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Zastupitelé obce Čelčice na svém zasedání, které se uskutečnilo dne
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Koncepce rozvoje sportu

1 ÚVOD
Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou
společenskou atmosférou obce. Koncepce rozvoje sportu, jak již název
napovídá, se tedy věnuje podpoře, rozvoji a finanční opoře sportu v obci
Čelčice.
Cílem koncepce rozvoje sportu v obci Čelčice je vymezení oblastí podpory
sportu a stanovení konkrétních aktivit

vedoucích k zajištění kvalitního

sportovního vyžití pro občany obce.
Jako vstupní data analýzy posloužilo několik zdrojů. V první řadě byly využity
data ČSÚ a OÚ, která se týkala socio-demografických charakteristik obce.
Podkladem pro analýzu sportovních příležitostí v obci byly také výsledky
dotazníkového průzkumu. Elektronické dotazníky byly dostupné všem občanům
Čelčic na webových stránkách obce v průběhu dubna 2020. V neposlední řadě
byly velice důležité informace získané například analýzou sportovišť, diskuzí
s klíčovými aktéry a s představiteli obce.
V návrhové a implementační části koncepce jsou poté navrženy konkrétní
aktivity, které vedou ke kontinuální podpoře a rozvoji sportu v Čelčicích.
Implementací strategického dokumentu do praxe řízení úřadu se obec zavazuje
ke své úloze v oblasti podpory a rozvoje sportu. Koncepce navazuje na již
vybudovaný systém strategického řízení v obci, tedy na Strategický plán obce
Čelčice.
Koncepce rozvoje sportu je v souladu s dokumenty podpory sportu na evropské
i národní úrovni – viz Seznam literatury.
Při tvorbě dokumentu byly uplatněny základní principy: princip partnerství,
koncentrace, doplňkovosti, princip monitorování a vyhodnocování, rovnosti
příležitosti, respektování udržitelného rozvoje.
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2 SPORT
Koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Čelčice je vypracována v souladu se
zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. je stanoven její obsah.

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji 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.
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ZÁKLADNÍ POJMY
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů jsou definovány základní pojmy:

Sport je každá forma tělesné činnosti, která si
prostřednictvím
účasti

klade

organizované

za

cíl

i

harmonický

neorganizované
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 organizace je právnická osoba založená za
jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět
činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

Sportovec
kalendářním
činnost,

pro

je

fyzická

roce

osoba,

skutečně

kterou

je

u

vykonává
sportovní

evidována.

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha,
budova

nebo

jejich soubor

sloužící

převážně pro provozování sportu.
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výhradně

která

nebo

v

daném

sportovní
organizace
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PŘÍNOSY SPORTU

Výchovný
prostředek

Sociální
integrace

Upevnění
zdraví a
kvality
života

Seberealizace

Hospodářský

prostředek

Rekreace a
odpočinek

DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÍ
Děti a mladiství potřebují alespoň 60 minut středně až velmi náročné fyzické
aktivity každý den.
75 minut aktivního pohybu denně mírní negativní dopady 8 hodin sezení
v práci/ve škole.
Dospělí potřebují alespoň 150 minut aerobní aktivity každý týden.
Pro seniory je důležitá fyzická aktivita jako prevence pádů.

Tato doporučení však nesplňuje 25 % dospělých a 80 % mládeže1. V České
republice se k zájmu o sport a aktivnímu sportování hlásí asi polovina obyvatel
v produktivním věku (16-65 let).2
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že občané Čelčic nejčastěji
sportují 1-2x týdně (téměř polovina dotazovaných), dalších 16 % sportuje
dokonce častěji. Sportovní návyky obyvatel obce se tedy dají označit jako velice
dobré.

1
2

Physical aktivity fact sheet (WHO, 2019)
Průzkum Kantar Millward Brown, 2019
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ZDRAVÍ PRO DĚTI3
Každé druhé dítě v Česku tráví venku méně
než jednu hodinu denně. Průměrný čas,
který dítě tráví u médií ve všední den je
však 4,14 hodin.
46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem,
bydlí do 1 km od školy.

Škola je klíčovým prostředím pro rozvoj pohybu dětí, měla by tedy dbát na jeho
podporu4:

Aktivní
doprava dětí

Aktivní
přestávky

Pohyb v
primárně

Navýšení
pohybu v
rámci TV

nepohybových

předmětech

Volnočasové
programy

Otevření
hřišť po
výuce

MŠ v Čelčicích se snaží zapojit sport do výuky co nejvíce. Přednost je dávána
pobytu v přírodě, děti mají k dispozici velkou zahradu, která je koncipována
jako přírodní hřiště.

3
4

Nadace Proměny Karla Tománka, 2016
Active healthy kids (UPOL, 2020)
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3 ANALYTICKÁ
ČÁST
Analytická část koncepce rozvoje sportu poskytuje náhled do informací o obci
a o sportovním dění v obci Čelčice. Na základě analýzy lze vyvodit konkrétní
kroky rozvoje a podpory sportu v návrhové části dokumentu.

3.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Čelčice se nacházejí v jihozápadní části Olomouckého kraje, zhruba 9 km na
jihovýchod od okresního města Prostějova, a přibližně 21 km jihozápadně od
krajského města Olomouce.
Čelčice na severu sousedí s obcemi Čehovice (524 obyvatel) a Hrubčice (793
obyvatel), na východě s obcí Ivaň (723 obyvatel), na jihu s obcí Klenovice na
Hané (885 obyvatel), a na západě s obcemi Pivín (728 obyvatel), Skalka (253
obyvatel) a Výšovice (486 obyvatel).

