních oddílů, které obec reprezentují svými dobrými výsledky. Jedná se o následující 

sportovní odvětví: 

1. fotbal, 

2. šipky, 

3. ping pong, 

4. hasiči. 

 

5 ORGANIZOVANÉ SPOLKY A SDRUŽENÍ 

Velmi silnou stránkou obce je dobrá základny několika spolků, které se významně podílejí také na sportovním 

dění v obci. 

Kostelec u Holešova je obcí, která vzhledem ke své velikosti má relativně velké množství spolků a organizací, 

které zajišťují pestré kulturní, společenské a sportovní vyžití nejen místních obyvatel. 
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JSDH Kostelec u Holešova, 

Jedná se o zásahovou obecní jednotku dobrovolných hasičů, která má v současné době 11 členů. 

SDH Karlovice 

Sbor dobrovolných hasičů Karlovice přestavuje sbor, který má v současné době 13 členů. Současně 7 členů 

je zapojeno v zásahové jednotce obce.  

Sbor pořádá sportovní, kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé.  

V roce 2014 se sbor umístil na druhé příčce v anketě Dobrovolní hasiči roku v oblasti severní Moravy. Od 

roku 1996 se kolektiv mladých hasičů pravidelně účastní „Hry plamen“. V roce 2010 se jako host účastní 

mistrovství České republiky MHJ A ČHJ v Přerově. 

Klub vojáků v záloze Kostelec u Holešova (KVZ) 

Jedná se o spolek s přibližně 50 členy. 

Zaměřením klubu je sportovní střelba z ručních palných krátkých zbraní a sportovní malorážky. Pro své členy 

pořádá ročně dvanáct uzavřených soutěží. Členové se mohou účastnit i mezinárodních otevřených soutěží. 

KVZ také pořádá pro žáky na klubové střelnici den otevřených dveří, kde se každý rok návštěvníci dozvědí 

něco nového o činnosti klubu, sportovní střelbě, ale také o pravidlech bezpečného zacházení se zbraněmi a 

ti starší také o legislativě okolo zbraní. 

KVZ aktivně spolupracuje s obcí, základní školou a ostatními spolky. 

Již tradiční je pořádání soutěže ve střelbě z malorážky určené nejen pro žáky kostelecké školy starší 10 let, 

ale také pro jejich rodiče. Své místo má i střelecký přebor kosteleckých spolků. Odpovědi na otázky z okruhu 

zbraňové legislativy a propagace sportovní střelby jsou při těchto akcích samozřejmostí. 

Při tradičních setkání Kostelců v Kostelci se účastní střeleckých soutěží v pořádajících Kostelcích. V Kostelci u 

Holešova při této příležitosti střelecké soutěže organizačně zajišťuje. 

Myslivecké sdružení „Kostelecký les“ 

"Kostelecký les" - je název Mysliveckého sdružení, jehož členové se v pronajaté honitbě starají o zachování 

stavů volně žijící zvěře a jejichž odměnou za zimní krmení je možnost lovu přemnožených nebo nemocných 

kusů. 

Ke spolkovému a kulturnímu vyžití využívají areál Myslivny, který lze v letních měsících využívat 

ke společenským zábavám i pro jiné organizace. 

SK Moravan Kostelec u Holešova, z. s. 

Sportovní klub sdružuje v současné době přibližně 43 sportovců/členů ve fotbale. Novou sportovní 

disciplínou tohoto klubu jsou šipky. 
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Spolek SK Moravan je spolek, jehož hlavní činností je provozovat sport na území obce Kostelec u Holešova, 

vytvářet možnosti sportovního využití pro veřejnost, budovat provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, 

které vlastní nebo užívá. 

V současné době je fotbalový klub, resp. A tým nejúspěšnější v historii klubu, kdy hraje v krajské třídě I. B. 

Fotbal je v obci mezi občany velmi oblíbený, a to jak mezi staršími, tak i u rodin s dětmi. 

Spolek se aktivně zapojuje do fotbalových mistrovských soutěží okresního a krajského svazu. Mužské mužstvo 

hraje I. B třídu skupiny B (Krajská soutěž ve Zlínském kraji). Mužstvo starší přípravky hraje okresní soutěž 

(okres Kroměříž). 

