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1 ÚVOD
Cílem Koncepce rozvoje sportu v obci Kostelec je stanovit základní zásady, kterými se má obec při
činnosti v oblasti sportu řídit, vymezit základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu
z rozpočtu obce. Rovněž určení priorit pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny,
zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obce Kostelec.
Koncepce je zpracována ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů. Ten ukládá obcím vytvářet podmínky pro sport, a to zejména v oblasti
zabezpečení rozvoje sportu pro všechny s důrazem na mládež, dále v oblasti přípravy sportovních
talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Obce mají také zajišťovat výstavbu, rekonstrukci,
udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytovat je pro sportovní činnost občanů.
Souvisejícím úkolem obcí je rovněž kontrola účelného využívání svých sportovních zařízení a
zabezpečení finanční podpory sportu ze svého rozpočtu.
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ANALYTICKÁ ČÁST
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2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE DLE STRATEGIE OBCE
Obec Kostelec se nachází v jihovýchodní části Jihomoravského kraje asi 3 km severovýchodně od města
Kyjova. Administrativně spadá do správního obvodu ORP Kyjov. Kostelec leží na rozhraní Kyjovské
pahorkatiny, která sem zasahuje z jihu a úpatí Chřibů v severní části území. Obec je tvořena jedním
katastrálním územím o rozloze 509 ha.

Charakter krajiny je převážně zemědělský, podíl orné půdy činí 77 %. Nejvýznamnějším vodním tokem
je potok Malšinka pramenící v severním cípu katastru obce, který se pak vlévá ve městě Kyjově do řeky
Kyjovky. Obec se nachází v blízkosti historického a přirozeného centra regionu, města Kyjova – 3 km.
Další větší město Hodonín je vzdáleno 22 km a město Uherské Hradiště 29 km. Krajské město Brno se
nachází ve vzdálenosti 62 km od Kostelce.

Souhrnné informace o obci Kostelec
Název
Status
ZUJ (kód obce)
Název katastrálního území
Rozloha (km²)
Adresa obecního úřadu
Starostka
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
NUTS2 (region soudržnosti)
NUTS3 (kraj)
NUTS4 (okres)
Dobrovolný svazek

Kostelec
Obec
586277
Kostelec u Kyjova
5,08
č. p. 260, 69651 Kostelec
Ing. Vlasta Lochmanová
Kyjov
Kyjov
CZ06 - Jihovýchod
CZ062 - Jihomoravský kraj
CZ0625 - Hodonín
Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka
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Vývoj počtu obyvatel obce Kostelec od roku 2010 do roku 2020
rok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

počet obyvatel
(k 31. 12.)

868

855

860

889

897

908

915

909

898

889

888

Z výše uvedených údajů je patrný plynulý nárůst počtu obyvatel mezi lety 2011 a 2016. V tomto období
byl migrační přírůstek důsledkem zvýšené míry přistěhovaných obyvatel, kdy probíhala v obci výstavba
nových domů (Kostelec se jeví jako dobrá lokalita pro bydlení především kvůli blízkosti města Kyjova).
V následujících letech je patrný mírný pokles počtu obyvatel obce.

3 VYMEZENÍ AKTÉRŮ ROZVOJE SPORTU
Cílem této části je identifikovat aktéry, kteří ovlivňují, mohou ovlivňovat, nebo mohou být sami
ovlivňováni rozvojem sportu v Kyjově. Analýza vymezuje rozsah působnosti těchto aktérů v oblasti
rozvoje sportu, je tak zároveň jakousi platformou pro návrhovou část.

3.1 Organizovaný sport
V obci Kostelec aktivně působí 5 neziskových organizací oblasti sportu a tělovýchovy. Velmi aktivní
spolkový život je jedním z největších kladů minulosti i současnosti obce.
Řada akcí pro veřejnost je v Kostelci organizována ve spolupráci obce s místními neziskovými
organizacemi a také se Základní a mateřskou školou Kostelec. Obec tyto akce podporuje jak materiálně,
tak finančně.