ČELČICE

6

Koncepce rozvoje sportu
Obec se skládá z jediného katastrálního území s výměrou 491 ha. Obec leží
ve sníženině Hornomoravský úval, nejvyšší bod dosahuje výšky 209 m n. m.
Čelčicemi protéká potok Okenná, který se vlévá do řeky Valové, Valová je
pravým přítokem Moravy.

„Průměrná roční teplota 8-9° Celsia.“

První písemná zpráva o obci pochází z roku 1130.

Obr. 1 Katastrální území obce Čelčice
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V obci Čelčice, dle posledních dostupných dat k 31. 12. 2019, žilo
521 obyvatel, z toho 269 mužů a 252 žen. Průměrný věk obyvatel
v tomtéž roce činil 43 let, což je vyšší hodnota v porovnání
s okresem Prostějov (42,8), s Olomouckým krajem (42,8)
a s celou Českou republikou (42,3). Vyšší věk obyvatel Čelčic lze
pozorovat i na věkové pyramidě v obrázku č. 2.

Obr. 2 Věková pyramida v roce 2018

Vzhledem k menší velikosti obce lze Čelčice označit za nadstandardně
vybavené. V obci se nachází například vlaková stanice, mateřská škola, obchod
nebo knihovna.
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V obci se nachází mateřská škola se zcela naplněnou kapacitou 25 dětí z Čelčic
a okolních obcí (Skalky a Obědkovic). Děti se do MŠ dostávají pěšky, auty
a autobusy s rodiči, případně v teplých měsících na kole. Děti tráví čas
přednostně venku v přírodě (vycházky po polních cestách a cyklostezkách
v blízkém okolí), na školní zahradě (viz obr. 3) a na multifunkčním hřišti v obci.
Zařízení je pro pohybové a sportovní aktivity dobře vybaveno – je k dispozici
různé sportovní nářadí (koš na basketbal, pozemní hokej, fotbal, chůdy,
překážková dráha, jízda na kole, koloběžka), míče, obruče, polohorovnovážné
kameny. Velká školní zahrada je koncipovaná jako přírodní hřiště, hrací sestavy
jsou vyrobeny z přírodních materiálů, v současnosti probíhá snaha o její využití
k environmentální výchově.

Obr. 3 Zahrada mateřské školy

Základní škola se v obci nenachází, nejbližší je v obci Klenovice na Hané, asi
dva kilometry daleko. Dříve bývalo v Čelčicích detašované pracoviště ZŠ
Klenovice na Hané, avšak v roce 2001 byl provoz této školy ukončen kvůli
nízkému počtu žáků. Na střední školy studenti nejčastěji jezdí do Prostějova.
Prostějov jakožto okresní město je také centrem kulturního vyžití.
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3.2 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ V OBCI
Kapitola 3.2 obsahuje výčet spolků a sportovních sdružení, které se v obci
aktivně podílí a organizují tělovýchovné aktivity.
V obci aktuálně působí tyto spolky:
•

Český zahrádkářský svaz Čelčice

•

Sbor dobrovolných hasičů

•

Kulturní spolek Čelčice

•

Myslivecké sdružení Čelčice–Skalka

„V obci působí 4 zájmové spolky.“
V minulosti v obci působil i fotbalový klub AC Čelčice, který je v současnosti
neaktivní. Dalším neaktivním sdružením je šipkařský klub Rafani Čelčice.
Dvakrát týdně v letním období se navíc neoficiálně schází na hřišti příznivci
nohejbalu, v zimě se schází v hale v Klenovicích na Hané. Zúčastnit se může
kdokoli.

Obr. 4 Hasičská zbrojnice
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3.3 SPORTOVIŠTĚ V OBCI
V obci se nachází několik sportovišť, jejichž stav a vybavení v dotazníkovém
šetření občané Čelčic ohodnotili průměrně 2,3 hvězdičkami (na škále 5* =
nejlepší hodnocení, 1* = nejhorší hodnocení). Ti, kteří odpovídali, zmiňovali, že
jim v obci nejvíce chybí například veřejné stroje na cvičení (či posilovna) anebo
sportovní hala. Také je podle nich třeba opravit fotbalové hřiště.
Lepšímu hodnocení se pak dostalo dětským hřištím, která obdržela průměrně
4,3 hvězdy (na stejné škále, jako sportoviště).
Přesto respondenti podotýkali, že jim v obci chybí hřiště pro starší děti či místo
pro mladé hasiče.
Velmi pozitivně byly hodnoceny možnosti pro cyklistiku v území. Počet
hvězdiček u této otázky byl průměrně 4,2.

Obr. 5 Sportoviště v obci
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MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
Multifunkční hřiště je velmi oblíbené pro všechny
věkové skupiny obyvatel, využívají jej například
příznivci nohejbalu či děti z mateřské školy.
Poskytuje zázemí pro různé míčové sporty a je ve
velmi dobrém stavu.

UMÍSTĚNÍ

za hasičskou zbrojnicí, východní část obce

ROZMĚR

35 x 20 m

POVRCH

umělý

SPORTY

míčové sporty (basketbal, fotbal, tenis, ad.)

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

výborný

REVIZE

---
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HŘIŠTĚ S ASFALTOVÝM POVRCHEM
Hřiště

s asfaltovým

multifunkčního
především
využívají

povrchem

hřiště.

k aktivitám
k jízdě

na

leží

vedle

V současnosti

slouží

dětí,

které

plochu

koloběžkách,

kolech

a dalších. Prostor je možné sekundárně využít
i k míčovým sportům, nicméně zde není žádný
doplňkový mobiliář (například síť).

