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

1. Základní pojmy
Sport – dle definice Rady Evropy je sport chápán jako „veškeré formy tělesné aktivity, které,
provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích
na všech úrovních“.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
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2. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:






zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Obec zpracovává v samostatné působnosti po svém územní plán rozvoje sportu a zajišťuje
jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zejména menší obce přirozeně hledají pro realizaci sportovní politiky i další zdroje mimo
vlastní rozpočet. Obec Žerotín má rovněž ambice čerpat finanční prostředky z dotačních
titulů MŠMT a Olomouckého kraje. Proto je Plán rozvoje sportu obce Žerotín zpracován
v souladu s Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji a také s celostátní
Koncepcí podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025. Jeden z dlouhodobých cílů krajské
koncepce, které lze plnit na obecní úrovni, je např.:


Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných a specifických
prostředků a to ve spolupráci s tělovýchovnými a sportovními organizacemi,
obecními úřady atd. Splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o
sportovní a volnočasové aktivity.

Pro obce menší a střední velikosti je důležitý především bod 13 akčního plánu krajské
koncepce (Podpora sportovní infrastruktury na území Olomouckého kraje), který říká, že
Olomoucký kraj bude podporovat modernizaci, obnovu či budování specifické sportovní
infrastruktury související s cestovním ruchem v regionu. Tato infrastruktura kromě
samotného rozvoje možností sportovních aktivit na území kraje přispěje rovněž i k rozvoji
cestovního ruchu. Jedná se například o cyklostezky, lyžařské areály, zimní stadiony či zařízení
fitness.
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3. Charakteristika obce Žerotín
Obec Žerotín leží v okrese Olomouc, na hranicích čtyř SO ORP (Šternberk, Litovel, Uničov a
Olomouc). Ačkoliv spadá pod správní obvod Šternberka, cestní vzdálenost do Šternberka,
Litovle i Uničova je přibližně stejná (11–14 minut). Krajské město Olomouc je vzdáleno 20 km
a cesta trvá přibližně 25 minut. Obec má poměrně dobrou polohu vůči třem městům
s podobnou regionální významností. Stejně tak i dostupnost do krajského města je poměrně
dobrá. Obec leží v rovinaté oblasti s kvalitní zemědělskou půdou. Intravilán je liniový,
soustředí se podél hlavní komunikace silnice II/447. Ráz krajiny je zemědělský.
Základní údaje o obci Žerotín
Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2018 (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Nadmořská výška (m n. m.)
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
Dobrovolný svazek obcí
Místní akční skupina (MAS)

Žerotín
obec
786
464
227
Žerotín 13, 784 01 Litovel
Robert Venský
Česká republika
Střední Morava
Olomoucký
Šternberk
Šternberk
Mikroregion Šternbersko; Mikroregion Uničovsko
MAS Šternbersko
Zdroj: Risy.cz; web obce
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Vývoj počtu obyvatel v obci Žerotín v letech 1992–2018 (stav k 1. 1.)
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování

V současnosti žije v obci Žerotín přibližně 460 obyvatel. Od počátku 90. let 20. století do
současnosti nebyl nárůst počtu obyvatel nikterak dramatický, vzrostl přibližně o 50 obyvatel.
Obec získávala především kvůli migraci. Především v letech 2012–2015 bylo migrační saldo
vysoké, kdy do obce přicházeli noví obyvatelé do nově postavených rodinných domů. Věková
struktura obyvatel Žerotína je slabě podprůměrná. Obyvatele ve věku 15–64 let tvoří 65,9%
podíl na populaci obce. Dětí je 16,2 % a seniorní složka (65+ a více let) tvoří zbylých 17,9 %
populace. Převaha staršího obyvatelstva nad nejmladší složkou vypovídá o negativním
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indexu stáří o hodnotě 110. Vzhledem k malému podílu mladších dospělých (20–35 let) a
nízké porodnosti je předpoklad, že proces stárnutí obyvatelstva bude v obci pokračovat a
zesilovat. Vzdělanostní struktura obyvatel taktéž není příliš příznivá, ale vzhledem
k charakteru obce (zemědělská oblast), je logická. Podíl obyvatel s dokončenou vysokou
školu je pouhých 6,7 %. Největší zastoupení mají obyvatelé s dokončenou střední školou bez
maturity (38,1 %). Zaměstnanost v obci je na poměrně dobré úrovni. Ve srovnání s celým SO
ORP Šternberk je podíl nezaměstnaných osob v obci Žerotín nižší a v červnu roku 2018 se
pohyboval okolo 2,3 %. Podíl osob zaměstnaných v primárním sektoru (zemědělství) je
v oblasti nadprůměrný – 12,4 % zaměstnaných. V průmyslu pracuje 32,7 % zaměstnaných a
ve službách 45,0 % zaměstnaných.

