
 
 

 
 

PLÁN ROZVOJE SPORTU  

OBEC MORAŠICE 

2018 -  2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČERVEN 2018 

byl schválen zastupitelstvem obce Morašice na řádné veřejné 
schůzi dne 15.8. 2018, usnesením č.  5 s účinností od 1.9.2018 
jako součást základních dokumentů obce 
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článek I.  

Úvodní ustanovení  

1. Strategický plán rozvoje sportu v obci Morašice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v 

závislosti na prioritách a potřebách obce.  

3. Cílem strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit 

způsob financování podpory sportu v obci.  

 

článek II. 

Základní pojmy 

1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou 

provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické 

kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech 

úrovních či rozvoj společenských vztahů.  

2. Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity 

občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou 

pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické 

kondice.  

3. Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně 

vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované 

aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových 

činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.  

4. Sportovní kluby a Tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem 

zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.  

5. Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 

aktivita sportovního charakteru.  

 

článek III. 

Úloha obce v zajišťování sportu 

1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce. Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu 

2. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejích kulturně historických 

tradic.  
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3. Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních 

subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených 

veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření 

podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje 

zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného 

pořádku. Viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

4. Hlavní úkoly obce:  

▪ zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených 

občanů 

▪ zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních 

zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů 

▪ podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,  

kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení 

▪ zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 

▪ podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce 

 

 

článek IV. 

Obec Morašice  a současný stav 

Morašice patří k nejstarším obcím na Litomyšlsku, avšak doklady o první písemné zmínce o obci 

jsou různé. Antonín Profous a Tomáš Šimek uvádějí rok 1226. Je však zmiňován již i rok 1145. 

Obec však zřejmě existovala již na konci 9. století.  

Obec Morašice leží v Pardubickém kraji 6 km západně od Litomyšle v průměrné nadmořské 

výšce 355 m.n.m. Spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Litomyšl. Obec tvoří 

tři katastrální území, patří k ní části – Říkovice, Lažany, Višňáry. Celková výměra obce činí 

12,42  km2. 

 

Základní informace o obci: 

Počet obyvatel k 1. 1. 2018 719 

Adresa obecního úřadu Morašice 96 

PSČ, dodávací pošta 569 51  Morašice 

Starosta Karel Rajman 

Oficiální web: www.morasice.cz,  e-mail: starosta@morasice.cz 

 

 

http://www.morasice.cz/
http://www.morasice.cz/
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Současný stav: 

     Sportovní činnost v obci vykonávají spolky Tělovýchovná jednota Sokol Morašice, Sbor 

dobrovolných hasičů Morašice a Sbor dobrovolných hasičů Říkovice. 

     Hlavní složkou Tělovýchovné jednoty Sokol Morašice je fotbalový oddíl. Základ oddílu tvoří 

družstvo mužů, hrající okresní soutěže. Zásadní význam má příprava dětí – fungují oddíl 

přípravky pro děti od 6 do 10 let, oddíl žáků pro děti od 11 do 15 let, oddíl dorostu pro 

nedostatek hráčů není, avšak v případě zajištění dostatku hráčů bude obnoven. Je využívána i 

možnost spojení s oddíly ze sousedních vesnic. Pro přípravu dětí předškolního věku byla 

zřízena fotbalová školička rozvíjející zejména pohybové schopnosti dětí.  

     Aktivní činnost vyvíjí i oddíl stolního tenisu, pod záštitou jednoty probíhají i různé aktivity 

žen, jako je cvičení aerobiku, nordic walkingu a další. Sportoviště slouží i rekreačním 

sportovním aktivitám pro děti a dospělé, zejména tenis, nohejbal, florbal apod. 

     Sbor dobrovolných hasičů Morašice se zajišťuje požární ochranu a věnuje se také požárnímu 

sportu, když se zúčastní okrskových soutěží s družstvem mužů, ve Sboru dobrovolných hasičů 

Říkovice se navíc požárnímu sportu kromě družstva mužů věnuje úspěšně i družstvo žen. 

. 

 

 

článek V. 

Přehled stávající sportovní vybavenosti 

 

V obci Morašice je pro sport k dispozici : 

 

1. travnaté hřiště s brankami a tréninkové hřiště 

2. víceúčelové hřiště 

3. dvě dětská hřiště 

4. tělocvična ZŠ Morašice 

5. herna stolního tenisu 

 

Ad 1) Travnaté hřiště  

Travnaté hřiště na pozemku p.č. 578/1 ve vlastnictví obce využívá zejména fotbalový oddíl 

Tělovýchovné jednoty Morašice k sehrávání mistrovských utkání a částečně i tréninků, pro které 

je určeno i menší tréninkové hřiště. Hřiště slouží i k pořádání různých turnajů v kopané a malé 

kopané, tradiční je turnaj morašických  čtvrtí v malé kopané.  V teplých měsících na fotbalovém 
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hřišti  může probíhat vyučování tělesné výchovy žáků ze základní školy. Hřiště je volně 

přístupné i pro volnočasové a rekreační aktivity dětí i dospělých. Na hřišti trénují na soutěže i 

členové Sboru dobrovolných hasičů. 