UMÍSTĚNÍ

za hasičskou zbrojnicí, východní část obce

ROZMĚR

35 x 20 m

POVRCH

asfalt

SPORTY

kola, koloběžky, míčové sporty

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

dobrý

REVIZE

---
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HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU
Hřiště na malou kopanou je v současnosti ve
špatném stavu. Od doby, kdy zanikl fotbalový
klub, je málo využívané a povrch i zázemí jsou
neudržované. Do budoucna je však příležitost
činnost

klubu

obnovit

a

zlepšit

tak

stav

sportoviště.

UMÍSTĚNÍ

za hasičskou zbrojnicí, východní část obce

ROZMĚR

40 x 30 m

POVRCH

přírodní

SPORTY

malá kopaná

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

špatný

REVIZE

---
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ OHRADA
Dětské hřiště Ohrada slouží především dětem
předškolního věku. Mohou využívat různorodé
herní prvky – klouzačky, prolézačky, houpačky
i lanovku. Celé hřiště je ve velmi dobrém stavu.

UMÍSTĚNÍ

za hasičskou zbrojnicí, východní část obce

ROZMĚR

160 m2

POVRCH

kamenivo, přírodní

SPORTY

dětské hry

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

výborný

REVIZE

ano
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RETENČNÍ NÁDRŽ
Retenční

nádrž

slouží

primárně

k rekreaci

a odpočinku. Leží na jihu obce, na levé straně
silnice vedoucí na Skalku.

UMÍSTĚNÍ

na jihu obce, u silnice na Skalku

ROZMĚR

4,8 ha

POVRCH

přírodní

SPORTY

rekreace

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

výborný

REVIZE

---
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HASIČSKÁ ZBROJNICE
Budova

hasičské

využití.

V roce

zbrojnice
2007

byla

má

mnohočetné

přestavěna

na

pohostinství a Sboru dobrovolných hasičů zůstala
pouze garáž. Je tedy třeba přistavět místnost pro
hasiče a především budovu zateplit, z důvodu
energetických úspor.

UMÍSTĚNÍ

východní část obce

ROZMĚR

10 x 10 m

POVRCH

---

SPORTY

hasičský sport

PŘÍSTUP

hasiči

VYUŽITÍ

sbor dobrovolných hasičů

STAV

dobrý

REVIZE

---
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KULTURNÍ DŮM
Budova

je

maximálně

využívaná

k různým

účelům – plesy, kulturní akce, výstavy, oslavy,
svatby
a

atd.

opravený

Je

zateplena,
strop,

má

z části

nová

okna

opravenou

i elektroinstalaci, nicméně interiér je zastaralý.
Kromě

vnitřních

prostorů

je

k dispozici

i venkovní parket a okolní příroda.

UMÍSTĚNÍ

západní část obce, u hřbitova, směrem na Skalku

ROZMĚR

35 x 25 m

POVRCH

---

SPORTY

kulturní využití

PŘÍSTUP

uzamčené

VYUŽITÍ

občané obce

STAV

dobrý

REVIZE

---
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Malé dětské hřiště se nachází v jižní části obce u
garáží. Jedná se o jednoduchou konstrukci
s houpačkami a skluzavkou, nicméně je ve
výborném stavu.

UMÍSTĚNÍ

jižní část obce

ROZMĚR

5x4m

POVRCH

písek

SPORTY

dětské hry

PŘÍSTUP

volný

VYUŽITÍ

veřejnost

STAV

výborný

REVIZE

ano
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CYKLOSTEZKA ČELČICE – PROSTĚJOV č. 5250
Cyklostezka s asfaltovým povrchem pro pěší, cyklisty a bruslaře
spojující město Prostějov s obcemi Bedihošt, Čehovice, Čelčice
a Klenovice na Hané v délce 10 km. V Čelčicích je možno odbočit
i do obce Skalka.

TURISTICKÁ INFRASTRUKTURA
Obcí nevedou žádné významnější turistické trasy. Pro lehkou pěší turistiku je
možno využít polních cest, které jsou v blízkosti Čelčic a zavedou návštěvníky
k vodní nádrži Skalka či do okolních obcí. Nejbližší značené turistické trasy se
nachází v nedaleké obci Skalka, jenž skýtá turisticky atraktivní místa. V případě
zájmu je možné využít zelenou turistickou trasu či místní trasy (modrá
a červená). Z Čelčic jsou tyto trasy vzdálené pouhé 2 km, proto jsou
atraktivními tipy na pěší či cyklistický výlet.
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3.4 VÝZNAMNÁ SPORTOVIŠTĚ V OKOLÍ
Kromě sportovního vyžití, které nabízí obec Čelčice, mohou občané využívat
i mnohá sportoviště v okolí (viz. obr. 6).

Obr. 6 Významná sportoviště v okolí obce Čelčice

V bezprostřední blízkosti se jedná například o Lázně Skalka (2 km), kde se
v areálu nachází i koupaliště (čekající na obnovu) a několik posilovacích strojů.
Koupání lze provozovat i v blízkých přírodních vodních plochách – v Plumlovské
přehradě (20 km) či v Tovačovských rybnících (14 km).
Občané Čelčic mohou využívat ke sportu i sportovní víceúčelové haly – nejbližší
je v Klenovicích na Hané (2 km), kde lze provozovat například fotbal, nohejbal,
volejbal, badminton či basketbal. Dále je v okolí mnoho větších či menších hřišť
na fotbal a víceúčelových hřišť, například v Čehovicích (3 km).
Příležitosti pro sportovní aktivity samozřejmě poskytují i blízká větší města.
V Prostějově (10 km) je aquapark, bowling, sportovní centrum, různé sportovní
kluby (atletický, florbalový, golfový, jezdecký, maratonský atd.). V Tovačově
(13 km) je pak sporovní hala, fotbalové a tenisové hřiště nebo golf.
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3.5 SPORTOVNÍ AKCE
V obci Čelčice se odehrávají pravidelně různé kulturní a společenské akce,
například hody, pálení čarodějnic, lampionový průvod, různé plesy, bály,
setkání seniorů, vítání občánků, sportovní hry atp. Hlavním místem konání
většiny událostí je kulturní dům. Také jsou k dispozici prostory hasičské
zbrojnice, ty však bývají využívány spíše pro soukromé akce.

