PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTA VIZOVICE

NA OBDOBÍ 2021-2027
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Aktualizace – říjen 2022

Do tabulky s názvem „Seznam uvažovaných projektů do dalších let“, která se nachází v části šesté
tohoto dokumentu (strana 32), jsou tímto přidány dvě investiční akce města v následující podobě:

Projekt

Výměna stávajícího umělého
trávníku víceúčelového
sportoviště na ulici
Komenského ve Vizovicích
Osazení kontejnerového WC
na pozemcích p.č. 3231/2 a
3231/3 k.ú. Vizovice + nová
přípojka kanalizace

Předpokládaný
rok realizace

Předpokládané
celkové
náklady

2023

cca 3 000 000,bez DPH

2023

1 939 933,03
bez DPH

Priorita

Popis

Vysoká

Výměna stávajícího povrchu a
výměna stávajícího oplocení
sportovního areálu

Vysoká

Osazení kontejneru WC na ŽB
patky, vybudování příjezdové a
pochůzí plochy ze zámkové
dlažby, včetně přípojek
kanalizace, vody a elektrické
energie a VO

Tato aktualizace byla schválena Zastupitelstvem města Vizovice na zasedání konaném dne 19. 09. 2022
usnesením č. XXVIII/97/2022.

Ve Vizovicích dne: 21. 10. 2022

Bc. Silvie Dolanská

Mgr. Alena Hanáková

starostka města Vizovice

místostarostka města Vizovice
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci je sestaven na základě zákona č. 115/2001 Sb. ve znění pozdějších novel. Dle
§ 6 odst. 2 zákona obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo
kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné
k naplnění plánu.
Pojmy Sport, Sportovní organizace, Sportovec, Sport pro všechny a Sportovní zařízení jsou definovány
v § 2 zákona č. 115/2001 Sb.
Úkoly Plánu rozvoje sportu:
 naplňovat vizi všech sportovních spolků, školy, spolků pracujících s dětmi, spoluobčanů – aktivních
sportovců a postupně realizovat dlouhodobé cíle
 stanovit základní pravidla finanční podpory sportu ve městě
 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v oblasti sportu ve městě
 prezentovat Program rozvoje sportu a jeho zaměření ministerstvům, kraji, podnikatelům a ostatním
možným partnerům s cílem získat dotace pro zajištění Programu rozvoje sportu
 vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové a sociální skupiny
občanů
 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty
 stanovit priority investic v rámci Programu rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu města Vizovice vychází z Programu rozvoje města Vizovice 2021-2027. Plán
podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách města.
Vizovice (německy Wisowitz) je město v okrese Zlín ve Zlínském kraji, 14 km východně
od Zlína v podhůří Vizovických vrchů na soutoku Lutoninky a Bratřejovky. Žije zde přibližně
4 900 obyvatel. Nachází se zde 1 271 domů. Město se dělí na dvě části, vlastní Vizovice a místní
část Chrastěšov.
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Historické jádro je městskou
památkovou zónou.

Dominantou
trojúhelníková

města je barokní zámek, jsou zde dvě
náměstí, kostel a nemocnice z 18. století.

Město Vizovice (s místní částí Chrastěšov) je od 1. ledna 2003 obcí s pověřeným městským úřadem
a rozšířenou působností (tzv. malým okresem). Do obvodu pověřeného městského úřadu Vizovice patří
15 měst a obcí: Bratřejov, Březová, Dešná, Hrobice, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Neubuz, Podkopná
Lhota, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Všemina a Zádveřice–Raková. Společně s Vizovicemi má celý
obvod téměř 16 a půl tisíce obyvatel. Zastupitelstvo města Vizovice má 17 členů. Rada města Vizovice
(výkonný orgán města Vizovice v oblasti samostatné působnosti, zodpovídá se zastupitelstvu města)
má 5 členů včetně starosty a místostarosty.
Město leží na úpatí Vizovické vrchoviny. Protéká jím několik říček např.: Dubovský potok, Bratřejovka
a Lutoninka. Převážnou část území tvoří Vizovická vrchovina, kterou prochází hřbet komonecké
pahorkatiny s nejvyšším bodem Klášťov (753 m). Nad městem se vypíná Janova hora o nadmořské
výšce 438,6 m. Město leží v nadmořské výšce 296 m.

Základní škola Vizovice
Kapacita školy je 700 žáků. Škola má dvě budovy – „Stará škola“ na náměstí TGM byla postavena
roku 1892. „Nová škola“, ve Školní ulici čp. 790, byla postavena v roce 1950. Ve školním roce
2019/2020 bylo vyučováno 636 žáků ve 28 třídách. Škola má 39 pedagogických pracovníků,
20 správních zaměstnanců a 6 vychovatelů. Výuka na I. i II. stupni ZŠ probíhá dle vzdělávacího
programu „Cesta k poznání“.

Mateřská škola
Je umístěna ve dvou účelově postavených patrových budovách. Přírodní prostředí umožnilo vytvořit
kolem budov šest samostatných, účelně zařízených hřišť pro rekreaci dětí a pobyt venku. Mateřská
škola je sedmitřídní s kapacitou 180 dětí. V posledních letech bývá kapacita téměř či zcela naplněna.
Již několik let úspěšně integruje do kolektivu zdravých dětí i děti s tělesnou nebo jinou vadou. Příspěvek
na neinvestiční náklady – školné činí 500 korun měsíčně a stravné za celý den 35-37 korun.
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Demografie města
V České republice se nachází celkem 608 měst, z nichž více jak 50 % z nich tvoří města s méně než
10 000 obyvateli. Pokud však vezmeme v potaz celorepublikové porovnání měst podle počtu obyvatel,
poté se Vizovice řadí na 280. místo v této tabulce.
Aktuální počet obyvatel města Vizovice byl k datu 1. 1. 2020, ke kterému se evidují podrobné statistiky,
celkem 4800 obyvatel. K 1. 1. 2021 pak počet obyvatel stoupl na 4873, přičemž podrobnější statistiky
zatím nejsou k dispozic. Za období posledních cca 15 let (od roku 2006) lze zaznamenat víceméně
setrvalý nárůst obyvatelstva. Viz graf 1.
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Graf 1, zdroj: ČSÚ 2021

I z druhého grafu je patrné, že v posledních 20 letech docházelo spíše výjimečně k meziročnímu úbytku
počtu obyvatel. Naopak lze vidět např. v letech 2009, 2018 či 2020 vysoké přírůstky počtu obyvatel.
Každoroční populační přírustky/úbytky za posledních 20 let
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V ohledu rozložení obyvatelstva podle věku činí průměrný věk občana města 41,7 let, přičemž muži
jsou oproti ženám v průměru o necelé 2 roky mladší. Průměrný věk obyvatele ČR k 1.1.2020 udává 42,5
let, což je velmi blízko hodnotě průměrného věku obyvatel Vizovic.
Celkem
Obyvatelstvo celkem

z toho ve věku

muži

ženy

4 800

2 338

2 462

0–14

764

358

406

15–19

230

109

121

20–29

561

298

263

30–39

675

345

330

40–49

788

405

383

50–59

571

284

287

60–64

317

149

168

65–69

325

155

170

70–79

405

187

218

80+

164

48

116

41,7

40,8

42,5

Průměrný věk

Tabulka 1, zdroj: ČSÚ 2021, data k 1.1.2019

Děti do 14 let věku představují cca 16 % obyvatelstva, obyvatelé ve věku 15-64 let představují 65 %
a do skupiny seniorů patří asi 19 % obyvatelstva města Vizovice.

Sportovní vyžití
Město poskytuje návštěvníkům řadu turistických i cyklistických stezek po Vizovických vrších.
Asi půl kilometru od centra Vizovic je sportovní areál u Sokolovny s tenisovými kurty a hřištěm na
volejbal, nohejbal atd. Ke sportu ve městě dále slouží 3 tělocvičny (tělocvičny ZŠ + SŠ), víceúčelové
hřiště za budovou ZŠ, víceúčelové Oranžové hřiště Janova hora, fotbalový stadion s oválem na běh a inline, skatepark, workoutové hřiště, pumptracková dráha a v zimě zamrzlý rybník v parku. Volný čas lze
rovněž vyplnit např. výšlapem po trasách naučných stezek a dalšími aktivitami.

