PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE

N A OBDOBÍ LET 2018 – 2028

Plán rozvoje sportu 2018-2028
Aktualizováno k 1.1.2021
1. ÚVOD...................................................................................................................................................
2. ZÁKLADNÍ POJMY................................................................................................................................
3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU................................................................................................
4. OBEC JARCOVÁ....................................................................................................................................
5. SOUČASNÝ STAV.................................................................................................................................
6. VIZE A PRIORITY..................................................................................................................................
7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI.....................................................................................................
8. ZÁVĚR.................................................................................................................................................

1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Jarcová je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným
dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce. Cílem plánu
rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory
sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody,
upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivaci a hodnotami jsou pohybové vyžití,

organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení
zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího
programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních
prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a
vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a
provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný
činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je
vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí
ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných
předpisů odbornou kvalifikaci.
Výbor pro kulturu, školství a sport – poradní orgán zastupitelstva obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky
pro sport, zejména:
 zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
 zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
 zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují je
pro sportovní činnost občanů,
 kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
 zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
 obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,

respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. 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 vzdělávaní, dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. OBEC JARCOVÁ
Obec Jarcová se nachází v severní části Zlínského kraje, konkrétně v okrese Vsetín a současně správním
obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí (dále jen ORP Valašské Meziříčí). Katastr obce
se rozkládá na levém břehu řeky Vsetínské Bečvy v délce 3 km ve směru na jih od města Valašské
Meziříčí a zaujímá rozlohu 525 ha. Ke dni 1.1.2021 žilo v obci 860 obyvatel.
Mezi památky obce patří Pískovcový kříž z roku 1832, kaplička u řeky Bečvy z roku 1863, boží muka
nad Krplovem z počátku 20. století, pomník obětem světových válek.
Společenský i kulturní rozvoj v obci přináší několik spolků. Tělovýchovná jednota Sokol disponuje
aktivními celky kopané pro různé věkové kategorie a dále se její členové věnují volejbalu, nohejbalu,
tenisu a pilatestu. V obci mají zázemí v podobě fotbalového hřiště, které je součástí multifunkčního
sportovního areálu. Dále se zde nachází 3 tenisové kurty a hřiště na plážový volejbal a tréninkové hřiště.
Součástí areálu, který prošel v roce 2009 rekonstrukcí, je také restaurační zařízení, pergola s altánem
a dětské hřiště.
Sbor dobrovolných hasičů pomáhá obci především v krizových situacích jako jsou požáry a povodně,
ale věnuje se také požárnímu sportu napříč věkovými kategoriemi. Některá družstva již několikrát
úspěšně reprezentovala obec na Mistrovství České republiky v požárním sportu, čímž ji velmi proslavila
nejen ve Zlínském kraji a širokém okolí.
Výrazným činitelem v oblasti budování pozitivního vztahu a motivace dětí a mládeže k pohybovým
aktivitám patří přirozeně i Základní a mateřská škola Jarcová. Jedná se o sportovní, hudební a taneční
kroužky či zájmové skupiny. V zimním období se děti mohou účastnit lyžařského výcviku, v jarních
měsících pak výcviku (kurzu) plaveckého. Pohybové činnosti a hry jsou ve školkách vykonávány
průběžně v rámci běžného režimu dne. V případě ZŠ a MŠ Jarcová je pro venkovní tělovýchovné aktivity
v areálu školy k dispozici dětské hřiště s hřiště s umělým povrchem, pískoviště. Sportovní aktivity
probíhají v zimních měsících a za nepříznivého počasí v malé tělocvičně, která je součástí školního
areálu.
Nemalou měrou ve sportovní oblasti přispívá i Honební společenstvo Podlesí - Jarcová.

Souhrnné informace o obci
Název: Jarcová
Status: Obec
Rozloha: 5,24 km2
Počet obyvatel: 860
Katastrální území: Jarcová
Adresa obecního úřadu: Jarcová 200, 757 01 Valašské Meziříčí
Starosta: Ing. Ivo Veselý
Stát: Česká republika
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín

5. SOUČASNÝ STAV
V obci Jarcová se nachází fotbalové hlavní i tréninkové hřiště, hřiště na plážové sporty, dětské
hřiště, víceúčelová hřiště se zázemím pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel.

Dětské hřiště s herními sestavami, které se skládají z několika dílčích herních prvků, např.
skluzavka, houpačky, pískoviště apod.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Jarcová iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportovního
vyžití, jako samozřejmou součást zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor nebo
příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.

PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport v obci Jarcová. Důležité je zvýšit a
udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často dává přednost jiným činnostem nebo
pasivnímu trávení volného času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost. Je žádoucí umožnit
denní pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako prostředek sociální inkluze pro
seniory, handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zlepšení
sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do jisté míry pomůže naplňovat prvky
zdravého životního stylu.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času,
seberealizace a aktivní odpočinek.

3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní podmínky pro
různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec
Jarcová dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se
stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita 1. Sport dětí a mládeže
Cíl
Podnícení zájmu o sport a vypěstování potřeby sportu jako samozřejmou součást zdravého životního
stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti vedoucí
k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
Záměry
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících hřišť ve vlastnictví obce v souladu s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností rozpočtu obce a dotací.

Priorita 2. Sport pro všechny
Cíl
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro všechny
věkové kategorie žijící na území obce Jarcová.
Záměry
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce Jarcová v souladu s potřebami
obce. Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce Jarcová. Podpora akcí pořádaných
spolky z území obce Jarcová.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu obce a dotací.

Priorita 3. Sportovní infrastruktura
Cíl
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, která
podporuje aktivní trávení volného času.

Záměry
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení. Příprava nových projektů zaměřených na sport pro
všechny dle možností rozpočtu a dotací.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Přímá podpora (finanční) a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce Jarcová
 pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení
 modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení b) poskytovaná jako
dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím
osobám.
Nepřímá podpora
 Údržba stávajících sportovních zařízení
 Propagace sportovních akcí
 Organizační zajištění sportovních aktivit

8. Závěr
Strategický plán rozvoje sportu obce Jarcová se bude průběžně aktualizovat.
Plán rozvoje sportu obce Jarcová schválilo Zastupitelstvo obce Jarcová na svém zasedání konaném dne
27. 5. 2019, číslo usnesení Z 7/9.
Aktualizaci č.1 dokumentu Plán rozvoje sportu obce Jarcová schválilo Zastupitelstvo obce Jarcová na
svém zasedání konaném dne 1. 2. 2021, číslo usnesení Z 19/10.
Strategický plán rozvoje sportu obce Jarcová je zveřejněn na webových stránkách Obce Jarcová nebo
je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