„V Čelčicích se každoročně pořádá více než 10 tradičních
kulturních i sportovních akcí.“
Nejaktivnějším spolkem v organizování společenských a kulturních akcí je
Myslivecká společnost, která pořádá akce pro veřejnost, jako jsou například
střelecké závody na asfaltové terče či podzimní hony. Oblíbenou každoroční akcí
je Kuličkiáda, kterou 1 – 2x ročně pořádá Český kuličkový svaz.
Další akce jsou uvedeny níže v seznamu:5
•

Ples Okresního mysliveckého spolku (leden)

•

Zahrádkářský ples (únor)

•

Sčítání zvěře – myslivci (únor)

•

Hasičský bál (březen)

•

Výroční schůze myslivců (duben)

•

Hodový nohejbal (květen)

•

Střelby – myslivci (květen)

•

Turnaj v kuličkách (červenec)

•

Střelby – myslivci (srpen)

•

Hon na kachny – myslivci (září)

•

Hon na drobnou zvěř – myslivci (listopad)

Aktuální informace o dění v obci mají obyvatelé k dispozici na obecních
webových stránkách, kde se mohou rovněž přihlásit k odběru novinek přes
email.

5

Platné pro rok 2020, podle webových stránek obce Čelčice
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3.6 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních
silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec Čelčice.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje Čelčic.

Silné stránky

Slabé stránky

CO JE NA NÁS

V ČEM JSME

DOBRÉ

SLABŠÍ

Příležitosti

Hrozby

JAKÉ MÁME

CO NÁS MŮŽE

MOŽNOSTI

OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování
(nebo alespoň omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost
budoucí

realizace

příhodných

možností,

a

naopak

se

omezuje

dopad

pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce Čelčice,
vymezení problémových oblastí a zaměření Koncepce rozvoje sportu obce
Čelčice.
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o

Vybavenost obce

o

Aktivní vedení obce

o

Vlaková stanice

o

Multifunkční hřiště ve výborném

o

Starší obyvatelstvo

o

Nezájem občanů o hromadné

stavu
o

sportovní aktivity

Dětské hřiště Ohrada ve

o

výborném stavu
o

po nebezpečné silnici

Cyklostezka do Prostějova
č. 5250

o

Cyklistické trasy v okolí obce

o

Aktivní sdružení myslivců

o

Dostatek volného prostoru na

o

Horší propojenost cyklostezek

o

Úpadek činnosti spolků
a sdružení

o

Málo příležitostí ke skupinovým
aktivitám

výstavbu nových sportovišť
o

Cyklostezka na Skalku vedoucí

o

Vhodné přírodní prostředí pro

Nedostatečná informovanost
o spolkové činnosti v obci

pohyb v okolí obce

o

Využití potenciálu nádrže –
mobiliář, naučná stezka,

o

Úbytek dětí

workout

o

Nezájem občanů o sport

o

Obnovení činnosti sdružení

o

Oprava hřiště na malou kopanou

o

Nedostatek lidských zdrojů

o

Dobudování sítě pěších tras,

o

Nedostatek financí na

o

a pohyb

nových dopravních spojení

investiční akce v oblasti

a cyklostezek v okolí

sportu

Využití grantových programů na

o

Špatná koordinace aktérů

opravu a vybavení sportovišť

o

Hledání sportovního využití

o

Iniciace sportovních akcí

o

Propagace mezi rodiči

jinde
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4 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj sportu v obci stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

VIZE ROZVOJE SPORTU
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže k naplnění této vize
a zajistí tak rozvoj sportu v obci Čelčice.

Vize rozvoje obce Čelčice
Obec Čelčice poskytuje klidné a bezpečné místo pro život. Obec nabízí
dostatek sportovních zařízení, tedy i prostor pro pohyb všech skupin
občanů. V obci je také prostor na organizovaný sport pro všechny věkové
kategorie. Společné sportovní aktivity vedou k sepětí občanů. Obec
všechny tyto aktivity podporuje a tím buduje silnou tradici sportu.
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY SPORTU

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ
Výstavba workoutového hřiště
Oprava fotbalového hřiště

A. SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA

Vybudování naučné stezky okolo vodní
nádrže
Cyklotrasa z centra obce k vodní nádrži
Skalka
Propojení stávajících cyklostezek
Cyklistická stezka Klenovice na Hané –
„Větřák – Čelčice – Víceúčelová nádrž“
Dětská hřiště a dětské prvky

B. ZDRAVÍ PRO
DĚTI

Zvýšená pozornost tělesné výchově v MŠ
Vybudování zahrady v MŠ
k environmentální výchově
Podpora Sboru dobrovolných hasičů

C. SPOLKY A
SDRUŽENÍ

Podpora Kulturního spolku
Podpora Mysliveckého sdružení
Podpora fotbalu
Podpora Svazu zahrádkářů