Obrázek 1
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2. Základní východiska
Současné problémy sportu ve městě
Problémy sportu a sportovních organizací ve městě
1. Nedostatek financí poskytovaných zejména ze státní a krajské úrovně vzhledem ke složitosti
a šíři problematiky.
2. Horší vybavenost, parametry či stav (stáří) některých sportovišť ve městě.
3. Vysoká administrativní náročnost zejména při žádání o dotace, při pořádání sportovních
a společenských akcí atd.
4. Ubývající počet lidí zejména ochotných, případně schopných, pracovat s mládeží, a to z mnoha
důvodů - namátkou nedostatek volného času kvůli velkému pracovnímu vytížení, stoupající
riziko trestněprávní odpovědnosti za věci, kterým mnohdy z pozice dobrovolníka nelze
zabránit, vysoké (a pro neprofesionální sport zbytečné) požadavky na kvalifikaci trenérů,
cvičitelů a dalších, nízké finanční ohodnocení a mnohé další.
5. Konkurence jiných volnočasových aktivit spojených s aktuální dobou (konkrétně se sportem
spojený fenomén e-sports a další).

Sportoviště ve Vizovicích
VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ - „ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
JANOVA HORA“
Janova hora

Možnosti využití: Oplocené víceúčelové hřiště s osvětlením je
možné využívat k následujícím sportovním činnostem: Tenis,
softtenis, malá kopaná, florbal, badminton, odbíjená, házená,
basketbal, streetball. V zimním období v případě nastříkání
plochy je možné i bruslení.
Provozní doba hřiště je pondělí–neděle od 8:00 hodin do 20:00
hodin. Fungují zde také rezervace 3 dny předem na 1-2 hodiny.
PUMPTRACKOVÉ HŘIŠTĚ
Janova hora

Nově vybudované pumptrackové hřiště v sousedství Oranžového
hřiště slouží všem věkovým kategoriím. Jedná se o uměle
vytvořený okruh určený primárně pro jízdu na kole.
STADION – FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
U Stadionu 339, areál SK Vizovice

Vybavení stadionu – automatické zavlažování, kryté hráčské
střídačky, zábradlí okolo hřiště, brankové sítě, rohové praporky,
výsledková tabule. šatny pro hráče (4x), samostatné šatny pro
rozhodčí (1x), sprchy, toalety, sklad/technická místnost. V areálu
se nachází fotbalové hřiště obehnané in-line oválem vhodným
např. pro bruslaře či cyklisty.
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Vybavení pro návštěvníky: samostatné toalety, občerstvení nebo
bufet, ozvučení areálu.
Tribuna: 40 míst ke stání, 40 míst k sezení.
Povrch hřiště tvoří přírodní trávník.
Rozměry hřiště – 100x70 m

SPORTOVIŠTĚ U SOKOLOVNY
ulice Tyršova, areál TJ Sokol

Sportovní areál se nachází přímo u budovy sokolovny a nabízí dvě
asfaltová hřiště s možností nočního osvětlení. Mimo zimní
sezóny je využíván především pro potřeby míčových her, jako
jsou:





fotbal
nohejbal
volejbal
házená

V zimním období je areál využíván jako veřejné kluziště, na
kterém se vydovádí bruslaři všech věkových kategorií.
TENISOVÉ KURTY
ulice Tyršova, areál TJ Sokol

Jedná se o 2 tenisové venkovní kurty umístěné vedle sebe
v blízkosti asfaltového hřiště. V současnosti jsou využívány jak
tenisovým oddílem, tak veřejností. Na kurtech probíhají
pravidelné tréninky. Tenis se zde učí hrát i děti pod dohledem
kvalifikovaných trenérů. Pořádají se zde rovněž amatérské
turnaje.

KOUPALIŠTĚ
ulice Tyršova

Jedná se o koupaliště, vybudováno roku 1927, které bylo několik
let vyhledávanou letní atrakcí.
Koupaliště disponuje dvěma bazény, pro plavce i neplavce,
využíval jej nespočet zdejších obyvatel i mimo vizovických
návštěvníků. Hloubka vody v plavecké části bazénu je 1,0 – 1,5
m, v relaxační části 1,0 – 1,3 m a v neplavecké části 0,15 – 0,3 m
Koupaliště je od roku 2008 mimo provoz. Vlastníkem areálu
koupaliště Město Vizovice, které objekt odkoupilo v roce 2008
od místního spolku TJ Sokol.
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VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ PRO VEŘEJNOST
ulice Komenského

Víceúčelové hřiště se skládá z fotbalového hřiště,
basketbalového hřiště, běžecké dráhy, skateparku a venkovního
workoutového hřiště.
Fotbalové hřiště je z obou stran obehnáno záchytnými sítěmi,
dvěma typy branek, povrch hřiště je travnatý. Z obou stran hřiště
se též nachází streetbalové plochy, každá s jedním
basketbalovým košem. Celou plochu doplňuje po obvodu oválná
atletická běžecká dráha s umělým povrchem.
Skatepark – Proběhla rekonstrukce starého skateparku za horní
budovou základní školy. Návštěvníci mohou využít tyto prvky –
sestavu Quarter Ramp, Pyramid + Ledge, Manual Pad a Slide Bar.
Workoutové hřiště – jedná se o soubor 5 fitness stanic nabízející
komplexní procvičení těla. Hřiště je umístěno vedle Základní
školy na bývalém dětském hřišti. Soubory cviků jsou popsány na
tabulích ve třech kategoriích zdatnosti umístěných na
jednotlivých stanicích.
V areálu je též pro děti vystavěno moderní dětské hřiště.
SPORT CENTRUM VIZOVICE
A. Háby 1201

Je typ sportovního a relaxačního centra. K dispozici je posilovna,
haly na squash, finská sauna, solárium, kardiozóna. Možnost
občerstvení na baru, připojení k WiFi. Centrum nabízí také lekce
skupinových cvičení v předem určených hodinách.
HŘIŠTĚ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPSKÁ
Hřiště s umělým povrchem se nachází v prostranství obklopené
panelovými domy. Vybavené dvěma brankami vhodné pro
kopanou, florbal, nebo jiné míčové hry. V roce 2017 bylo hřiště
upraveno o basketbalové koše a v roce 2018 potom o nové
přenosné mantinely.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE
Školní 790

Škole pro sportovní účely slouží tělocvična, areál školy
a sportovní stadión.
Škola disponuje moderní tělocvičnou sloužící především žákům
1. až 9. třídy základní školy. Tělocvična je vybavena klasickými
prvky, sportovními potřebami a také lezeckou stěnou. Výuka
tělesné výchovy na II. stupni probíhá pod vedením 4 pedagogů.
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HŘIŠTĚ ZA DOLNÍ BUDOVOU ZŠ
Za starou budovou základní školy na Masarykově náměstí,
v prostoru směrem ke skautské klubovně, se nachází ve dvoře
hřiště s přírodním travnatým povrchem a brankami, a také malé
dopravní hřiště vhodné pro jízdu na koloběžkách. Travnaté
hřiště je v hodné zejména pro hraní malé kopané či jiné
pohybové aktivity. Hřiště je využívané dětmi, které navštěvují
školní družinu.
REKREAČNÍ AREÁL A PENZION REVIKA
Lázeňská 1035

Soukromý rekreační a ubytovací areál Revika s.r.o. nabízí rozsáhlé sportoviště pro aktivní
jednotlivce či skupiny. Probíhají zde letní tábory, sportovní soustředění, školy v přírodě nebo
firemní akce.
V areálu jsou k dispozici:







víceúčelové hřiště
volejbalové a nohejbalové hřiště,
tenisový kurt,
venkovní bazén
minigolf a ohniště
tělocvična

Hosté můžou využít také saunu s odpočívárnou.
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Lokalizace sportovišť na mapě
Většina sportovišť je rozmístěna v blízkosti středu města. Výjimku tvoří Oranžové hřiště na Janově
hoře, sloužící pro místní obyvatele sídliště, kde dosud nebylo příliš možností k využívání volného času
a rekreační areál Revika v jižní části města jenž však není majetkem města.
Mapový přehled všech sportovišť je vyobrazen na následujícím obrázku:

Obrázek 2

Dětská hřiště
Dětské hřiště – ulice Komenského
Dětské hřiště je umístěno za horní budovou základní školy vedle
workoutového hřiště jako součást komplexu víceúčelového hřiště.
Vybaveno je celou řadou moderních prvků houpaček, žebříků skluzavky,
lezeckých a balančních prvků atd. Nejvýraznější atrakcí je zde dětská
provazová pyramida.
Povrch hřiště tvoří říční kamínky bezpečné pro případné pády dětí.
Kolem hřiště jsou dvě odpočinkové lavičky pro dospělé.
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Dětské hřiště – sídliště Štěpská
Ve Vizovické části Štěpská se nachází malé dětské hřiště zejména pro
obyvatele sídliště. Hřiště je vybaveno klasickou věží se skluzavkou. Hned
vedle se poté nachází malé sportovní hřiště.
Dětské hřiště – čtvrť A. Háby
Podobně jako u dětského hřiště Štěpská, i toto hřiště slouží zejména pro
obyvatele místního sídliště. Hřiště je vybaveno dětskou věží se
skluzavkou. V roce 2019 zde byly nainstalované nové houpačky městem
Vizovice. Nechybí zde ani odpočinková lavička. Další herní prvky jsou
v plánu.
Dětské hřiště – ulice Zlínská
Nachází se u benzínky vedle zámecké zahrady. Vybaveno je houpačkou
a skluzavkou s altánem. Povrch hřiště je travnatý, část s altánem
dlážděná.

1. Dětské hřiště – ulice 3. května
V roce 2019 nainstalované nové houpačky městem Vizovice. Další herní
prvky jsou v plánu.
Stůl pro stolní tenis, dětský domek, pískoviště, lavičky umístěné pod
stromy.
Je zde vystavený provozní řád a dodatková tabule od občanského
sdružení Janova Hora.
Obměněny byly především staré houpačky za modernější typ. Dále byla
nainstalována dětská prolézačka se skluzavkou ve stylu pirátské lodi
s lanovými a lezeckými prvky pro děti.

2. Dětské hřiště – ulice 3. května
2. dětské hřiště pod správou spolku občanského sdružení Janova Hora.
Hřiště se nachází mezi budovami v nejhornější části ulice 3. května.
Vybaveno je lezeckou stěnou, žebříkem, skluzavkou, kreslící tabulí
a houpadlem. Povrch tvoří říční kamínky. Pro rodiče jsou zde
k odpočinku 4 lavičky k sezení.

Dětské hřiště Chrastěšov 1
Dětské hřiště Chrastěšov 2
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Dětské hřiště Rallye bar
Dětské hřiště Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Dětské hřiště na sídlišti Růžová
Město chystá také obnovu dětského hřiště za takzvaným Rohlíkem, budovou naproti Domu kultury.
Zde musely být atrakce pro děti odstraněny z důvodu jejich havarijního stavu.

Možnosti ubytování se sportovištěm


REVIKA – REKREAČNÍ STŘEDISKO
Rekreační areál REVIKA nabízí celoroční ubytování v novém penzionu *** s kapacitou 22 lůžek. Pokoje
jsou s balkonem a sociálním zařízením. Na pokojích se nachází TV, lednice a možnost internetového
připojení. V přízemí se nachází útulná restaurace (možnost konání rodinných oslav a svateb). Areál dále
nabízí ubytování v hlavní budově ve 2 a 4lůžkových pokojích a dřevěných srubech, které jsou
k dispozici v letních měsících. V areálu jsou k dispozici 3 hřiště, tenisový kurt, venkovní bazén
a minigolf.
o



Kontakt
Lázeňská 1035
763 12 Vizovice

Tel: 577 452 733
Mob.:737 534 439

E-mail: revika@revika.cz
http://www.revika.cz/

SOKOLOVNA
Nabídka ubytování ve 2-4lůžkových pokojích. Celková kapacita 20 lůžek. Pokoje mají společnou
koupelnu a WC, na čtyřech pokojích je umyvadlo. Rovněž existuje možnost pronájmu prostorů
na oslavy, školení, svatby, předváděcí akce atd. s kapacitou až 450 lidí. K dispozici je vlastní parkoviště.
Ze sportovišť je pak nutné zmínit 2 asfaltová hřiště, která lze využít na volejbal, nohejbal, fotbal či
házenou.

Seznam spolků zaměřených na sport
Ve Vizovicích se nachází dostatečné množství sportovních spolků obohacující život starších i mladších
občanů města. Seznam spolků je vypsán v následujícím seznamu.

Fotbalový klub SK Vizovice
U Stadionu 339

Vznik sportovního klubu ve Vizovicích se datuje k roku 1929.
Koncem r. 2004 se zrodil ve Vizovicích nový fotbalový klub, nesoucí název SK
VIZOVICE. Jeho vznik je spojen s datem 4. listopadu 2004.
Ustanovení souviselo s pádem vizovické kopané z župního přeboru až do základní soutěže. Z tohoto
důvodu ukončili na čas fotbalovou kariéru hráči jako: Mareček, Kudrnáč, Mojžíš, Hába, Rychlík atd.
Také proto byl ustanoven výkonný výbor SK Vizovice a začala práce na znovuobnovení fotbalu
na úrovni, na kterou byla fotbalová veřejnost našeho města zvyklá.
Výbor předložil záměr o sportovním vyžití mládeže se zaměřením na fotbal a lehkou atletiku. Aby měl
projekt pevný řád a strukturu, předpokládal klub SK vznik sportovní třídy při ZŠ Vizovice. Toto se však
nepodařilo prosadit. Podporu pro svou činnost našel výbor SK u rady a zastupitelů města Vizovice.
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Klub hraje od sezóny 2016/17 Okresní soutěž Zlínska (9. nejvyšší soutěž).
SK Vizovice trénuje na svém fotbalovém hřišti U Stadionu 339. Má i vlastní webové stránky
(https://www.fotbalskvizovice.cz), kde informuje o všech novinkách a zápasech. Lze zde nalézt také
rozpis tréninků, informace pro členy, umístění v tabulkách, informace o klubu atd.
Klub je rozdělen na jednotlivá mužstva s následující účastí v soutěžích: Muži, Dorost, Starší žáci, Mladší
žáci, Starší přípravka, Mladší přípravka, Fotbalová školička, Staří páni.
Následující tabulka zobrazuje ligu, úroveň a umístění SK Vizovice (družstvo mužů) v jednotlivých
sezonách:
Sezóny

Liga

Úroveň

Pozice

2004/05

Základní třída Zlínska – sk. B

10

8.

2005/06

Základní třída Zlínska – sk. A

10

1.

2006/07

Okresní soutěž Zlínska – sk. B

9

1.

2007/08

Okresní přebor Zlínska

8

11.

2008/09

Okresní přebor Zlínska

8

1.

2009/10

I. B třída Zlínského kraje – sk. B

7

1.

2010/11

I. A třída Zlínského kraje – sk. A

6

11.

2011/12

I. A třída Zlínského kraje – sk. A

6

12.

2012/13

I. A třída Zlínského kraje – sk. A

6

2.

2013/14

Přebor Zlínského kraje

5

12.

2014/15

Přebor Zlínského kraje

5

13.

2015/16

I. B třída Zlínského kraje – sk. A

7

14.

2016/17

Okresní soutěž Zlínska – sk. A

9

11.

2017/18

Okresní soutěž Zlínska – sk. B

9

8.

