2

obsah

úvod

úvod................................................................................................................................. 2

Plán rozvoje sportu obce Slavkov byl vyhotoven v souladu
s doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona
č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce
a města je vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu.

základní pojmy ............................................................................................................ 3
multiplikační dopady sportu .................................................................................. 3
o obci .............................................................................................................................. 4
demografie obce ........................................................................................................ 5
školství ............................................................................................................................ 6
sportovní organizace a neformální uskupení .................................................. 6
sportoviště a sportovní zařízení ........................................................................... 7

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb.
o podpoře sportu (§ 6):
1.

východiska pro návrhovou část ..........................................................................12

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
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2.

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje
sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

Cílem plánu je na základě analýzy stávající materiální sportovní základny,
demografie obce a prostředků určených pro sportování vymezit možnosti
a priority rozvoje sportu v obci Slavkov pro období 2021-2025. Přitom stanovit
základní rozměry rozvoje a modernizace jednotlivých sportovišť jako i směry
vynakládání finančních prostředků obce pro sportovní činnost rozvíjené jak
v organizované, tak neorganizované formě.
Plán rozvoje sportu obce Slavkov je v souladu s národní Koncepcí
podpory sportu 2016-2025, Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském
kraji a Programem rozvoje obce Slavkov 2017-2023.
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základní pojmy
Sportem je pro účely Plánu každá forma tělesné činnosti, která si
prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický
rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování
zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech
úrovní, a to individuálně nebo společně.
Sportovní organizací je pro účely tohoto Plánu právnická osoba založená
za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické
osoby činnost v oblasti sportu.
Sportovcem je pro účely tohoto Plánu každá fyzická osoba,
která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost, pro
kterou je u sportovní organizace evidována.
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.
Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich
soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

multiplikační dopady sportu
Upevňování zdraví a kvalita života. Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje
výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění, které snižují kvalitu života,
ohrožují život jednotlivců a zatěžují veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví.
Sport jako nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má větší vliv než
jakékoli jiné společenské hnutí.

Rekreace, obnova sil. Tělesný pohyb patří k základním faktorům
aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje pracovní vypětí a častou
jednostrannost současného života. I když primárně se jedná o zotavení po práci
a udržování tělesné či duševní kondice prostřednictvím sportu, lze sport vnímat
také jako vhodnou součást využívání volného času a nezbytný doplněk
životního stylu.
Zdatnost. Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita
ve svých důsledcích také prostředkem tělesného rozvoje člověka, sport má
význam jako aktivní činitel zvyšování zdatnosti a výkonnosti. Výsledkem
působení sportu je kromě jiného tedy i tělesný rozvoj.
Prožitek a seberealizace. Trénink i soutěžení přinášejí uspokojení
z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze zdařilých pokusů o překonání
překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení. Sport je jednou
z oblastí umožňující seberealizaci člověka podle jeho dispozic.
Výchova a vzdělání. Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově
a ve vzdělávání, a tím napomáhá k posílení lidského kapitálu. Hodnoty, které
sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností, motivace,
utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti,
sebehodnocení, smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti,
cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání
překážek. Příznivě ovlivňuje fyzický i mentální rozvoj dětí. Pomáhá učit se jistým
pravidlům a respektovat rovné příležitosti, podporuje rozvoj schopnosti
soustředění, schopnosti učit se a buduje sebedůvěru.
Aktivní občanství. Účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel
hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína, jakož i provozování
amatérských sportů v rámci sportovních klubů na neziskovém základě, to vše
posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve sportovních organizacích
poskytuje mnoho příležitostí k neformálnímu vzdělávání. Sport nabízí mladým
lidem atraktivní možnosti zapojení se do společnosti a může je pomoci odvést
od delikvence.
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o obci
Obec Slavkov leží na toku Okluky, v podhůří Bílých Karpat. Obec spadá
do okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Nejbližším městem je Hluk, který
je vzdálen přibližně 8 km. V krátkém dojezdovém čase je možné se dopravit do
blízkých měst Uherský Brod (vzdálen přibližně 10 km), Uherského Hradiště
(vzdáleno přibližně 20 km) a Veselí nad Moravou (vzdáleno přibližně 20 km).
K 1. 1. 2021 zde žilo 664 obyvatel. Patří tedy k obcím střední velikosti poskytující
svým obyvatelům základní zázemí. Nachází se zde, mimo jiné, mateřská škola,
zdravotní středisko, charitní dům, kaple Sv. Zdislavy, kamenná zvonice z roku
1927, hasičská zbrojnice, sportovní areál...
Krajina má ráz kopcovitý. Převážná část katastru obce spadá
do Javořinské pahorkatiny, respektive Bílých Karpat. Pouze severní část katastru
zasahuje do Hlucké pahorkatiny a potažmo Vizovické vrchoviny. Poloha obce
nabízí příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako jsou cyklistika
a pěší turistika.
Tabulka 1 Základní údaje o obci Slavkov