D. PREVENCE

Podpora a propagace sportovních aktivit
Podpora cvičitelů a trenérů
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5 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu do praxe
řízení obce.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Čelčice a zároveň
bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE
Plnění koncepce bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry
byly naplánované aktivity skutečně realizovány, či z jakých důvodů případně
realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé
záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ
Konkrétní opatření formulují přístup k naplnění strategické vize. Opatření jsou
sdružována v prioritních oblastech dle tematického zaměření. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových opatření.
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A. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Obec Čelčice disponuje několika sportovišti. Některá sportovní zařízení
potřebují opravit či přidat další prvky, některé obec plánuje teprve vybudovat.
Díky novému a bezpečnému sportovnímu zařízení se může stát pohyb v obci
atraktivnějším, pro místní občany i pro obyvatele okolních vesnic.
Opatření 1
VÝSTAVBA WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ
SOUČASNÝ STAV
V obci není žádná venkovní ani vnitřní posilovna. Občané by ocenili workoutové
hřiště, kam by mohli chodit posilovat. Workoutové hřiště představuje soustavu
hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména
s vlastní vahou.
NAVRHOVANÝ STAV
Občanům jsou k dispozici dvě workoutová hřiště v lokalitě u vodní nádrže.
Umístění venkovní posilovny v blízkosti vodní plochy zajišťuje klid na cvičení.
Zájemci mohou využívat cvičící stroje a procvičit tak celé tělo.

HARMONOGRAM: 2021-2024
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 2 x 150 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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Opatření 2
OPRAVA FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
SOUČASNÝ STAV
Fotbalový klub AC Čelčice z důvodu nezájmu občanů ukončil svoji činnost. To
vedlo ke zhoršení stavu fotbalového hřiště i přilehlé budovy. V nevyhovujícím
stavu je veškeré fotbalové vybavení včetně fotbalových branek.
NAVRHOVANÝ STAV
Pro zvýšení zájmu o fotbal a sport celkově opravila obec Čelčice fotbalové hřiště
a pořídila nové sportovní vybavení. Rekonstruované hřiště využívá kromě
obnoveného fotbalového klubu také mateřská škola pro sportovní aktivity dětí.
Na hřišti se pravidelně pořádají sportovní akce.

HARMONOGRAM: 2021
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 200 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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Opatření 3
VYBUDOVÁNÍ NAUČNÉ STEZKY OKOLO VODNÍ NÁDRŽE
SOUČASNÝ STAV
Vodní

nádrž

na

území

obce

Čelčice

je

oblíbenou

rekreační

lokalitou

i významným biocentrem, jenž poskytuje přirozený úkryt drobným živočichům.
Okolo nádrže se nenachází žádné naučné tabule, které by seznamovaly
návštěvníky s detailnějšími informacemi o lokalitě.
NAVRHOVANÝ STAV
Okolo vodní nádrže vede naučná stezka s několika zastaveními, které
seznamují návštěvníky s přírodními podmínkami, historií biocentra a hlavně
s místní faunou a flórou, kterou zde lze zahlédnout. Naučná stezka je v dobrém
stavu a v rámci udržení kvality je pravidelně opečovávaná. Tabule jsou
zhotovené z přírodních materiálů, aby nenarušovaly krajinný ráz.

HARMONOGRAM: 2021-2022
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 50 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

MMR – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
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Opatření 4
CYKLOTRASA Z CENTRA OBCE K VODNÍ NÁDRŽI SKALKA
SOUČASNÝ STAV
Cyklisté směřující k místnímu biocentru musí překonat zhruba kilometrový úsek
vedoucí po silnici č. III/36717. I když tato komunikace není příliš zatížená
dopravou, auta zde projíždějí s vyšší rychlostí. Komunikace není široká, což
může vést k případným kolizím. Tuto cestu využívají také místní pro pěší chůzi.

NAVRHOVANÝ STAV
Z jižního konce obce, od bytového domu, vede zhruba 400 m dlouhá cyklistická
stezka po zpevněné polní cestě, která zajišťuje bezpečný pohyb obyvatel
i cykloturistů mezi zastavěnou částí obce a biocentrem. Okolo vodní nádrže
pokračuje značená cyklotrasa.

HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice, obec Skalka
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

SFDI - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty
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Opatření 5
PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH CYKLOSTEZEK
SOUČASNÝ STAV
Mezi vybudovanými cyklostezkami Prostějov – Čelčice (5250) a Čelčice –
Klenovice na Hané (5250A) chybí vzájemné propojení, které by vedlo mimo
silnici II/367. Jsou zde možná bezpečností rizika z důvodu provozu nejen
osobních aut, ale především nákladních automobilů.
NNAVRHOVANÝ STAV
Mezi oběma úseky cyklostezky 5250 je vybudována stezka pro cyklisty, která
je svedena mimo frekventovanou silnici II/367. Tímto krokem je zajištěn
bezpečnější průjezd cyklistů přes obec a předchází se tak možným střetům
účastníků silničního provozu s cyklisty.
HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

SFDI - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty
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Opatření 6
CYKLISTICKÁ STEZKA KLENOVICE NA HANÉ – „VĚTŘÁK – ČELČICE –
VÍCEÚČELOVÁ NÁDRŽ“
SOUČASNÝ STAV
Již je zpracována projektová dokumentace, jejímž účelem je propojit obec
Klenovice n. Hané od místa zvaného Větřák až k vodní nádrži Čelčice. Čelčicemi
prochází pouze 1/3 z plánované cyklostezky, která je společným projektem
obou obcí.
NAVRHOVANÝ STAV
Mezi obcemi Klenovice na Hané a Čelčice je dokončena cyklostezka, jenž je
vedena v trase stávající polní cesty do km 0,87 v k. ú. Klenovice na Hané
a zbylá část do konce úseku km 1,29 v k. ú. Čelčice. Stavba slouží pro
bezpečnou cyklistickou dopravu v obou směrech.

HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice, obec Klenovice na Hané
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

SFDI - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních
pruhů pro cyklisty
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B. ZDRAVÍ PRO DĚTI
Obec Čelčice chce do budoucna podporovat přirozený pohyb dětí a mladistvých
v přírodním a bezpečném prostředí.