Mužstva trénují pravidelně 2x do týdne a o víkendu hrají své mistrovské soutěže. Při nepřízní počasí v době 

tréninku se využívají možnosti víceúčelového hřiště s umělým povrchem, přes zimu školní tělocvičnu či 

asfaltové hřiště. 

Během roku členové spolku provádí různé brigády, na kterých zlepšují a zkulturňují prostředí fotbalového 

areálu. Pořádáme také kulturní a sportovní akce nejen pro místní občany, ale také pro širokou veřejnost. 

Mladou disciplínou tohoto spolu, ve které se aktivně prezentuje, jsou šipky. Zázemí pro tento sport je v 

salonku restaurace na Rychtě. „Šipkaři“ se účastní také soutěží a reprezentují svoji obec. 

Tělovýchovná jednota Sokol Kostelec u Holešova 

Tělovýchovná jednota se věnuje zejména stolnímu tenisu, volejbalu a badmintonu. 

Zázemí tohoto spolku je v sokolovně, kde probíhají jak pravidelné tréninky, tak různé soutěže a turnaje. 

Tělovýchovná jednota se aktivně věnuje mladé generaci a pravidelně 1krát ročně organizuje nábor nových 

sportovců. 

Ve stolním tenise hrají členové přebor hanácké župy. 

OS Kosteláň 

Jedná se o spolek, který pořádá pro občany různé společenské a volnočasové akce, jako například Kostelecká 

traktoriáda, Maškarní ples, Lampionový průvod nebo Chmelovárek. 

Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova 

Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů a přátel školy, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí v naší škole 

a spolupodílí se na vytváření podmínek pro všestranný rozvoj dětí. Pořádá pro děti všech věkových kategorií, 

jejich rodiče i ostatní občany i z okolních obcí několik akcí ročně. Mezi tradiční akce patří např. Drakiáda, 

Dýňohraní, Vánoční jarmark, Společenský ples či Dětský den. 
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6 VIZE PODPORY SPORTU V OBCI 

Obec Kostelec u Holešova podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Obec 

vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti. 

Velmi silnou stránkou obce je kvalitní základna spolků, které se významným způsobem podílejí na sportovním 

rozvoji obce a kvalitní a efektivní komunikace mezi zástupci obce a vedením jednotlivých spolků. K tomu 

významným způsobem přispívá i Komise pro činnost spolků („KOČIS“). 

Hlavním cíle obce v této oblasti je udržení efektivní a kvalitní spolupráce obce a jednotlivých spolků, která je 

v současné době nastavena a je funkční. 

Priority obce v oblasti rozvoje sportu 

1. Sport dětí a mládeže 

2. Sport pro všechny 

3. Sportovní infrastruktura 

4. Organizovaný sport 

5. Školní sport 

6.1 SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE 

Sport představuje jeden z významných výchovných prostředků a způsobů, jak působit na chování dětí a 

mládeže. Sport představuje účinnou prevenci sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže a 

socializační faktor. 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.  

Hlavní cíle této priority: 

1. pozitivní vliv na chování dětí a mládeže, 

2. podnícení zájmu o sport,  

3. vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé každodenní potřeby a součásti zdravého životního 

stylu, 

4. rozvíjení dovedností a schopností v oblasti sportu, 

5. nabídnutí smysluplných sportovních aktivit. 

Projektové záměry: 

1. Vybudování cyklostezky – jedná se zejména o cyklostezku, která by spojovala obec se sousední obcí 

Roštění. Stezka by sloužila nejenom pro sportovce, ale také pro děti, kteří do Kostelce jezdí do školy 

a cyklostezka by přestavovala alternativní způsob dojíždění do školy. 

2. Iniciovat pořádání sportovních turnajů na víceúčelovém hřišti. 

3. Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce. 

4. Údržba a modernizace dětských hřišť ve vlastnictví obce. 

5. Rozšíření dětského hřiště o další prvky workoutového charakteru.  

6. Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 
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7. Spolupráce s místními spolky při realizaci sportovních aktivit, soutěží a turnajů pro děti a mládež. 

8. Realizace nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže (např. sportovní a dětské dny, rodinný 

běh, sportovní loučení s prázdniny atd.) 

9. Záměrem je také iniciovat pořádání veřejně přístupných sportovních turnajů na sportovištích obce.  

6.2 SPORT PRO VŠECHNY 

Sport pro všechny znamená jakékoliv sportovní volnočasové vyžití či aktivity určené široké veřejnosti obce 

bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, rasu či společenskou třídu. 