Název

Obec Slavkov

Status

Obec

Adresa obecního úřadu

Slavkov 114, 687 64 Slavkov

Region soudržnosti (NUTS2)

Střední Morava

Kraj (NUTS3)

Zlínský

Okres (LAU1)

Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností

Uherský Brod

Obec s pověřeným obecním úřadem

Uherský Brod

Počet částí obce

1 (Slavkov)

Počet obyvatel

664 (k 1. 1. 2021)

Hustota zalidnění

48 obyv./km2

1) Poloha obce Slavkov (ČÚZK 2021; vlastní úprava)
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demografie obce
Křivka vývoje počtu a věku obyvatelstva obce v posledních deseti letech
vykazuje dva trendy. V první polovině desátých let 21. století se jedná zejména
o pokles počtu obyvatel a zvyšování průměrného věku. Tento vývoj byl
především důsledkem záporné přirozené měny obyvatel – více lidí v obci
zemřelo, než se narodilo. Mezi lety 2010 až 2015 zemřelo v obci 61 občanů,
narodilo se „pouze“ 34 dětí (tj. ztráta 27 obyvatel). Ani mechanická měna
nevykazovala za pětiletý interval kladnou hodnotu. Mezi 2010 až 2015 činilo
migrační saldo -18 osob. V posledních letech se trend poklesu obyvatel
zpomalil a v některých letech dokonce zvrátil. Jde o následek zvýšené plodnosti
současných třicátníků a kladné mechanické měny (více lidí se do obce stěhuje).

Stárnutí
obyvatelstva
je
charakteristické
pro celou
oblast
Uherskobrodska. V demografii obce dochází k významné změně, a to přesunu
početných ročníků z 50. a 70. let 20. století do vyššího věku, což je spojeno právě
s rostoucím průměrným věkem.
Při zachování současného vývoje se bude v příštích letech navyšovat podíl
starší složky obyvatelstva (65 let a více). Četnost nově narozených bude
pravděpodobně klesat vzhledem k doznívání plodnosti současných třicátníků.
Nicméně vzhledem k populační velikosti obce bude hrát podstatnou roli
migrační saldo – tj. zda se v nejbližších letech do obce budou stěhovat lidé
v produktivním věku, byť v řádech jednotek až nižších desítek.

Průměrný věk postupně vzrůstal, nicméně s větším množstvím
narozených dětí a příchodem nových obyvatel se jeho růst zastavil a došlo i jeho
mírnému poklesu. Průměrný věk občanů v roce 2010 byl 42,6 let (index stáří
142), v roce 2020 byl již průměrný věk 44,5 (index stáří 154).
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školství

sportovní organizace a neformální uskupení

Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků
dětí a mladistvých. V obci Slavkov se nachází mateřská škola.