2018/19

Okresní soutěž Zlínska – sk. A

9

Orel Vizovice
Palackého Nám. 1203

Orel jednota Vizovice je sportovní spolek, jehož Hlavní náplní práce je rozvoj tělesné a duševní stránky
člověka, zejména dětí a mládeže, postavené na základě křesťanské víry.
Pro děti a mládež se pořádají:







florbalové tréninky a zápasy
tréninky stolního tenisu
cvičení rodičů s dětmi
karnevaly, dětské dny
poutě, přednášky
výtvarné dílny atd.
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Florbal
Je zde rozdělen na:





přípravka – tréninky probíhají každou středu od 15:00 do 16:00 hodin. Jsou určeny všem kluků
i holkám, ročník 2012 a mladší. Trenéři – Ondřej Žůrek, Marek Špaňhel.
mladší žáci – probíhají každou středu od 15:50 do 17:00 hodin. Jsou určeny pro všechny kluky
i holky, ročníky 2008–2011. Trenér – Ondřej Štach.
starší žáci a dorostenci – probíhají každé pondělí od 17:50 do 19:30 hodin.
Jsou určeny pro všechny kluky i holky, ročníky 2004–2007. Trenér – Filip Vaculík
junioři a muži – probíhají každé pondělí od 19:30 do 21:00 hodin. Jsou určeny pro všechny,
ročníky 2003 a starší. Trenér – Jiří Oborský

Všechny florbalové tréninky probíhají na horní budově základní školy.
Volejbal
Volejbal pro všechny chlapce a dívky, mladé nebo starší, nehledě na jejich sportovní dovednosti.
Každou středu od 20 do 21 hodin na horní škole.
Kontaktní osoba: Vašek Burget, tel.: 733 385 942, vburget@seznam.cz
Cvičení rodičů s dětmi
Nejmladší oddíl jednoty – Orlíček. Rozdělený na 2 skupiny – děti do 3 let a děti ve věku 3-6 let. Pro
první skupinu jsou hodiny každou středu od 9 hod. do 10 hod. na Orlovně. Pomocí písniček a říkanek
se zde děti učí základním pohybovým dovednostem, pomocí netradičních pomůcek procvičují jemnou
motoriku. Nechybí překážková dráha a cvičení s padákem. Pro druhou skupinku je vyhrazeno každé
úterý od 16.15 hod. do 17.15 hod. taktéž na Orlovně. Zde je náplní vždy rozběhání formou honičky,
rozcvička na písničky Míši Růžičkové a poté pohybové a míčové hry inspirované biblickými příběhy.
Cvičí se vždy v budově Orlovny.
Kontakt na cvičitelku: Alžběta Doležalová, tel.: 607 720 109, alz.dolezalova@seznam.cz

Spolek provozuje své vlastní internetové stránky na adrese http://orelvizovice.cz/, kde pravidelně
a přehledně aktualizuje informace o akcích, sportovních oddílech atd.
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Spolek Orel mezi sebe rád vítá nové děti, mládež i další spolupracovníky, kteří mají chuť si hrát, cvičit
a věnovat svůj volný čas sportu v dobrém kolektivu.
Je možný také pronájem Orlovny, a to jak pro oslavy, smuteční hostiny, tak z důvodu ubytování
víkendových či týdenních akcí. V ceně je pronajmutí sálu, kuchyňky a šatny. Prostory pro oslavu je
možné si po domluvě předem nachystat.
Kontakty:
Zdeněk Adamuška
starosta jednoty
tel.: 737 475 057
adamzdena@seznam.cz

Alžběta Doležalová
místostarostka jednoty
tel.: 607 720 109
alz.dolezalova@seznam.cz

Skaut Vizovice
Razov 761

Skautské středisko Vizovice bylo založeno po 2. světové válce dne 16. 7. 1945. Bohužel poté byla jeho
činnost dvakrát násilně ukončena, a to mezi lety 1948 a 1968 a také v letech 1971–1989. Ovšem
od roku 1990, kdy byla činnost střediska obnovena, fungujeme bez přerušení až do současnosti. Nyní
ve středisku aktivně funguje 125 členů, nicméně za dobu fungování prošlo místním střediskem
několikanásobně více skautů a skautek.
Skauti se pravidelně setkávají na družinových schůzkách v klubovně za starou školou. Zde jsou děti
vedeny a učeny skautským a morálním hodnotám v duchu skautského slibu a zákona. Mimo jiné se zde
konají i pravidelně akce jako je vánoční besídka, či Den sesterství. Družiny se potom spojují do 4 oddílů
dle výchovných kategorií – Světlušky a Skautky, Vlčata a Skauti, Roveři a Rangers a oddíl Činovníků. O
všechny oddíly se potom stará vedoucí střediska, kterým je od roku 2013 Petr Divílek, jenž ve stejném
roce vystřídal Evu Fišerovou – Sopku. Mimo tradiční jedno-denní i celo víkendové výpravy do blízkého
i vzdáleného okolí je pořádáno celo – střediskové setkání, kde se schází jak současní, tak i bývalí členové
střediska. Velmi oblíbenou událostí je čtrnáctidenní letní tábor, který se koná na tábořišti poblíž
Jasenné. Samozřejmostí jsou i akce pořádané pro širokou veřejnost, jako je tradiční Skautský bál, Sběr
papíru a železa konaný na začátku dubna, či Den dětí v zámeckém parku. Díky velké podpoře města
a místních, či okolních firem se skauti účastní i mezinárodních akcí a podporují tak dospívající děti
ve formování jejich osobností. Součástí aktivit je rovněž starání se o své okolí a přírodu především
prostřednictví čištění vodních toků a přírody kolem nás.
Kontakt:
Veškeré aktuální informace o akcích naleznete ve skautské vitrínce
na nám. T.G. Masaryka, na Facebooku Skauti Vizovice anebo
na internetových stránkách www.vizovicky.skauting.cz
Junák – český skaut, středisko Vizovice, z. s.
Tel.: 604 332 283
E-mail: vizovice@skaut.cz
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KESON Vizovice
Partyzánská 864

Klub byl založen hrstkou nadšených potápěčů v prosinci roku 1999. Postupně se rozrůstal
a ke dnešnímu dni má již přes 100 členů. Vytvořené jsou pobočky v Praze, Zlíně, Brně, Vsetíně,
Karlových Varech, Znojmě, Chorvatsku a ve Francii. Za potápěním klub jezdí skoro každý víkend
na staré zatopené lomy, např. Výkleky u Přerova, Opatovice u Hranic na Moravě, Svobodné Heřmanice
u Ostravy, jazero Guláška u Sence atd. Pod vodu chodí ve všech ročních obdobích a potápění
pod ledem není žádnou výjimkou. Klub každoročně vyráží rovněž do Chorvatska, kde jsou
dobré podmínky pro potápění.
Vedení klubu:
výkonný předseda: Oldřich Jára - Vizovice
čestný předseda: Karel Sýkora - Vizovice
místopředseda: ing. Jan Kovář - Zlín
místopředseda: Petr Kvaiser - Zlín
místopředseda: MUDr. Petr Švenda – Zlín
Pobočky KESONu řídí prezidenti. Noví členové jsou nejdříve kandidáty a po roční zkušební době jsou
přijati za právoplatné členy speciálním přijímacím aktem. Zvláštností klubu je, že každý člen má svou
funkci, takže jsou všichni funkcionáři. Vrcholnou událostí je potom setkání všech členů na ukončení
potápěčské sezóny, která se každoročně koná na podzim na ranči firmy Ellux. Pořádají se populární
soutěže mezi pobočkami a vítězné družstvo získá putovní pohár. Valašské královské
potápěčstvo KESON má sídlo ve Vizovicích, kde se pravidelně schází členové výboru a připravují akce
pro členy. Klub je volně přístupný pro všechny dobré lidi a kamarády. Klub měl i své prezentační stránky
na adrese www.keson.org, ta však již není funkční.
Kontakt: email: jara@avonet.cz, tel. 1: 603 183 333; tel. 2: 602 779 496

KČT Vizovice
Neboli Klub českých turistů – odbor Vizovice je součástí organizace, která má v ČR 40 000 členů.
Ve vizovickém odboru je celkem 150 členů a mnoho dalších příznivců, kteří se zúčastňují akcí, které
klub pořádá.
V čem spočívá jeho činnost?
- vycházky kolem Vizovic cca 6–10 km
- vycházky ve vzdálenějším okolí 6–10 km
- tematické zájezdy
- pořádání celostátních a krajských akcí, které jsou součástí turistického kalendáře
- zásahy do značení turistických stezek
- budování naučných stezek
- vydávání publikací souvisejících s turistikou a cestovním ruchem
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Klub například v roce 2004 vybudoval ve spolupráci se sponzory Turistický pramen u rekreačního
střediska Revika na zelené značce, kterou sekce značení Oblasti Valašsko Chřiby na popud klubu
vyznačila.
V roce 2005 klub vybudoval za finanční pomoci Města Vizovice naučnou stezku „Vizovické prameny“.
V roce 2006 bylo vydáno společně s Městem Vizovice leporelo k naučné stezce s podrobnou mapou.
Klub má své webové stránky na adrese http://www.kctvizovice.ic.cz/, kde lze nalézt pořádané akce,
informace o klubu atd. Stránky jsou přes rok pravidelně aktualizovány.
Kontakt:
Předseda KČT Vizovice: Ivana Křenková
E-mail: ikrenkova@post.cz
Tel.: 736 754 627