Opatření 7
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A DĚTSKÉ PRVKY
SOUČASNÝ STAV
Současné dětské hřiště Ohrada je ve výborném stavu. Je hotový projekt na
jeho rozšíření lanovými prvky. Druhé hřiště se nachází u garáží za bytovkou
č.p. 200, a je také ve výborném stavu.

NAVRHOVANÝ STAV
Nejvyužívanějším hřištěm v obci je i nadále Ohrada, kde je přidruženo i lanové
hřiště. Hřiště za bytovkou je rozšířeno o nové elementy. Po obci jsou však
lokalizovány i jednotlivé dětské prvky, které mohou děti využívat v blízkosti
jejich bydliště.
HARMONOGRAM: 2021
ODPOVĚDNOST: mateřská škola, obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,5 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Národní program ŽP – Přírodní zahrady

•

Olomoucký kraj – Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských
dopravních hřišť
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Opatření 8
VYBUDOVÁNÍ ZAHRADY MŠ K ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ
SOUČASNÝ STAV
Mateřská škola disponuje velkou zahradou, koncipovanou jako přírodní hřiště.
Hrací prvky jsou z přírodních materiálů a děti obecně tráví hodně času venku.
NAVRHOVANÝ STAV
V zahradě MŠ jsou nové edukační prvky, díky kterým slouží dětem jako „učebna
pod širým nebem“. Hlavním zaměřením vzdělání je environmentální výchova,
která má za cíl za pomocí her a přirozeného pohybu vytvořit vztah dětí
k přírodě.

HARMONOGRAM: 2021-2025
ODPOVĚDNOST: mateřská škola, obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: OP VVV, MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Národní program ŽP – Přírodní zahrady
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Opatření 9
ZVÝŠENÁ POZORNOST TĚLESNÉ VÝCHOVĚ V MŠ
SOUČASNÝ STAV
V současnosti je v mateřské škole zahrnut pohyb v rámci předpisů, je využíván
velký prostor zahrady i obecní hřiště. Sportovní a hrací prvky jsou
spolufinancovány obcí, větší projekty potom s pomocí dotačních titulů.
NAVRHOVANÝ STAV
Dětem jsou k dispozici nové pohybové prvky, které podporují přirozený pohyb
venku i uvnitř budovy školky. Také jsou organizovány výlety a mimoškolní
aktivity.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: mateřská škola, obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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C. SPOLKY A SDRUŽENÍ
V obci Čelčice jsou aktivní čtyři zájmová sdružení. Fotbalový klub AC Čelčice a
šipkařský klub Rafani Čelčice jsou v současnosti neaktivní. Spolky a sdružení se
účastní společenského života v obci, organizují kulturní i sportovní akce.

Opatření 10

PODPORA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SOUČASNÝ STAV
Sbor dobrovolných hasičů má v současné době k dispozici v hasičské zbrojnici
pouze

garáž.

Zázemí

hasičů

postrádá

klubovou

místnost.

SDH

úzce

spolupracuje s obcí, která jej podporuje, v minulosti například pořídila nové
hasičské vozidlo.

NAVRHOVANÝ STAV
Sbor má klubovou místnost, která je určena zejména pro setkávání mladých
hasičů. Místnost se nachází v přístavbě, která vznikla po velké rekonstrukci
hasičské zbrojnice.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice, SDH Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, MV, Olomoucký kraj, hasičský
záchranný sbor ČR
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji Dotační titul na podporu mládežnických reprezentantů ČR

•

Ministerstvo vnitra – národní dotační titul – Požární ochrana, IZS
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Opatření 11
PODPORA KULTURNÍHO SPOLKU
SOUČASNÝ STAV
Kulturní spolek je významným aktérem v obci. Organizuje mnohé společenské
akce během roku a obec jej v činnosti podporuje.

NAVRHOVANÝ STAV
Spolupráce mezi Kulturním spolkem a obcí pokračuje i v budoucnosti. Společně
jsou organizovány další akce, které lákají místní i obyvatele okolních obcí.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MMR, MK, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Ministerstvo kultury – Program kulturní aktivity

38

Koncepce rozvoje sportu
Opatření 12
PODPORA MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
SOUČASNÝ STAV
Myslivecké sdružení Čelčice-Skalka je podporováno oběma obcemi. Pořádá
různé akce pro veřejnost i ostatní myslivce. Akce se těší veliké oblibě mezi
občany i obyvateli sousedních obcí.
NAVRHOVANÝ STAV
Myslivecké sdružení je i nadále velmi aktivní. Pořádá mnohé akce pro děti
i dospělé. Chodí přednášet dětem do mateřské školy. Samozřejmě se i nadále
věnuje péči o přírodu v okolí obce a díky spolupráci s obcí tak nainstalovalo
nová napájecí a krmná zařízení.
HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice, obec Skalka, Myslivecké sdružení
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MZe, MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Ministerstvo zemědělství – příspěvky na hospodaření v lesích a na
vybrané myslivecké činnosti
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Opatření 13
PODPORA FOTBALU
SOUČASNÝ STAV
V obci byla do nedávna skupina fotbalistů, kteří se zaštiťovali pod klubem AC
Čelčice. Kvůli nezájmu však klub zanikl a spolu s ním došlo k úpadku
fotbalového hřiště, které je v současnosti ve špatném stavu.

NAVRHOVANÝ STAV
Po dokončení rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho zázemí dojde k obnovení
činnosti klubu. Zájem o fotbal v obci celkově vzrůstá, hrají děti i dospělí.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
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Opatření 14
PODPORA ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
SOUČASNÝ STAV
Zahrádkářský svaz v Čelčicích čítá asi 40 členů. V současnosti se jeho činnost
ale soustředí hlavně na pořádání kulturních akcí, především na plesy.