TJ Sokol Slavkov – sportovní vyžití a spolková činnost v oblasti sportu
má v obci dlouhou tradici, především pak kopaná. Historie místního Sokola sahá
až do roku 1921, kdy byla v obci založena samostatná sokolská jednota. Stejně
jako v jiných obcích se i zde sokolové kromě sportu a tělovýchovy věnovali
pořádání různých kulturních a osvětových akcí. V padesátých letech minulého
století bylo vybudováno fotbalové hřiště a v rámci jednoty byl zřízen oddíl
kopané (1954).

Mateřská škola Slavkov – budova školy (č.p. 114) leží v centrální části
obce, využívá část budovy Obecního úřadu (bývalá základní škola) + přístavbu.
Zřizovatelem je Obec Slavkov. Kapacita jednotřídní MŠ je 26 dětí, ve školním
roce 2020/2021 ji navštěvovalo 23 žáků. Součástí budovy MŠ je také školní
jídelna a školní družina (navštěvovalo 15 dětí). Budova je relativně rozlehlá,
dvoupodlažní a v roce 2010 prošla rekonstrukcí (rekonstrukce střechy,
zateplení, výměna oken…).
K mateřské škole patří také zahrada s herními prvky. Je vybavena herními
prvky pro pohybové činnosti dětí venku (houpačky, skluzavka…).
Prostředí zahrady dotváří zahradní keře a vzrostlé stromy, kde si děti mohou
bezpečně hrát, a které v letním horku poskytují příjemný stín. Stav školní
zahrady však není zcela vyhovující. Vhodná by byla rekonstrukce a vybudování
venkovního sportoviště pro děti. Pro venkovní pohybové aktivity je také
využíváno blízké přírodní okolí.
Pro pohybovou činnost MŠ využívá sportovní vybavení školní družiny –
balanční sestava, ribstoly, švédská lavička, trampolína. Dvakrát týdně se účastní
děti pohybových aktivit mimo budovu mateřské školy. Využívají obecní
sportovní halu (cvičení a základy kolektivních sportovních her, které kvůli
bezpečnosti a prostoru není možné realizovat v budově MŠ). Jednou týdně
využívají také místnost na obecním úřadě ke cvičení jógy.
Ve škole jsou pohybové aktivity na programu každý den. Ráno se s dětmi
cvičí (přirozená cvičení, pohybové hry) a později se podle ročního období
a počasí jde na zahradu a na procházku. Škola pravidelně pořádá sportovní dny
(například „Olympiáda v MŠ“) a spolupracuje s místními spolky. V rámci
sportovní průpravy se uskutečňuje plavecký výcvik dětí.

TJ Sokol Slavkov se věnuje nejen fotbalu, ale i tenisu, stolnímu tenisu,
florbalu a volejbalu. V současné době má dle České unie sportu spolek 99 členů,
přičemž 68 tvoří oddíl fotbalu, 13 oddíl stolního tenisu, 13 oddíl tenisu, 12 oddíl
sportu pro všechny, 7 oddíl florbalu a 6 oddíl volejbalu. Fotbalisté, jež tvoří
mužstvo mužů, hraje krajskou soutěž 1. B třída sk. C.
Každým rokem spolek pořádá několik sportovních a společenských akcí:
fašankovou obchůzku maškar, sportovní ples, sportovní hodové odpoledne,
turnaje v nohejbale a stolním tenise. Vedle toho se věnují vedení sportovních
tréninků dětí a mládeže.
FK Javořina – je mládežnický fotbalový klub, který vznikl v roce 2018.
V současné době zde trénují děti ve školičce, mladší a starší přípravce
a od soutěžního ročníku 2020/2021 došlo ke sloučení s týmem FK Dolní Němčí
i v žákovských kategoriích. Spolek vede ke společné fotbalové výchově pro
okolní vesnice. Členy spolku jsou děti z obcí Slavkov, Horní Němčí, Boršice
u Blatnice a Dolní Němčí. FK Javořina navštěvuje přibližně 60 dětí, z čehož 15 je
ze Slavkova. Spolek trénuje na hřišti ve Slavkově.
Sbor dobrovolných hasičů Slavkov – založeno roku 1908. Hlavním
úkolem sboru je mít výjezdu schopnou jednotku. Další činností je požární sport,
převážně požární útok. Sbor se občas účastní okrskových soutěží v požárním
sportu (např. Velké ceny OSH ČMS Uherské Hradiště), požárních cvičení
a sportovních klání.
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sportoviště a sportovní zařízení