Klub Valašských horolezců
Klub byl založen v roce 2000 z iniciativy známého valašského horolezce Zdeňka Luži. Památné
ustanovující schůze se zúčastnilo 16 zakládajících členů o věkovém průměru 27 let. Z tohoto počtu byli
4 členové s lezeckou praxí více jak 10 let, 6 členů s kratší lezeckou praxí a 4 úplní nováčci.
Od té doby se událo mnoho oddílových akcí. Přes výcvik nováčků, letní táboření ve Vysokých Tatrách,
školení lavinové prevence a zdravovědy, nácvik vyprošťování zraněného, lezení v Paklenici, každoroční
výroční schůze s promítáním diáků ze všech možných koutů světa a v neposlední řadě spoustu
společných víkendů a volných chvil v přírodě, nejen na skalách a v horách. Taky počet členů se změnil.
V současné době má klub 27 členů a toto číslo se neustále mění s tím, jak přicházejí další zájemci
z našeho regionu. Členem klubu je také Stanislav Pekárek, který je mistrem ČR v lezení mládeže.
Pro více informací o dění v Klubu valašských horolezců, lze nahlédnout na stránky kvh.zde.cz (stránky
jsou momentálně neaktivní).
Kontakt:
Adresa: Edita Procházková, Lázeňská 1195, 763 12 Vizovice
Tel.: 603 372 782
E-mail: e.duse@post.cz
Web: http://kvh.zde.cz/

Orientační běh Vizovice
3. května 1280
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Orientační běh (zkratka OB) je moderní sportovní odvětví vytrvalostního charakteru, při němž je nutno
se správně a rychle orientovat v neznámém terénu. Při závodě se hledají kontrolní stanoviště (kontroly)
ve stanoveném pořadí a v nejkratším možném čase. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní
úvahy za pomoci mapy, buzoly a stručného popisu kontrol. O úspěchu v závodě rozhoduje tedy správná
orientace a rychlý běh.
V případě, že si zájemce chce vyzkoušet závod v orientačním běhu, může tak jednoduše učinit pouze
svým příchodem na jakýkoli závod a na místě se přihlásit bez jakýchkoliv formalit do některé
z náborových kategorií. Pokud si chce zájemce nejprve vyzkoušet OB a nechat vše vysvětlit, může přijít
na kterýkoliv oddílový trénink. Oddíl má pravidelné mapové i běžecké tréninky pro bližší informace
může zájemce napsat na mail: info@obvizovice.cz kde se s oddílem domluví na konkrétní termín.
Oddíl má několik medailistů z mistroství ČR na krátké a dlouhé trati a ve sprintu.
Kontakt:
Jméno: Martin Marek
adresa: 3. května 1280, Vizovice, 763 12
tel.: 736 540 494
email: info@obvizovice.cz

JS Horymír Vizovice
Jedná se o sportovní jezdecký oddíl, který existuje již 30 let a může se pochlubit mnohými úspěchy. Ať
už to byly úspěchy v jezdeckých soutěžích, jako je např. soutěž Zlatá podkova Zemědělských novin
ve všestranné způsobilosti (military), nebo úspěchy na poli chovatelském.
Ve stájích oddílu se dodnes rodí potomci koní známého (dnes již neexistujícího) hřebčína Pohořelice
u Napajedel, a zdejší chovné klisny jsou tudíž jedny z mála, které jsou nositelkami pohořelické krve.
Hvězdou oddílu se stala vlastní odchovankyně, klisna JAMAJKA, která byla reprezentantkou ČSFR.
V roce 1991-1992 se stala dokonce nejúspěšnějším koněm ve všestranné způsobilosti v rámci ČSFR.
Kontakt:
TJ Horymír Vizovice
Veronika Novotná, tel.: 604 779 810
Jan Binek, tel.: 604 404 385
Adresa: objekt bývalé vodárny Na Manství, p.č. 1647
Adresa pro doručování: Chrastěšovská 103
763 12 Vizovice

Tenisový klub Vizovice
Historie klubu sahá poměrně hluboko do minulého století, kdy skupina nadšenců postavila pod
vizovickým Sokolem první tenisový kurt. Protože zájem o tenis byl velký a ani pro mistrovská utkání
jeden kurt nestačil, přibyl brzy ještě jeden. Od té doby má tenis ve Vizovicích nepřerušenou tradici
a někdy lépe, někdy ne tak dobře, proplouvá tenisovými mistráky jižní Moravy.
Členem klubu se mohou stát příslušníci všech věkových kategorií. Klub se aktivně zaměřuje zejména na
výchovu nových talentů a zájemců o hraní tenisu, a to prostřednictvím tréninků ve všední dny
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v odpoledních hodinách. Od jara do podzimu klub využívá antukových kurtů v areálu za sokolovnou ve
Vizovicích, v zimě pak využívá zastřešeného kurtu v hale ve Hvozdné a v tělocvičně ZŠ Vizovice.
Kontakt:
Tenisový klub Vizovice
Tyršova 177, Vizovice
Předseda klubu: David Pechal, tel.: 777 018 740
Web: www.tenis-vizovice.cz

Jezdecká škola Fox
Jezdecká škola Fox nabízí zájemcům z Vizovic i okolí širokou nabídku v oblasti práce s koňmi. Může se
jednat o výcvik koní, ustájení koní, výcvik nakládání koní do vozíku, či komunikaci s koněm. Pro
veřejnost je však bezpochyby nejvíce zajímavá nabídka výuky jízdy na koni, či s tím spojené obsedání
koní. Škola nabízí také majitelům koní individuální pobyty spojené s různými teoretickými kurzy.
Kontakt:
Jezdecká škola Fox
Lázeňská 534, Vizovice
Vedoucí: Monika Lišková
Tel.: 774 664 655
E-mail: js-fox@seznam.cz
Web: http://m.jezdeckastajliska.webnode.cz/

AVZO TSČ ČR ZO Vizovice, p.s.
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportů a činností České republiky, pobočný
spolek, dále jen AVZO:
-

-

je spolek, který provozuje, podporuje, organizuje a řídí zájmovou a sportovně technickou,
vzdělávací a kulturní činnost na území ČR,
účelem AVZO je organizovat a řídit sportovně technické soutěže od náborových, přes
výkonnostní, až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pořádá Mistrovství AVZO
TSČ ČR,
AVZO vydává pro svoji sportovní a zájmovou činnost pravidla a směrnice pro organizování
sportovně technických soutěží v příslušných odbornostech,
AVZO klade důraz na sportovní přípravu dětí a mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu
budoucích aktivních sportovců,
AVZO podporuje všestrannost svých členů v duchu zásad sportu pro všechny, branné výchovy
a pobytu v přírodě,

Pod hlavičkou AVZO se Tomáš Sláčík, Ondřej Melichařík, Martin Sláčík a Tomáš Holý účastní
WBS - Wood Bike Series, což je série závodů ve sjezdu horských kol.
Kontakt:
Adresa: Razov 710, Vizovice
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Předseda spolku: Antonín Cekota
Místopředseda: Lubor Sláčík
Tel.: 603 849 684
E-mail: info@valaska.cz, luborslacik@tiscali.cz