NAVRHOVANÝ STAV
Svaz pokračuje ve své činnosti, za podpory obce se soustředí na péči o zeleň
v Čelčicích, což přispívá k příjemné atmosféře obce.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MZe, MMR, Olomoucký kraj, Český zahrádkářský
svaz
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D. PREVENCE
Obec podporuje aktivity svých občanů ve sportovních a pohybových činnostech,
klade si za cíl rozšířit sportovní aktivity a přilákat také obyvatele okolních
vesnic.

Opatření 15
PODPORA A PROPAGACE SPORTOVNÍCH AKTIVIT
SOUČASNÝ STAV
Obec podporuje sportovní aktivity a organizované sportovní akce.

NAVRHOVANÝ STAV
Obec pořádá významné sportovní akce v regionu, díky dobré propagaci do obce
dojíždí i sportovci z okolí.

HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Opatření 16
PODPORA CVIČITELŮ A TRENÉRŮ
SOUČASNÝ STAV
Občanům chybí motivace k aktivnímu vedení sportovních spolků a sdružení,
činnost spolků upadá. V obci už není aktivní šipkařský klub ani spolek malé
kopané.

NAVRHOVANÝ STAV
Obec motivuje občany k tomu, aby vedli spolky a sdružení. Financuje jejich
potřebné vzdělání.
HARMONOGRAM: 2021-2025 průběžně
ODPOVĚDNOST: obec Čelčice
FINANČNÍ NÁROČNOST: 150 tis. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MMR, Olomoucký kraj
PŘÍKLAD FINANCOVÁNÍ:
•

Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji –
Dotační titul na získání trenérské licence
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SEZNAM
LITERATURY
Seznam literatury obsahuje výčet všech použitých literárních děl i zdrojů,
vztahujících se ke strategii.

NADŘAZENÉ DOKUMENTY
Koncepce rozvoje sportu je v souladu se strategickými cíli uvedenými ve
strategických dokumentech vyšší úrovně.
Dokumenty podpory sportu v EU
•

Evropská charta sportu (1992)

•

Bílá kniha o sportu (Evropská komise, 2007)

•

Physical aktivity strategy for the WHO European Region 2016-2025
(WHO, 2016)

Dokumenty podpory sportu v ČR
•

Koncepce státní podpory sportu v České republice (MŠMT, 2011)

•

Zdraví

2020

–

Národní

strategie

ochrany

a

a prevence nemocí (MZd, 2014)
•

Koncepce podpory sportu 2016–2025 (MŠMT, 2016)
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Koncepční a metodické dokumenty podpory sportu v Olomouckém kraji
•

Dlouhodobý

záměr

vzdělávání

a

rozvoje

vzdělávací

soustavy

Olomouckého kraje na období 2016–2020 (2016)
•

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji (2018)

•

Koncepce

rozvoje

tělovýchovy

a

sportu

v

Olomouckém

Aktualizace pro 2019–2023 (2019)
Strategické dokumenty obce a územně plánovací dokumentace
•

Strategický plán obce Čelčice

•

Územní plán Čelčice (2014)

45

kraji.

Koncepce rozvoje sportu

SEZNAM
ZKRATEK
AC

Atletický klub (ang. athletic club)

č. p.

Číslo popisné

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ERDF

Evropský fond pro regionální rozvoj (ang. European
Regional Development Fund)

EU

Evropská unie

Ha

Hektar

k.ú.

Katastrální území

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MŠ

Mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

Ministerstvo vnitra

MZd

Ministerstvo zdravotnictví

MZE

Ministerstvo zemědělství

OP VVV

Operační program výzkum, vývoj, vzdělání

OÚ

Obecní úřad

SDH

Sbor dobrovolných hasičů

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

TJ

Tělovýchovná jednota

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci

ÚP

Územní plán

WHO

World Health Organization

ZŠ

Základní škola

ŽP

Životní prostředí

46

Koncepce rozvoje sportu

SEZNAM
OBRÁZKŮ
Obr. 1 Katastrální území obce Čelčice .................................................... 7
Obr. 2 Věková pyramida v roce 2018 ..................................................... 8
Obr. 3 Zahrada mateřské školy ............................................................. 9
Obr. 4 Hasičská zbrojnice .................................................................. 10
Obr. 5 Sportoviště v obci ................................................................... 11
Obr. 6 Významná sportoviště v okolí obce Čelčice .................................. 21

•

Fotografie byly pořízeny firmou ENVIPARTNER, s. r. o.

•

Mapové výstupy, které jsou součástí tohoto díla, byly vytvořeny firmou
ENVIPARTNER, s. r. o. za pomoci podkladů ČÚZK – Základní mapa České
republiky

(ZM)

10,

25,

50,

<http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/>.
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PŘÍLOHY

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
KE STRATEGICKÝM DOKUMENTŮM
OBCE ČELČICE

Květen 2020

Dotazníkové

šetření probíhalo

v Čelčicích v průběhu

dubna roku 2020

za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategie rozvoje turistického
ruchu, strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství a koncepce
rozvoje sportu v obci.
Cílem všech těchto tří dokumentů je konkretizace priorit v uvedených oblastech
a návrh činností na následující období v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení
obce.
Dotazníkové
v

šetření

elektronické

podobě

probíhalo
byly

v obci

v

vyvěšeny

na

dubnu
webových

2020.

Dotazníky

stránkách

obce

po dobu 30 dnů.
Vyplněno bylo celkem 14 dotazníků prostřednictvím internetu.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 3 % (počet osob v obci oprávněných
k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 460).
Z celkového počtu návštěv dotazníku (45) vyplnilo anketu právě 14 občanů, 31
osob si dotazník pouze zobrazilo. Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tedy
byla 31,1 %.
Více než 71 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 5 – 10 minut,
29 % lidí potom 10 – 30 minut.