4) Sportovní zařízení v obci Slavkov (ČÚZK; vlastní zpracování)
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Sportovní areál Slavkov – se nachází v okrajové části obce, v blízkosti
zdravotního střediska. Sestává z fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště
a antukového kurtu. Celý areál je v majetku obce Slavkov, nicméně část areálu
již leží v katastru obce Horní Němčí. Areál má v pronájmu místní TJ Sokol
Slavkov.
Fotbalové hřiště bylo vybudováno v roce 1954, hlavní budova kabin
a tribun byla postavena v sedmdesátých letech minulého století. Hřiště sestává
z travnaté plochy 105x72 m pro hru kopané s automatickým zavlažováním,
zábradlí okolo hřiště, lavic a záchytných sítí za brankami. Návštěvníci mají
k dispozici samostatné toalety. V návaznosti na hřiště je v areálu budova kabin
a tribun a technická budova. Stav hrací plochy je dobrý; stav kabin a tribun
a technické budovy je špatný – potřebná je důkladná rekonstrukce.
Problematický je především stav střechy kabin, stav rozvodů (elektroinstalace,
voda, kanalizace) a energetická náročnost budovy. V havarijním stavu je garáž
v technické budově.
V areálu byly v druhé polovině 20. století v blízkosti fotbalového hřiště
vybudovány dva tenisové kurty. V posledních letech byl v užívání pouze jeden,
přední, kurt. Zadní kurt byl v roce 2019 pro nevyužívání a chátrání přestavěn
na víceúčelové hřiště. Hřiště o rozměrech 23,5x36 m má povrch z umělé trávy.
S ohledem na lajnování a vybavení je hřiště vhodné ke hře tenisu, volejbalu,
malé kopané, nohejbalu, basketbalu, házené, hokejbalu a dalších sportovních
aktivit. Hřiště je vybaveno brankami, sítí na tenis, koši na basketbal, ochranným
oplocením, mantinelovým hrazením a uzamykatelnou brankou. Jeho stav je
dobrý.
Tenisový kurt má rozměry 40x20 m, sestává z antukového povrchu,
sítě a oplocení. Stav hřiště je relativně dobrý, místy prorůstá tráva. Plot kurtu
vykazuje známky určitého opotřebení.
Sportovní hala – se nachází v okrajové části obce, v blízkosti komunikace
I/54, za Penzionem Bílé Karpaty. Budova, ve které se hala nachází,
byla vybudována v první polovině 20. století. Od té doby prošla řadou
rekonstrukcí a přístaveb. Významná byla celková rekonstrukce stavby v roce
2006. Hřiště o rozměrech 23x13,5 m má dřevěný povrch a je využíváno jako