Představuje tak naplnění myšlenky smysluplného trávení volného času, seberealizace, zdravého životního 

stylu a sociálního kontaktu. 

Hlavním cílem této priority je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny 

věkové kategorie žijící na území obce, 

Projektové záměry: 

1. Vybudování hřiště s herními prvky pro seniory. 

2. Iniciovat a podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel. 

3. Iniciovat pořádání veřejně přístupných sportovních turnajů na sportovištích obce. 

4. Podporovat sportovní zařízení ve vlastnictví spolků na území obce. 

5. Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a dotačních titulů 

(např. tanec, aerobik). 

6. Modernizovat okolí obce okolo lesních cest – zázemí pro cyklisty a pěší turistiku v podobě odpočívek, 

naučných tabulí apod. 

7. Podpora cykloturistiky a cyklistických závodů (Rohálovská 50ka). 

6.3 SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 

Budováním a správou sportovišť (tzv. sportovní infrastruktura) obec vytváří základní podmínky pro různé 

formy sportu a pohybové aktivity. 

Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná a obec se dlouhodobě snaží o udržitelnost sportovně 

pohybových aktivit svých občanů a rozvíjet a ustálit sportovní infrastrukturu dle potřeb občanů. 

Obec disponuje sítí sportovních zařízení, která slouží spolkům, školám i veřejnosti. Sportovní zařízení jsou ve 

vlastnictví obce. 

Výhodou oproti ostatním obcím obdobné velikosti je fakt, že prakticky veškerá sportovní infrastruktura je v 

majetku obce, která tak může této pozice využívat, obci navíc nevznikají dodatečné náklady na provoz 

sportovních zařízení v majetku spolků. 

Obec se významně podílí na efektivním provozu a dalším rozvoji sportovišť, včetně zajišťování externích 

zdrojů financování. 
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Hlavní cíle této priority: 

1. zajištění dostatečné kvantity sportovních zařízení pro organizovaný i volnočasový sport, 

2. zajištění odpovídající kvality sportovních zařízení pro organizovaný i volnočasový sport, 

3. zajištění bezpečnosti sportovních zařízení. 

Projektové záměry: 

1. Vybudování nového zázemí sportovního areálu s rozpočtem cca Kč 7 mil. představuje pro obec 

prioritní projektový záměr v oblasti rozvoje sportu. 

2. Pravidelná údržba a kontroly sportovních zařízení. 

3. Modernizace sportovní infrastruktury obce – venkovní i vnitřní, fotbalové hřiště včetně zázemí, 

sokolovna a další. 

4. Rozšíření stávajících sportovních zařízení – vybudování hřiště pro seniory, apod. 

5. Vytvoření cyklostezek a napojení na okolní cyklotrasy. 

6. Zaměření se na monitorování počtu a stavu a kvality sportovišť a pravidelné vyhodnocení. 

7. Vybudování naučných a turistických stezek. 

8. Příprava nových projektů dle možností rozpočtu obce a nabídky dotačních programů.  

6.4 ORGANIZOVANÝ SPORT 

Organizovaný sport představuje jeden z prostředků/nástrojů socializace jedince do společnosti. Sport 

představuje dobrou platformu socializace jedince, neboť sdružuje jedince, které baví stejná aktivita. 

Nositelem organizovaného sportu v obci je SDH Karlovice, Sportovní klub Moravan a Tělovýchovná jednota 

Sokol Kostelec u Holešova. 

Mezi hlavní organizované sporty v obci patří fotbal, ping pong, šipky, hasičský sport a střelba. 

Silnou stránkou obce je kvalitní a efektivní komunikace a spolupráce mezi obcí a jednotlivými spolky a spolky 

vzájemně. Nepomíjitelnou roli zde hraje existence a činnost komise rady obce „Komise pro činnost spolků“ a 

tzv. lidský faktor v podobě kvalitního vedení jednotlivých spolků a obce. 

Obec zajišťuje pro spolky a oddíl údržbu a správu sportovní infrastruktury obce – tělocvična v sokolovně, 

sportovní areál, atd. Dále také obec podporuje provoz obou hasičských sborů JSDH Kostelec u Holešova a 

SDH Karlovice. 