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následujících kapitolách této zprávy jsou vždy v úvodu slovně
zhodnoceny výsledky průzkumu, které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

7

žen

(54

%)

a

6

mužů

(46 % dotazovaných). Jeden dotazující se nevyjádřil. Zastoupení mužů a žen
bylo podobné.
Převážná většina respondentů patřila k produktivní věkové skupině 26-40 let
(54 %), dále druhá nejvíce zastoupená věková skupina byla od 41-54 let
(46 %). Zbylé věkové skupiny (do 25 let a nad 65 let) nebyly vůbec vybrány.
Pohlaví respondentů
výběr z možností, zodpovězeno 13x, nezodpovězeno 1x

46%

54%

Žena
Muž

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných

Věk respondentů
Výběr z možností , zodpovězeno 13x, nezodpovězeno 1x

37%

26 – 40 let
41 – 64 let

63%

Obr. 2: Věk dotazovaných

KONCEPCE ROZVOJE SPORTU
Tato sekce otázek měla za cíl prověřit každodenní návyky obyvatel Čelčic
v oblasti sportu a pohybu celkově a zhodnotit sportovní infrastrukturu v obci
z pohledu občanů.
Jak často sportujete?
Občané Čelčic nejčastěji sportují 1 – 2x týdně (46 %), 23 % obyvatel poté
sportuje 1x-3x do měsíce – viz obr. 14.

Jak často sportujete?

Výběr z možností, zodpovězeno 13x, nezodpovězeno 1x
15%

16%

23%

46%

3-4x týdně
Obr. 3: Sportovní aktivity

1-2x týdně

1-3x měsíčně

Méně často

Jakému sportu se věnujete?
Textová odpověď, zodpovězeno 11x, nezodpovězeno 3x

Obr. 4: Nejčastěji uvedené sportovní aktivity občanů

Jak hodnotíte nabídku sportovních aktivit v obci?
Hvězdičkové hodnocení (škála: 5* = nejlepší hodnocení, 1* = nejhorší
hodnocení), zodpovězeno 12x, nezodpovězeno 2x
4 respondenti dotazníku udělili nabídce sportovních aktivit v obci 4 z 5
hvězdiček. 3 občané dali 3 hvězdičky a 3 lidé 2 hvězdičky, zbytek osob (2 lidé)
udělili pouze 1 hvězdu. Počet hvězdiček u této otázky byl tedy v průměru ze
všech odpovědí 2,8.

Jak hodnotíte stav a vybavení sportovních zařízení v obci?
Hvězdičkové hodnocení (škála: 5* = nejlepší hodnocení, 1* = nejhorší
hodnocení), zodpovězeno 11x, nezodpovězeno 3x
3 respondenti dotazníku oznámkovali aktuální stav a vybavení sportovních
zařízení v obci čtyřmi z 5 hvězdiček. 2 občané dali 3 hvězdy a 5 respondentů
udělilo pouze 2 hvězdy, 1 občan dal pouze 1 hvězdu. Počet hvězdiček u této
otázky byl tedy v průměru ze všech odpovědí 2,6.
Jak hodnotíte stav a vybavení dětských hřišť?
Hvězdičkové hodnocení (škála: 5* = nejlepší hodnocení, 1* = nejhorší
hodnocení), zodpovězeno 12x, nezodpovězeno 2x
Stav a vybavení dětských hřišť v obci byl hodnocen velice pozitivně. 5 občanů
udělilo všech 5 hvězd (z 5 možných), 6 občanů dalo 4 hvězdy a 1 občan 3
hvězdy. Počet hvězdiček u této otázky byl tedy v průměru ze všech odpovědí
4,3.
Jak hodnotíte možnosti pro cyklistiku v území (množství a stav
cyklotras, cyklostezek aj.)?
Hvězdičkové hodnocení (škála: 5* = nejlepší hodnocení, 1* = nejhorší
hodnocení), zodpovězeno 12x, nezodpovězeno 2x
Možnosti pro cyklistiku v území byly rovněž hodnoceny velice pozitivně. 4
občané udělili 5 z 5 možných hvězd, 6 lidí udělilo 4 hvězdy a 2 respondenti
dotazníku 3 hvězdy. Počet hvězdiček u této otázky byl tedy v průměru ze všech
odpovědí 4,2.

Respondenti měli v následujících třech otázkách možnost slovního vyjádření ke
sportovní infrastruktuře v obci. Nejčastější odpovědi jsou uvedeny na obr. 5, 6,
resp. 7.
Jaké sportovní zařízení Vám v obci chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 7x, nezodpovězeno 7x

Obr. 5: Zhodnocení chybějící sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

„Místo, kde se můžou scházet mladí hasiči. Ze OÚ jsme byli vyhozeni, na
hasičárně nebyly domluveny pravidla užívání, ovšem, teď už nejsou ani
lidi s odpovídající kvalifikací pro vedení mládeže“.

•

„Fit centrum – tělocvična s předcvičovatelkou“

•

„Malá hala“

Jaké sportovní zařízení by podle Vás potřebovalo opravit/dovybavit?
Textová odpověď, zodpovězeno 7x, nezodpovězeno 7x

Obr. 6: Zhodnocení sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

„Venkovní hřiště na malou kopanou“

•

„Opravit elektriku na Kulturním Domě“

Co je v oblasti sportu podle Vás v obci největší problém?
Textová odpověď, zodpovězeno 10x, nezodpovězeno 4x

Obr. 7: Problémy ve sportu

Výběr některých odpovědí:
•

„V zimním období není vyžití“

•

„Malý zájem sportujících“

•

„Velikost obce/Počet obyvatel“