Ad 2)  Víceúčelové hřiště 

Víceúčelové hřiště se nachází na pozemku p.č. 578/1 ve vlastnictví obce.  Hřiště má umělý 

povrch s vyznačenými lajnami pro tenis, nohejbal, 2 volejbalová hřiště, malou kopanou. Je 

vybaveno brankami i sloupky se sítěmi pro uvedené sporty. Slouží pro tréninky fotbalového 

oddílu, vyučování tělesné výchovy pro žáky ZŠ a sportování občanů obce. Je otevřeno veřejnosti 

mimo zimní měsíce v denní době, vybaveno umělým osvětlením. Provoz je upraven provozním 

řádem. 

Ad 3) Dětská hřiště 

Dětská hřiště se nacházejí na pozemcích p.č. 578/3 a 140/1 ve vlastnictví obce.  Na hřištích 

v současné době  jsou tyto herní prvky: houpačky a hnízdo na houpání, sestava se skluzavkou a 

prvky na šplhání, kolotoč, hrazdy, pružinovky, prolézačky a další.  Uživatelé areálu jsou děti 

z naší obce, samozřejmě za doprovodu rodičů, tak jak jim ukládá řád dětského hřiště. 

 

Ad 4) Tělocvična Masarykovy základní školy Morašice 

Tělocvična se nachází v budově Masarykovy základní školy Morašice. Slouží hlavně pro výuku  

tělesné výchovy žáků základní školy. Je využívána i sportovci tělovýchovné jednoty na tréninky  

v zimním období a cvičení žen. 

 

Ad 5) Herna stolního tenisu. 

Herna stolního tenisu se nachází v budově čp. 20 ve vlastnictví obce. Slouží k mistrovským 

zápasům a tréninkům oddílu stolního tenisu. Oddílem jsou pořádány i turnaje, kterých se mohou 

zúčastnit příchozí. 

 

V obci Říkovice jsou pro sport k dispozici:  

1. travnaté hřiště 

2. hlinitoštěrkové hřiště 

3. dětské hřiště 

Ad 1) Travnaté hřiště 

 travnaté hřiště  na pozemku p.č. 307 ve vlastnictví obce slouží k volnočasovým aktivitám 

občanů a tréninkům členů Sboru dobrovolných hasičů 

Ad 2) Hlinitoštěrkové hřiště 

hlinitoštěrkové hřiště umístěno na pozemku p.č. 38 v majetku obce a je určeno pro hry dětí 

rozvíjející pohybové schopnosti a sportovní dovednosti 
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Ad 3) Dětské hřiště 

dětské hřiště je umístěno na pozemku p.č. 44/4 ve vlastnictví obce. Je zařízeno těmito herními 

prvky: hnízdo na houpání, sestava se skluzavkou a prvky na šplhání, kolotoč, pružinovky.  

Uživatelé areálu jsou děti z obce, samozřejmě za doprovodu rodičů, tak jak jim ukládá řád 

dětského hřiště. 

 

 

 

článek VI. 

Oblasti podpory sportu 

 

1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory 

    formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. 

2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí 

    sounáležitost občanů se svojí obcí. 

3. Pro rozvoj sportu se na dané období stanovují tyto cíle: 

▪ Pokračovat v intenzivní podpoře sportu  a tím posilování jeho pozice jako významného 

prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva 

▪ Spolupracovat s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro občany 

▪ Věnovat zvýšenou pozornost podpoře tělesné výchovy a sportu dětí ve škole, dbát na 

jejich kvalitu již v MŠ a na 1.stupni ZŠ jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a 

rozvoje celoživotního zájmu o sportování 

▪ Pokračovat v ekonomickém zajišťování sportu a hledat další finanční zdroje pro jeho 

rozvoj 

▪ Sledovat dotační možnosti pro realizaci opravy kabin a technického zázemí na hřišti 

▪ Doplňovat vybavení dětských hřišť novými herními prvky 

▪ Vybudování Outdoor fitness prvků ve vybrané lokalitě 

▪ Podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků 

 

článek VII. 

Formy podpory sportu v obci 

1. Přímá podpora (finanční) 

▪ rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce 

▪ pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení 

▪ revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 
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2. Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce 

▪ 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, 

▪ poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování 

dotací z rozpočtu obce třetím osobám. 

3. Nepřímá podpora 

▪ údržba stávajících sportovních zařízení a vybavení k volnočasovým aktivitám apod., 

▪ zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků, 

▪ propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací 

z jednotlivých sportovních akcí, 

▪ možnost využívání sportovních zařízení ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí, 

▪ možnost využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí. 

 

 

článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

Strategický plán rozvoje sportu Obce Morašice schválilo Zastupitelstvo obce Morašice na svém 

zasedání konaném dne 15.8. 2018 usnesením č. 5. Strategický plán rozvoje sportu obce Morašice 

je zveřejněn na webových stránkách obce Morašice www.morasice.cz nebo je dostupný ve 

fyzické podobě na obecním úřadě. 

 

Karel Rajman v.r. 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morasice.cz/
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