Hlavní cíle této priority: 

1. zabezpečení funkční „infrastruktury“ zájmových spolků a vzájemné spolupráce, 

2. zabezpečení kvalitní a efektivní spolupráce a komunikace mezi obcí a zájmovými spolky, 

Projektové záměry: 

1. Podporovat sportovní oddíly, spolky a týmy na sportovních akcích, turnajích a utkáních. 

2. Podpora sportovních akcí, turnajů a utkání pořádaných spolky. 

3. Aktivní spolupráce a komunikace obce a představitelů sportu v obci – zájmových spolků. 
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4. Pokračovat v současné době nastavené úrovně spolupráce a komunikace s představiteli jednotlivých 

spolků v obci. 

5. Spolupracovat při plánování a požádání sportovních akcí. 

6.5 ŠKOLNÍ SPORT 

Obec je zřizovatelem místní základní školy a mateřské školy. 

Základní škola je vybavena tělocvičnou, popř. je pro účely tělesné výchovy využíván sportovní areál obce. 

Pro vyučovací ročníky 1 - 9 žákům nabízí množství mimoškolních aktivit včetně sportovních. Žáci mohou 

vyžívat školní družinu, nebo školní klub. Velmi oblíben je vědecký kroužek mladých debrujárů, taneční 

kroužek, nebo žáci nacvičují ve školním divadelním souboru KLÍČEK. Sportovní zájmové kroužky organizované 

na základní škole jsou florbal a badminton. 

Tělocvična ve škole slouží nejen pro výuku tělesné výchovy, ale je také pronajímána veřejnosti. 

Při mateřské škole je vybudováno dětské hřiště, které prošlo v roce 2017 rekonstrukcí tak, aby vyhovovalo 

bezpečnostním normám. 

Hlavní cíle této priority: 

Primárním cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření kladného vztahu ke sportu. 

Projektové záměry: 

1. Vybudování zázemí pro vybrané atletické disciplíny – doskočiště, hod koulí apod. 

2. Podpora sportovních zájmových kroužků a mimoškolních sportovních aktivit. 

3. Rekonstrukce zázemí školních areálů a sportovišť. 

4. Podpora žáků na sportovních soutěžích. 

 

7 FINANCOVÁNÍ SPORTU V OBCI 

1. Financování sportu z rozpočtu obce (přímá finanční podpora) 

Obec podporuje ze svého rozpočtu činnost místních tělovýchovných jednot, sportovních klubů a 

sbory dobrovolných hasičů. 

Hradí kompletní údržbu a provoz sportovních zařízení, která využívá pro svoji činnost tělovýchovné 

jednoty a spolky. 

Obec pořizuje sportovní zařízení nebo jejich části. 

Obec nakupuje a dovybavuje sportovní zařízení (sportovní potřeby apod.) 

Modernizuje a opravuje sportovní zařízení ve vlastnictví obce včetně vybavení. 
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2. Financování sportu formou nepřímé podpory 

Obec se spolupodílí se na údržbě sportovních zařízení, a to vlastními zaměstnanci obce. Jedná se o 

pravidelnou údržbu sportovních zařízení (kontroly, sečení trávy, promazání atd.) 

Propagace sportovních akcí – vyvěšení na webu obce, úřední desce, rozhlas, obecní zpravodaj. 

Organizační zajištění sportovních aktivit. 

Možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí. 

3. Financování sportu prostřednictvím dotačních programů 

Obec využívá a plánuje i nadále využívat dotační programy pro účely spolufinancování rozvoje sportu 

v obci. Jedná se zejména o krajské, národní či evropské dotační tituly. 

V budoucnu se plánuje využití nadačních příspěvků. 

4. Dary/sponzoring, který si zajišťují spolky samostatně. 

5. Vlastní činností spolků např. výtěžek ze vstupného, brigády členů, členské příspěvky. 

  

8 ZÁVĚR 

 

Plán rozvoje sportu obce Kostelec u Holešova schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 

26. 06. 2018 usnesením č. 14/28Z/2018. 

Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.kostelecuholesova.cz, nebo je k 

dispozici ve fyzické podobě v kanceláři obecního úřadu.  

Nedílnou přílohou tohoto Plánu je pasport sportovních zařízení obce. 

 

 

 

 

 

 