Na území obce působí tyto sportovní kluby a spolky:

Přehled místních spolků:
Aerobik Centrum Kyjov, z. s. – počet členů 72
Aerobik působí v obci Kostelec od roku 2003. Věnuje se gymnastice dívek ve věku 5 – 14 let. Děvčata
se účastní série závodů Aerobic tour a často vystupují na společenských a sportovních akcích v obci a
celém regionu.
AVZO – Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností – počet členů 98
Organizace je od r. 1995 registrována jako střelecký klub, provádí výcvik ve střelbě, střelecké soutěže
a pro děti ZŠ a MŠ Kostelec organizuje branný den.
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SDH – Sbor dobrovolných hasičů – počet členů 45
Sbor byl založen v roce 1942. Hasiči se věnují svému poslání, tedy přípravě techniky i mužstva na zásah
při hašení požáru a zajišťují bezpečnost při veřejných akcích. Pro veřejnost pořádají fašaňkovou
obchůzku, stavění máje, soutěž ve stolním tenise. Pravidelně organizují sběr železného šrotu.
Fotbalový klub SK Kostelec - počet členů 131, z toho 65 dětí a mládeže do 18 let.
Mužstvo mužů hraje III. B třídu, starší žáci a starší přípravka hrají okresní soutěž, mladší přípravka je
vedena formou sportovního kroužku. Kromě své hlavní činnosti pořádají každoročně výstavu vín,
pouliční turnaj.
Spolek Volnočas – počet členek 9
Spolek byl založen v roce 2008. Věnuje se využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Pro veřejnost
pořádají hojně navštěvované akce, např. společenský ples, maškarní ples, dětský karneval, adventní
jarmark, Bramboriádu, kulturní zájezdy a další.
Pravidelné sportovní události probíhají na území obce:



Na kole regionem Kyjovského Slovácky - každoročně v jarních měsících
Silniční běh - Štěpánský běh – každoročně 26.12.

3.2 Stávající sportovní infrastruktura
Pro sportovní aktivity lze využít travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové sportovní hřiště u fotbalového
hřiště, které je určeno k provozování míčových her (malá kopaná, odbíjená, nohejbal, tenis, košíková),
cvičební prvky umístněné u fotbalového hřiště (Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek).
Pro různé sportovní aktivity je po domluvě možné využít tělocvičnu ve škole (aerobik) nebo sál
kulturního domu (aerobik, ping-pong, šerm).
Dětské hřiště je vybudováno u budovy mateřské školy, další je ve směru na Čeložnici.
U kostela se nachází tenisové hřiště, jež je v majetku Obce. Mládež má dále možnost používat posilovnu
v budově hasičské zbrojnice a v katastru obce se ještě nachází sportovní střelnice.



Centrální sportoviště v obci obsahující:
o

Fotbalové hřiště

o

Kabiny

o

Multifunkční hřiště s umělým povrchem

o

Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek



Hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek při ZŠ a MŠ



Provizorní tělocvična vytvořená ze třídy MŠ a ZŠ
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Tenisový kurt



Stezky a cyklotrasy



Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek konci vesnice směr Čeložnice

3.3 Fotografie stávající sportovní infrastruktury
Centrální sportoviště - Fotbalové hřiště

Kabiny
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Multifunkční hřiště s umělým povrchem

Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek
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Hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek při ZŠ a MŠ

Hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek při ZŠ a MŠ
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Provizorní tělocvična vytvořená ze třídy MŠ a ZŠ

Tenisový kurt
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Veřejné hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek v lokalitě na konci vesnice směr Čeložnice

4 FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE V LETECH
Schválený rozpočet obce na příjmové straně činní v roce 2021 - 13 655 000,- Kč.
Vzhledem k velkosti Obce a jejímu rozpočtu je obec schopna financovat sport částkou max.
5 % celkového rozpočtu obce.

Rok

2020

2021

Financování sportovní
infastruktury

400 000,- Kč

450 000,- Kč

180 000,- Kč

200 000,- Kč

Financování činnosti spolků a
klubů
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5 SWOT ANALÝZA
Zpracovaná SWOT analýza shrnuje hlavní charakteristiky obce, které mají vliv na podporu a rozvoj
sportu. Na základě výsledků této analýzy je v další části popsaná vize rozvoje sportu v obci Kostelec a
definovány prioritní oblasti rozvoje sportu v obci.