víceúčelové – vedle hry volejbalu, nohejbalu, florbalu, malé kopané, stolního
tenisu, badmintonu a různých cvičení je také využíváno k pořádání kulturních
akcí. Součástí sportovní haly je řada sportovního vybavení a zázemí pro hráče
i diváky (šatny, toalety…). Sportovní hala slouží jako hlavní kulturní a sportovní
centrum v obci. Stav sportovní haly je dobrý, nicméně je potřebná renovace
podlahy – dřevěného povrchu. Žádoucí je také postupná obměna sportovního
vybavení.
Za sportovní halou bylo v roce 2015 vybudováno workoutové hřiště
s cvičební plochou 70 m2 pro aktivní využití volného času mládeže. V roce 2017
bylo hřiště doplněno o venkovní fitness posilovací stroje, herní prvky pro děti
a altán pro odpočinek. Stav hřiště je dobrý.
V místním parku se nachází dětské hřiště. Vytvořeno bylo v roce 2010,
v roce 2019 proběhla komplexní rekonstrukce hřiště. Plocha hřiště činí cca
400 m2; tvoří ho šest hracích sestav a lanové centrum, doprovodný mobiliář
a altán. Dopadová plocha hřiště sestává z kačírku. Hřiště není oploceno. Stav
hřiště je dobrý.
Směrem na Horní Němčí se na okraji obce nachází prostor, který je
v zimních měsících zavodněn a následně využíván jako kluziště. Ve dvoudobém
plánu obce je vybudovat okolo kluziště osvětlení. Jinak plocha nevyžaduje větší
úpravy.
Vedle uvedených zařízení pro sportování a tělesné aktivity slouží také
infrastruktura pro cyklistiku. Obcí prochází cyklotrasa 5052, spojující
Hradčovice s Velkou Javořinou. V úseku Dolní Němčí – Slavkov cyklotrasa vede
po cyklostezce vybudované v roce 2015. Podél cyklostezky je vysázena alej, jež
by v budoucnosti měla poskytovat stín cyklistům. Současně jsou u stezky
postaveny tři altány/přístřešky pro pasivní odpočinek.
K sportovním aktivitám zejména pěší turistice pak vybízí okolní krajina
a příroda. Slavkov leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a v jeho katastru
se nachází několik cenných přírodních lokalit. Krajina je tvořena směsí luk, polí,
hájů a hlubokých lesů. Pozorovat můžete hlavní hřeben Bílých Karpat
s dominantním vrcholem Velké Javořiny.
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5) Sportovní areál

7) Antukový kurt

6) Fotbalové hřiště

8) Víceúčelové hřiště
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9) Sportovní hala

11) Workoutové hřiště

10) Sportovní hala

12) Workoutové hřiště
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13) Dětské hřiště

15) Kluziště

14) Dětské hřiště

16) Cyklostezka Slavkov – Dolní Němčí
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východiska pro návrhovou část
Silné stránky:
•
•
•
•
•
•
•

Tradice spolkové činnosti
Vzhledem k velikosti obce rozvinutá sportovní infrastruktura
Obec pravidelně a systematicky investuje do sportovní
infastruktury
Dobrá spolupráce spolků s obcí
Finanční podpora spolků ze strany obce
Příjemné přírodní prostředí obce s vhodnými podmínkami
pro neorganizované formy sportovních aktivit
Cyklostezka na Dolní Němčí

Slabé stránky:
•

•
•
•
•

Špatný stav budov ve sportovním areálu (zejména havarijní stav
střechy budovy kabin a tribuny a havarijní stav garáže
v technické budově).
Špatný stav přístupové komunikace ke sportovnímu areálu
(včetně parkoviště a mostu)
Stárnutí obyvatelstva
Absence plochy pro sportovní činnost na zahradě mateřské
školy
Finanční náročnost zajištění a výstavby či rekonstrukce
infrastruktury sportovišť ve vztahu k rozpočtovým možnostem
obce

Příležitosti:
•
•
•
•
•

Rozvoj individuálních a neformálních sportovních aktivit
Rozšíření nabídky sportovních aktivit v zimním období
Organizování programů, akcí a turnajů za účelem zapojení
nesportujících obyvatel
Cyklostezka do Horního Němčí
Využití dotačních možností na podporu činnosti spolků
a výstavby/rekonstrukce sportovní infrastruktury