RC Auta Vizovice, z.s.
Kroužek RC auta vznikl 8. dubna 2003 při Domě dětí a mládeže Astra ve Vizovicích. V roce 2006 bylo
utvořeno o. s., od prosince roku 2015 se pak jedná o zapsaný spolek. Spolek se zaměřuje na ježdění
s modely aut řízenými vysílačkou.
První závod ve Vizovicích se odjel v květnu 2003 na koberci s auty v měřítku 1:18 za účasti závodníků z
Vizovic, Vsetína a blízkého okolí. Časem však mnoho závodníků přestalo v kategorii 1:18 jezdit, a tak
byla vytvořena nová kategorie, a to 1:10 buggy – tedy jízdy přes překážky.
Nejprestižnějšími závody jsou seriál Závodu Valašského království. Na tento seriál se sjíždějí závodníci
i ze vzdálenějších míst - Ostrava, Olomouc, Přerov, Březí, Moravská Třebová, Šenov, dokonce
i závodníci z Púchova, Polska a další. Nejdříve jsme jezdili v tělocvičně Staré školy ve Vizovicích, potom
v tělocvičně ZŠ a MŠ v Pozděchově. Spolek se také účastní závodů pořádaných jinými kluby a absolvoval
rovněž MČR v Polné.
Od roku 2015 spolek jezdí na Sokolovně ve Vizovicích na koberci s překážkami s auty v měřítku 1:14.
V letních měsících se pak účastní venkovních závodů na hlíně, a to s auty v měřítku 1:8 spalovací motor
a 1:10 E buggy.
Kontakt:
Říčanská 731, Vizovice
Předseda: František Stodola
Tel.: 605 482 324
Web: www.rcvizovice.cz
FB: www.facebook.com/rcautavizovice
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Ostatní spolky a organizace zabývající se sportovní či tělovýchovnou činností
Mimo jiné jsou ve městě i jiné organizace, které nespadají pod označení “sportovní spolek“, ale zabývají
se taktéž sportovní činností. Přehled organizací je následující:

Dům dětí a mládeže Zvonek Vizovice
Hlavním úkolem je umožnit dětem a mládeži smysluplné využití volného času podle jejich zájmů v co
nejširší nabídce zájmových činností. Všem zájemcům od předškolního věku až po studenty DDM
umožňuje rozvoj vědomostí, získání nových dovednosti v zájmových aktivitách a odbornostech.
Volnočasové aktivity pro děti a mládež se prolínají při pravidelné zájmové činností v kroužcích,
příležitostných i spontánních akcích, včetně akcí víkendových.
Seznam sportovních kroužků: Lanové aktivity, Florbal, Hry bez hranic, Atletika, Gymnastika (dělená na
4 věkové skupiny), Aerobik (3 věkové skupiny), Mažoretky, Správní kluci a holky, Kruhový trénink.
Všechny tyto sportovní aktivity se kromě kroužku mažoretek provozují v budovách ZŠ Vizovice ve
vyhrazených hodinách. Dále jsou zde možnosti pro mládež navštěvovat např. kroužky Zálesáctví,
Rybářství, Myslivectví, Zumba, Street dance, Tanečky atd.
Součástí organizace je i turistický oddíl mládeže – TOM Čižici, pořádající spoustu turistických akcí,
Dům dětí také každoročně pořádá zimní a letní tábory – pobytové i příměstské. Zájmová činnost DDM
se uskutečňuje v jednotlivých oddělení.
Organizace provozuje vlastní webové stránky na adrese https://www.ddmzvonek.cz/, kde je veškerý
přehled o konaných a připravovaných akcích, táborech, sportovních kroužcích a dalších informacích.

Kontakt:
Mgr. Martin Malina, zastupující ředitel
e-mail: info@ddmzvonek.cz
e-mail ředitel: reditel@ddmzvonek.cz
tel.: 739 271 810 (do kanceláře DDM)
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Základní škola Vizovice
Součástí výuky na škole je povinná tělesná výchova. Výuka probíhá na dvou budovách. První a starší
budova je umístěna na Masarykově náměstí. Druhá budova se nachází na ulici Školní. Důležitou
součástí obou budov školy je školní tělocvična, sloužící především pro žáky školy. Z široké nabídky
možností mají žáci také možnost zvolit si nepovinný předmět “sportovní hry“. V průběhu roku se škola
účastní celé řady školních sportovních soutěží a realizuje pobytové kurzy. ZŠ Vizovice prosazuje
sportovní aktivity jako jsou: Fotbal, Florbal, Volejbal, Lezení, Lyžařský výcvik pro 7. ročník, Lyžáček pro
2. ročník, Cykloturistika, Turistický kurz, Sportovní den.
Od roku 1996 funguje ve škole atletický kroužek pod vedením Mgr. Adriany Hálové. Kroužkem prošly
stovky žáků, odtrénovaly se tisíce hodin a to nejen během školních dnů, ale také o víkendech
a prázdninách. Úspěchy se dostavily v podobě desítek vítězství a ocenění z okresních, krajských
a celostátních finále. Od roku 2013 byl do učebních plánů zařazen OVOV (odznak všestrannosti
olympijských vítězů). Vede k všestrannému rozvoji žáků a plní výbornou motivační funkci
k pravidelnému sportování. Příkladem svým žákům jdou i učitelé TV Mgr. Adriana Hálová a Mgr.
Dominik Masař, kteří se stali republikovými vítězi OVOV v učitelské kategorii.
Na školních soutěžích poráží ZŠ Vizovice pravidelně sportovní školy. Úspěchy našich žáků odstartoval
rok 1999, kdy jsme si poprvé z krajského finále atletického čtyřboje (AČ) odnesli stříbrné medaile.
Okresních i krajských vítězství od té doby byly desítky. Proto dále uvádíme jenom výsledky
z celostátních finále soutěží družstev: AČ KARLOVY VARY – 3. místo (r. 2004), AČ LITOMYŠL – 1. místo
(r. 2005), AČ BŘECLAV – 5. místo (r. 2014), přespolní běh HRADEC KRÁLOVÉ – 7. místo, OVOV PRAHA –
11. místo, AČ OPAVA – 2. místo (2015) OVOV BRNO – 17. místo (2017), OVOV BRNO – 4. místo (2018).
ZŠ Vizovice již více než 30 let spolupracuje se ZŠ Vrbové na Slovensku. Vzájemná setkání se po letech
změnila v účelné sportovní soupeření žáků obou škol. Soutěží se tradičně v disciplínách lehké atletiky,
děvčata ve volejbale, chlapci ve fotbale.
Škola má webové stránky se sportovní sekcí na adrese https://www.zsvizovice.cz/24774-sport-veskole, kde jsou vypsány všechny sportovní aktivity.

Kontakt:
Kancelář / ústředna
E-mail: info@zsvizovice.cz
Web: www.zsvizovice.cz
tel.: 575 571 021
gsm: 773 083 102

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Vizovice vznikl v roce 1886. Mimo provádění požárních zásahů
a záchranných prací jednotka organizuje nebo se účastní různých soutěží, zejména pro své mladé
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hasiče. Nábor dětí od 5 do 15 let probíhá neustále a tréninky jsou každou středu v 17 hodin na cvičné
louce vedle horní školy.

Kontakt:
Nábřežní 993
Vizovice
E-mail: jiri.zurek@vizovice.eu
Web: https://www.mestovizovice.cz/organizace/hasici/
Tel.: 777 471 108

V úvahu do občasného sportování spadá i spolek Centrum pro rodinu Vizovice, jehož součástí
činnosti je také pořádání kulturních, sportovních, společenských a duchovních akcí a volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi. Příkladem jsou třeba příměstské tábory nebo setkávání klubu maminek
atd.
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3. Multiplikační dopady sportu
Sport je činnost, která má základy ve společenských, výchovných a kulturních hodnotách civilizace.
Dopad sportu je do téměř všech oblastí lidského života, a představuje společenský fenomén s neustále
vzrůstajícím významem.

Zdravotní dopady
Nedostatek tělesné aktivity prokazatelně zvyšuje výskyt nadváhy, obezity, kardiovaskulárních chorob,
diabetes a dalších civilizačních chorob. Jejich výskyt má negativní dopad nejen do kvality života
jednotlivce, ale negativně se odráží i v ekonomické sféře, neboť léčba chronických i akutních nemocí
vyžaduje nákladnou léčbu. Lze konstatovat, že jakýkoliv finanční obnos investovaný do sportu šetří
několikanásobně vyšší prostředky ve zdravotnictví.