Silné stránky

Slabé stránky



Znalost potřeb spolků a obyvatel obce



Aktivní zapojení Obce do sportovního dění spolupořádání sportovních akcí






Potřebná infrastruktura a vybavenost pro
sportovní aktivity




Aktivní spolky zabývající se sportovními
aktivitami



Zapojení obyvatel do činnosti obce

Příležitosti

Chybí sportovní zařízení pro osoby starší a
s omezenou možností pohybu
Nedostatečné zázemí a kapacity pro činnost
některých spolků
Propagace sportovních zařízení

Ohrožení



Vyšší zapojení Obce do rozvoje sportu



Vyšší zapojení podnikatelské sféry do rozvoje
sportu






Větší informovanost obyvatel o možnostech
sportovních aktivit v obci



Další rozvoj centrálního sportoviště a jeho
větší využití veřejností (např. workoutové
prvky)



čerpání dotací a finančních prostředků
z grantů a operačních programů
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Vysoké investiční náklady ztěžující další
aktivity v rámci rozvoje sportu
Nedostatek zdrojů financování

STRATEGICKÁ ČÁST
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Sport na území obce je veřejností chápán jako nedílná součást aktivního trávení volného času.
Sportovní infrastruktura je základním předpokladem realizace sportovních aktivit.
Cílem Koncepce rozvoje sportu v obci Kostelec je stanovit základní zásady, kterými se má obec při
činnosti v oblasti sportu řídit, vymezit základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu
z rozpočtu obce. Rovněž určení priorit pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny,
zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obce Kostelec

K naplňování cílů a vizí rozvoje sportu v Obci Kostelec byly stanoveny prioritní oblasti.

6 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE SPORTU V OBCI KOSTELEC
Oblast 1 Sportovní infrastruktura


O 1.1 Infrastruktura pro individuální a kolektivní sporty



O 1.2 Školní sportovní infrastruktura

Oblast 2 Sportovní infrastruktura pro neformální volnočasové aktivity v oblasti sportu


O 2.1 Rozvoj cyklo dopravy a cyklotras



O 2.2 Realizace stezek pro pěší a běžeckých tras



O 2.3 Rozvoj lokalit sportovních a volnočasových aktivit občanů i návštěvníků

Oblast 3 Podpora trenérů, cvičitelů a sportovních události včetně jejich propagace


O 3.1 Podpora trenérů, cvičitelů



O 3.2 Podpora sportovních události včetně jejich propagace

K naplňování strategické části slouží akční plán
Akční plán je plán se stanovení jednotlivých kroků, které musí být vykonány, aby bylo dosaženo
vytčeného cíle. Akční plán se používá ve strategickém řízení pro naplnění strategických cílů.
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7 TVORBA AKČNÍHO PLÁNU
Koncepce rozvoje sportu v obci Kostelec zavádí principy strategického řízení a jedním z dílčích nástrojů
je tvorba a realizace akčního plánu.
Akční plán je hlavní nástroj k naplnění cílů Koncepce. Do akčního plánu jsou řazeny investiční
a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet obce a naplňující prioritní oblasti sportu v obci
Kostelec.
Akční plán musí mít jednoznačnou strukturu obsahující konkrétní náležitosti. V akčním plánu jsou
specifikovány minimálně tyto položky:






Název projektu
Zdůvodnění projektu
Vazba na klíčovou oblast a opatření
Zdroj financování (rozpočet obce, dotace)
Připravenost projektu

Aby měla příprava a realizace akčního plánu reálný dopad, je naprosto nezbytná jeho provázanost
s tvorbou rozpočtu obce.
Projekty v akčním plánu jsou po úvodním sběru na začátku realizace Strategie doplňovány
a aktualizovány.

7.1 Tabulka Akčního plánu
Opatření

Název projektového záměru

O 1.1

Rekonstrukce multifukčního hřiště na centrálním sportovišti

O 1.1

Atletická rovinka s doskočišti pro skok daleký a skoky vysoký – u centrálního
sportoviště

O 1.1

Rekonstrukce tenisového kurtu - úprava povrchu k využití jako kluziště

O 1.2

Rekonstrukce hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek při ZŠ a MŠ

O 2.3

Rekonstrukce veřejného hřiště pro aktivní a pasivní odpočinek v lokalitě na
konci vesnice směr Čeložnice

O 1.2

Výstavba tělocvičny pro MŠ a ZŠ

O 1.1

Výstavba tenisové stěny u hřiště

O 2.1

Asfaltová (pevná) cyklostezka - napojení na Kyjov

Podrobná tabulka akčního plánu je přílohou č. 1 tohoto dokumentu
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