Hrozby:
•
•
•
•
•
•

Snižování členské základy spolků
Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní trávení volného času
Odchod obyvatel do jiných obcí/měst
Nezájem občanů o sport a pohyb
Nedostatek financí na investiční akce obce v oblasti sportu
Vandalismus a ničení sportovních zařízení
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návrhová část
Na základě poznatků z předchozích částí byla stanovena vize obce
v oblasti sportu. Vize je základní strategickou orientací deklarující, čeho chce
obec realizací plánu rozvoje sportu v daném časovém horizontu (do roku 2025)
dosáhnout. Třebaže úplné naplnění nemusí nutně nastat, úsilím obce je
směřovat k naplánované vizi.
Vize:
Slavkov je v roce 2025 obcí se sportovním zázemím, které je efektivně
využíváno pro organizované i neformální aktivity obyvatel i návštěvníků obce.
Občané Slavkova mají možnost sportovat na volně dostupných hřištích, která
jsou přizpůsobena pro různá sportovní odvětví. Ve Slavkově se pravidelně konají
sportovní události, do kterých se zapojuje široká veřejnost, pořadatelé
sportovních akcí jsou podporováni nejen přímou finanční podporou, ale také
organizačně.
K naplnění vize si obec Slavkov stanovila tři strategické cíle:
1) Rozvoj sportu dětí a mládeže
Cílem je ve spolupráci se spolky působících v obci, vzbudit v dětech
a mládeži zájem o sport a sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah
k pohybovým aktivitám.

2) Rozvoj sportu pro všechny
Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové
aktivity pro obyvatele obce všech věkových kategorií, rozšiřovat možnosti
sportovního využití a trávení volného času
Opatření
▪
▪
▪
▪

3) Rozvoj sportovní infrastruktury
Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce pro
organizované i neorganizované sportovní činnosti, volnočasové aktivity.
Opatření
▪
▪
▪
▪
▪

Opatření
▪
▪
▪
▪

podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ
podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže
podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení
a organizací pracujících s dětmi a mládeží
podpora sportovních akcí pro děti a mládež

materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro širokou
veřejnost
materiální a nemateriální podpora sportovních organizací
zapojení veřejnosti do sportovní činnosti
zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného
času

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rekonstrukce střechy budovy kabin a tribuny sportovního areálu
Rekonstrukce budovy pro technické zázemí ve sportovním areálu
Rekonstrukce vnitřních prostor kabin sportovního areálu
Snížení energetické náročnosti budovy kabin sportovního areálu
Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí pro návštěvníky
sportovního areálu
Vybudování studny pro závlahu fotbalového hřiště
Rekonstrukce přístupové komunikace (včetně mostu) ke
sportovnímu areálu a vybudování parkoviště u sport. areálu
Vybudování běžecké dráhy pro Sbor dobrovolných hasičů
Oprava a rozšíření oplocení sportovního areálu
Rekonstrukce školní zahrady MŠ s ohledem na sportovní činnost
Vybudování osvětlení přírodního kluziště
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1) Rozvoj sportu dětí a mládeže
Záměr

Vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a sportovní
činnosti.

2) Rozvoj sportu pro všechny
Záměr

Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb
dětí a mládeže.

Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní
a komunitní život.

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti
a mládež.

Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny
dle možností rozpočtu a dotací.

Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci.
Opatření

Vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní využití a volnočasové
aktivity pro obyvatele obce všech věkových kategorií.

1.1 Podpora rozvoje pohybových aktivit v MŠ

Opatření

2.1 Materiální a nemateriální podpora sportovních akcí pro
širokou veřejnost

1.2 Podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže

2.2 Materiální a nemateriální podpora sportovních

1.3 Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových

organizací

sdružení a organizací pracujících s dětmi a mládeží

2.3 Zapojení veřejnosti do sportovní činnosti

1.4 Podpora sportovních akcí pro děti a mládež

2.4 Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení
volného času

Časový rámec

Průběžně

Časový rámec

Průběžně

Odpovědnost
a spolupráce

Obec Slavkov, Mateřská škola Slavkov, jednotlivé spolky

Odpovědnost
a spolupráce

Obec Slavkov, jednotlivé spolky

Hodnotící
ukazatel

U.1.1 Počet realizovaných akcí určených pro děti a mládež

Hodnotící
ukazatel

U.2.1 Výše finančních prostředků alokovaných na podporu
sportovních organizaci
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zdroje finanční podpory sportu

3) Rozvoj sportovní infrastruktury
Záměr

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury.