Rekreace
Rekreace a aktivní odpočinek, je důležitou součástí životního stylu. Je předpokladem pro kvalitní lidský
život a pozitivně se projevuje i následně v pracovních výkonech. Má rovněž kladný vliv na prevenci
pracovních úrazů a tím i pozitivní vliv na ekonomiku. Sport je jednou z nejčastějších forem rekreace.

Socializace
Nezanedbatelnou úlohu má sport a tělovýchova v oblasti formální a neformální výchovy. Sport
zprostředkovává rozvoj vědomostí, dovedností, motivace, formování charakteru, odpovědnosti,
sebehodnocení, smyslu pro povinnost, cílevědomost a mnoha dalších osobních charakteristik jedince.
Zároveň má sport potenciál lidi sdružovat a to bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, sociální původ apod.
Tím výrazně podporuje toleranci k odlišnostem a snižuje xenofobní tendence.

Občanství
Sounáležitost k týmu, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína – to vše
jsou jevy, které sport vytváří či podporuje. Dochází tak k interiorizaci návyků, které jsou důležité pro
odmítnutí sociálně nežádoucího chování. Sport tak má pozitivní dopad v rámci nespecifické prevence
společensky nežádoucího chování. Příslušnost k určité skupině také posiluje pocit sounáležitosti.
Nezanedbatelným přínosem sportu v oblasti občanství je také veliká míra dobrovolnosti, které je
součástí každé moderní společnosti.

Zdatnost
Sport je dominantním prostředkem tělesného rozvoje člověka a zvyšování jeho fyzické zdatnosti,
výkonnosti a psychické odolnosti. To má dopad nejen do ekonomiky a zdravotnictví, ale velmi úzce
souvisí např. s obranyschopností státu.

Seberealizace
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Sport umožňuje každému jedinci seberealizaci, čímž výrazně obohacuje jeho život. Seberealizaci
zprostředkovává sport prostřednictvím uspokojení z pohybu, sociálního kontaktu, úspěšného
překonání překážek, uspokojením z vítězství a mnoha dalších faktorů.

Ekonomika
O přínosu sportu do ekonomiky existuje celá řada studií. Některé dopady do ekonomiky jsou naznačeny
i ve výše uvedených multiplikačních efektech sportu. Sport je dynamickým a velmi rychle rostoucím
hospodářským odvětvím. Může být nástrojem pro rozvoj mikroregionů, regionů i celého státu. Vztah
mezi ekonomikou a sportem je obousměrný. Ekonomika vytváří prostor pro příznivé podmínky,
a naopak sport napomáhá rozvoji ekonomiky (na všech úrovních).

Přínos sportu do ekonomiky
Přínos sportu do ekonomiky spočívá zejména v následujících oblastech:









organizace sportovních akcí
výstavba sportovních objektů a zařízení
výroba zařízení pro sportovní objekty, výroba nářadí a náčiní
obchod se sportovním zbožím
služby (např. fitcentra, posilovny, organizace kurzů pro všechny věkové kategorie)
doprava sportovců a diváků
modernizace infrastruktury ve spojitosti se sportem
mediální sféra
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4. SWOT analýza
Silné stránky










Slabé stránky

Tradice a schopnost vést děti a mládež
ke sportu.
Aktivně působící spolky ve městě se
silnou tradicí.
Pořádání akcí se zaměřením na
sportování dětí.
Aktivní působení sportovních klubů
a spolků se zaměřením na rozličné
druhy sportů (rozmanitost).
Atraktivní lokalita a vhodné podmínky
pro cyklistiku a pěší turistiku.
Vysoký počet sportovišť ve městě.
Zahrnutí oblasti rozvoje sportu do
strategických dokumentů města.
Investice do sportovní infrastruktury ze
strany města.
Dotace sportovním klubům a spolkům
ze strany města.









Příležitosti









Pokles zájmu dětí o pohybové aktivity,
předčasný odklon od sportu.
Snižování pohybové zdatnosti
a gramotnosti dětí a mládeže.
Absence cyklostezky ve směru na Zlín.
Technický stav některých sportovišť
a jejich zázemí (šatny a další).
Absence „sportovní rubriky“ na webu
města Vizovice, kde by byly odkazy na
weby spolků a klubů a další informace.
Technický stav koupaliště – dlouhodobě
uzavřeno.
Nedostatečné možnosti financování
rozvoje sportu na krajské a celostátní
úrovni.

Hrozby

Plánované projekty města s možností
využití dotačních titulů.
Realizace cyklostezky.
Oprava areálu koupaliště za
Sokolovnou.
Postupné opravy dalších sportovních
areálů v majetku města.
Využití opuštěných objektů pro
sportovní a rekreační účely.
Propagace sportu a místních
sportovních klubů a spolků na webu
města.
Vytvoření systému (grantový program)
financování sportu z městského
rozpočtu.
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Pokles příjmů do rozpočtu města –
nedostatečné financování sportu.
Ztráta zájmu veřejnosti o sportování ve
městě.
Odliv mladých obyvatel do jiných
obcí/měst.
Uzavření sportovišť z důvodu špatného
technického stavu.
Chátrání nevyužitých objektů –
nedostatek financí.
Klesající počet osob (v drtivé většině
případů dobrovolníků) ochotných vést
sportovní oddíly, kluby, jednotlivá
družstva či týmy.
Zánik spolků vlivem přílišné byrokracie.

5. Definování strategických cílů města v oblasti sportu
1. Hlavními úlohami městské sportovní politiky jsou:
a) tvorba prostorových podmínek pro sport, tj. zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz
sportovních zařízení ve městě a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů. To platí jak pro sportovní
zařízení svá tak pro sportovní zařízení vlastněné anebo provozované jinými subjekty se sídlem ve městě
b) podporovat činnost sportovních organizací
c) podporovat rozvoj školního sportu
d) zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů
e) podporovat sportovní akce pořádané ve městě
f) podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci města
g) vytvářet podmínky pro zdravotní prevenci, zdatnost, kvalitu života a relaxaci (volnočasové
sportovní areály, hřiště, turistické trasy, možnosti koupání)
h) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
2. Město Vizovice bude nadále věnovat hlavní pozornost podpoře organizovaného sportu s důrazem
na výchovu dětí a mládeže, budování, údržbě a obnově sportovních zařízení, a to s vědomím
současných problémů sportovního hnutí (nedostatek financí, trvalý pokles zdatnosti, pokles zájmu dětí
o sport, nižší úroveň sportovních dovedností, dobrovolnictví, apod.).
3. Město Vizovice zdůrazňuje individuální odpovědnost každého jedince za přístup ke sportu
a zdravému životnímu stylu a odpovědnost rodičů za zdravý životní styl svých dětí.
4. Město Vizovice vychází vstříc spolkovým aktivitám a podporuje je finančně formou individuálních
dotací poskytovaných z rozpočtu města.
5. Město si je vědomo důležitostí spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost
občanů se svojí obcí.
6. Město Vizovice se chce zaměřit zejména na dvě souhrnné oblasti sportu, a to Sport dětí a mládeže
a Sport pro všechny (podrobněji popsány níže).

Sport dětí a mládeže
Sport je účinným nástrojem pro posílení zdraví a fyzické kondice. Pomáhá dětem vyvinout si zdravé
návyky, rozšiřuje koordinační schopnosti a motoriku, podporuje socializaci při skupinových aktivitách,
zlepšuje schopnost spolupráce a respektu, učí děti nebýt impulzivní, zlepšuje sebedůvěru a učí je
odpovědnosti. Sport dětí z dlouhodobého hlediska pomáhá předejít civilizační chorobě – obezitě. Dále
posiluje vývoj celé pohybové soustavy dítěte, zlepšuje paměť, kvalitu spánku a kardiorespirační
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vytrvalost. Přibližně pětina dětí ve věku 11–15 let trpí nadváhou či obezitou. Jednou z příčin vyšší
hmotnosti je právě nedostatek pohybu, přičemž se doporučuje navštěvovat různá místní sportoviště.

Sport pro všechny
Sportem pro všechny se rozumí 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, umožňuje sociální kontakt, podporuje
smysluplné trávení volného času, seberealizaci a aktivní odpočinek. Cílem této strategie je vytvoření
a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro všechny věkové
kategorie žijící na území města.
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6. Přístupy a formy k naplnění stanovených priorit
1. Přímá podpora (finanční):
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města - pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup
vybavení sportovních zařízení, revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich
vybavení
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci města - z příspěvku na provoz jsou
spolufinancovány náklady na plavecký a lyžařský kurz dětí základní a mateřské školy, z příspěvku na
provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí příspěvkové organizace na
sportovních akcích nebo soutěžích, z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení
sportovních zařízení provozovaných příspěvkovou organizací
c) poskytovaná jako dotace v souladu s pravidly poskytování dotací z rozpočtu města třetím osobám
(např. každoročně vyhlašovaný Dotační program na činnost s dětmi a mládeží).
2. Nepřímá podpora
a) údržba stávajících sportovních zařízení a vybavení k volnočasovým aktivitám apod.
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků
c) propagace sportovních akcí a sportovních oddílů a klubů v místním tisku, na webu, možnost
uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí
d) možnost bezplatného využívání pozemků a sportovních zařízení ve vlastnictví města při pořádání
sportovních akcí
e) podpora vedoucích a trenérů z jednotlivých sportovních spolků
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Seznam realizovaných projektů v posledních letech

Projekt

Rok
realizace

Celkové
náklady
v Kč

MŠ – Hurá přírodo!

2013

696 893,bez DPH

MŠ – zahrada v přírodním stylu II.

2015

1 900 000,-

Dětské hřiště a venkovní fitness za
budovou horní školy

2017

2 300 000,-

ZŠ – dopravní hřiště za budovou
staré školy

2017

1 100 000,-

Šatny v areálu koupaliště – oprava
střešní krytiny

2017

120 000,-

Hřiště sídliště Štěpská –
basketbalové koše

2017

60 000,-

Dotace

Popis

Instalace nových herních prvků
a odstranění starých, celková úprava
prostoru (výsadba zeleně a další)

1,7 mil. Kč

Dodávky 5 fitness stanic, které nabízí
uživatelům komplexní procvičení
a jejich zabudování do určených míst
na pozemku p. č. 3231/1 KN, k.ú.
Vizovice.

Horní hřiště – skatepark

2018

540 000,-

Přestavba původního skateparku na
bezpečnou verzi. Nainstalované prvky
jsou: Quarter Ramp, Pyramid + Ledge,
Manual Pad a Slide Bar.

Hřiště sídliště Štěpská –
modernizace herní plochy

2016

500 000,-

Výměna popraskané asfaltové plochy
za umělý povrch

2 900 000,-

400x5m ovál vyhovující požadavkům
nejen sportovců, ale třeba i rodičů,
kteří chtějí učit své dítě jezdit na kole
či koloběžce. Vhodné i pro bruslaře.

2019

2 700 000,-

Oplocené hřiště s osvětlením sloužící
pro volejbal, nohejbal, tenis, malou
kopanou, streetball, florbal a další
sporty,
s možností
přeměny
na kluziště v zimním období.

Venkovní stoly pro stolní tenis – ZŠ
+ DDM Zvonek

2020

90 000,-

Sídliště Růžová

2019

82 000,-

Stadion – oprava in-line oválu

Víceúčelové hřiště Vizovice –
ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ

2018

800 000,-
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Nadace ČEZ

Instalace nového herního prvku

Konírna

2018

406 000,-

Oprava střechy objektu Konírny

Konírna

2020

398 000,-

Výměna oken + oprava vnitřních
omítek

Doplnění herních prvků na
stávající dětská hřiště ve městě

2019

200 000,-

Seznam uvažovaných projektů do dalších let

Projekt

Předpokládaný
rok realizace

Předpokládané
celkové
náklady

Priorita

Vybudování cyklostezky

2022 - 2023

Dle podoby
projektu

Vysoká

Areál koupaliště ve Vizovicích

2022 - 2027

25 mil.

Vysoká

Oprava
areálu
koupaliště
v sousedství Sokolovny

Areál SK Vizovice – oprava
kabin atd.

2022 - 2023

10 mil.

Střední

Oprava
kabin
SK Vizovice

Opravy dětských hřišť

2021 - 2027

Dle počtu a
rozsahu oprav

Střední

Pumptrackové hřiště

2020 - 2021

1 301 054,34,bez DPH

Vysoká

Akce byla započata v roce 2020,
dokončena bude v roce 2021.

2023

cca 3 000 000,bez DPH

Vysoká

Výměna stávajícího povrchu a
výměna stávajícího oplocení
sportovního areálu

Vysoká

Osazení kontejneru WC na ŽB
patky, vybudování příjezdové a
pochůzí plochy ze zámkové
dlažby,
včetně
přípojek
kanalizace, vody a elektrické
energie a VO

Výměna stávajícího umělého
trávníku víceúčelového
sportoviště na ulici
Komenského ve Vizovicích
Osazení kontejnerového WC
na pozemcích p.č. 3231/2 a
3231/3 k.ú. Vizovice + nová
přípojka kanalizace

2023

1 939 933,03
bez DPH
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Popis

v areálu

7. Financování sportu z rozpočtu města
Finanční výdaje města Vizovice do oblasti sportu je možné rozdělit do dvou hlavních oblastí. Jednou
jsou výdaje, které směřují do rozšiřování, modernizace a oprav sportovního zázemí a zařízení, které je
ve vlastnictví města případně má město právo s tímto majetkem disponovat, druhou oblastí je pak
přímá finanční podpora činností organizací, jejichž členové se věnují sportu nebo se zabývají činností s
dětmi a mládeží.
Výdaje za posledních 5 let jsou zobrazeny v následující tabulce a grafu:
Popis

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0

10 000

2 677 200

4 131 000

3 612 500

805 000

Finanční podpora
sportovních klubů
a organizací zabývajících
se činností s dětmi

1 169 300

1 228 000

1 212 000

2 040 800

1 472 500

1 217 000

Výdaje celkem (Kč)

1 169 300

1 238 000

3 889 200

6 171 800

4 612 800

2 022 000

Výdaje do sportovních
zařízení v majetku
města

VÝDA JE NA PODPORU SPORTU
A ČINNOSTI S DĚTMI
Výdaje do sportovních zařízení v majetku města
Finanční podpora sportovních klubů a činností s dětmi
Celkové výdaje na sport a podporu organizací
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Graf 3
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rok 2019

rok 2020

5 předpokladů pro financování sportu ve městě v dalších letech
1. Základním zdrojem financování podpory sportu dle tohoto Programu jsou vlastní zdroje města.
2. Dále se předpokládá využití spolufinancování z jiných veřejných rozpočtů, finančních zdrojů
případných partnerů jednotlivých projektů a finančních zdrojů sportovních subjektů ve městě.
3. Město se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve
prospěch města, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
4. Na financování sportu ve městě se spolupodílí rovněž sponzoři a další partneři. Zpravidla jde o místní
společnosti a podnikatele a jejich podpora bývá materiální nebo finanční (řádově v tisících až
desetitisících Kč).
5. Finanční podporu sportovním subjektům ve městě poskytuje město na základě individuálních žádostí
a potřeb. Jde přitom o podporu jak činnosti, tak provozu, údržby a obnovy sportovišť a sportovních
zařízení.
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8. Závěr
Naplňování Programu rozvoje sportu města Vizovice bude sledovat starosta města společně
s místostarostou nebo zastupitelem pověřeným agendou sportu ve městě. Hodnocení průběžného
naplňování Programu podpory sportu bude provádět zastupitelstvo na přelomu kalendářních roků
a budou sledovány zejména:
 aktivity naplánované na daný rok
 aktivity naplánované na další rok a jejich finanční náročnost

Strategický plán Programu rozvoje Sportu schválilo Zastupitelstvo města Vizovice na svém zasedání
konaném dne 29. 3. 2021 usnesením č. XVII/51/2021
Program rozvoje sportu města Vizovice je zveřejněn na webových stránkách obce www.vizovice.eu,
nebo je dostupný ve fyzické podobě na městském úřadě.

Ve Vizovicích dne: 31. 3. 2021

Bc. Silvie Dolanská
starostka města Vizovice

Mgr. Alena Hanáková
místostarostka města Vizovice
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