Opatření

3.1 Rekonstrukce střechy budovy kabin a tribuny
sportovního areálu (1,4 mil. Kč)
3.2 Rekonstrukce budovy pro technické zázemí
ve sportovním areálu (2,5 mil. Kč)
3.3 Rekonstrukce vnitřních prostor kabin sportovního areálu
(1,1 mil. Kč)
3.4 Snížení energetické náročnosti budovy kabin
sportovního areálu (1,7 mil. Kč)
3.5 Rekonstrukce a přístavba sociálního zázemí pro
návštěvníky sportovního areálu (2 mil. Kč)
3.6 Vybudování studny pro závlahu fotbalového hřiště
(200 tis. Kč)
3.7 Rekonstrukce přístupové komunikace (včetně mostu)
ke sportovnímu areálu a vybudování parkoviště
u sportovního areálu (11 mil. Kč)
3.8 Vybudování běžecké dráhy pro Sbor dobrovolných hasičů
(600 tis. Kč)
3.9 Oprava a rozšíření oplocení sport. areálu (400 tis. Kč)
3.10 Rekonstrukce školní zahrady MŠ s důrazem na
sportovní činnost (3,7 mil. Kč)
3.11 Vybudování osvětlení přírodního kluziště (500 tis. Kč)

Časový rámec

Do 2025

Odpovědnost
a spolupráce

Obec Slavkov

Hodnotící
ukazatel

U.3.1 Počet zrekonstruovaných a zmodernizovaných
sportovišť a jejich zázemí

Státní úroveň:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) poskytuje
ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v programech
vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí
a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob
a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.
MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací
žádajících o podporu ze státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat
pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku. Sportovní organizace
žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez zbytečného odkladu
zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny.
Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní
infrastruktury dotace na podporu cykloturistiky a cyklo dopravy.
Dotace se poskytují na následující kalendářní rok.
Obecní úroveň:
Přímá finanční podpora v rámci rozpočtu obce:
a) individuální dotace spolkům;
b) financování provozu, údržby a modernizace stávající sportovní
a volnočasové infrastruktury v majetku obce;
c) financování organizovaných sportovních aktivit pro děti
a mládež.
Nepřímá podpora
a) organizační a materiální podpora sportovních aktivit spolků;
b) aktivní propagace sportovních akcí v obci.
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implementační systém

prameny

Naplňování intervencí a cílů plánu budou pravidelně vyhodnocovány
(1x ročně) a s vývojem potřeb a priorit občanů a cílů obce budou aktualizovány.

Český statistický úřad: Veřejná databáze

Institucionální a personální zajištění Plánu rozvoje obce Slavkov je
primárně založeno na práci vedení obce (starosta/ka a místostarosta/ka obce).
Pro naplnění vize a cílů Plánu rozvoje sportu bude vedení obce spolupracovat
se zástupci všech věkových a zájmových skupin obyvatelstva. Komunikace
s veřejností je v obci dlouhodobě zajištěna různými prostředky:

Obec Slavkov

•
•
•
•

osobní či elektronická komunikace se starostou a s dalšími
volenými zástupci obce prostřednictvím emailu;
webové stránky obce;
obecní zpravodaj;
rozhlas obce.

Při naplňování vize a cílů Plánu rozvoje sportu obce Slavkov budou
využívány všechny výše uvedené prostředky komunikace s veřejností.
Hodnotící a monitorovací systém Plánu rozvoje sportu obce Slavkov se
vztahuje k formulovaným intervencím, ke kterým byl v návrhové části definován
systém hodnotících ukazatelů. Tyto ukazatele lze chápat jako přímé ukazatele
výstupu.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Koncepce rozvoje sportu města Uherský Brod
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji
Zákon č. 115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu
Zákon č. 230/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