Geografická poloha obce Žerotín v rámci ČR a okresu a katastrální území obce

Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
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4. Současný stav
Většina sportovišť se v obci nachází poblíž budovy obecního úřadu. Nachází se zde
víceúčelová vodní nádrž, která může sloužit i v letních měsících ke koupání. Koupání je na
vlastní nebezpečí. Pořádají se zde také obecní hody a dětský den. V areálu je také technická
budova, ve které jsou toalety, kabinky a své zázemí zde mají i žerotínští fotbalisté. Je nutné
zajišťovat pravidelnou údržbu nádrže, včetně jejího okolí. Výhledově je potřeba opravit lemy
a schody nádrže. Za vstup na oplocenou plochu je vybíráno vstupné.

Víceúčelová nádrž

Vedle OÚ se také nachází tenisové kurty, které jsou v uspokojivém stavu. Jsou přístupné
veřejnosti zdarma. Jedenkrát ročně se zde koná tenisový turnaj - Memoriál Jana Jaška. Dále
je zde multifunkční hřiště s umělým povrchem, které je také volně přístupné veřejnosti a pro
účely tělocviku je využívá škola a školka. Stav hřiště je dobrý, bez nutných zásadních potřeb.
Dále je v areálu hřiště na malou kopanou, na kterém hrají a trénují místní fotbalisté.
Jedenkrát za rok se zde pořádá turnaj o „Putovní žerotínský klobásek“. Trávník hřiště je ve
špatném stavu a zasloužil by rekonstrukci. V budově obecního úřadu je tělocvična. Obec má
zájem provést celkovou rekonstrukci tělocvičny. Je zde potřeba provést celkové zateplení
střechy, vylepšit osvětlení a ozvučení a zbudovat místo pro ovládání osvětlení. Parketová
podlaha je ve špatném stavu a je ji potřeba také rekonstruovat včetně obložení. V roce 2018
nechala obec postavit dětské hřiště podél hlavní cesty, které je ještě potřeba oplotit. Obcí
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momentálně neprochází žádná cyklostezka, ačkoliv má nyní obec zpracován projekt na
vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce podél hlavní cesty v délce celé obce.

Multifunkční hřiště a tenisové kurty

Tělocvična a kulturní sál v budově OÚ Žerotín

Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Žerotín. Počet žáků v posledních letech narůstá. Děti jsou
zapojeny do povinných hodin tělesné výchovy. V letních měsících žáci využívají svou zahradu,
případně multifunkční hřiště vedle OÚ. V zimě je jim k dispozici tělocvična v kulturním
zařízení Žerotín. Ředitelství školy hodnotí spolupráci s obcí jako dobrou. Pro rozvoj sportu u
žáků by škola ocenila opravu a nákup nového vybavení tělocvičny a také rozvoj cyklostezek,
na kterých by škola mohla vyučovat dopravní výchovu.
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Vývoj počtů dětí a žáků MŠ a ZŠ Žerotín
Zdroj: ZŠ a MŠ Žerotín

9

5. Vyhodnocení dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření mezi obyvateli Žerotína proběhlo v září 2018 společně s dotazníkovým
šetřením pro program rozvoje obce. Šetření se zúčastnilo 32 obyvatel (13 mužů a 19 žen).
Z šetření plyne, že nějakému sportu se věnuje necelá čtvrtina obyvatel. Respondenti uváděli
především individuální sporty jako je běh a cyklistika. Alespoň 3x týdně sportuje 16,7 %
respondentů. Respondenti byli spíše toho názoru, že v obci je dostatek možností a prostoru
pro sportování. Z námětů na rozvoj sportu v obci respondenti nejčastěji uváděli: rekonstrukci
a dovybavení stávající tělocvičny, výstavbu cyklostezek, zbudování dětského hřiště, opravu
tenisových kurtů a volejbalového hřiště, zřízení tanečního kroužku pro děti, opravení hřiště
na malou kopanou a rozvoj sportu pro všechny.

Věnujete se aktivně nějakému
sportu?

Jak často sportujete?
16,7 %

22,6 %
20,0 %

56,7 %

6,7 %
77,4 %

Ano

alespoň 3x týdně
nepravidelně

Ne

Jste členem nějaké sportovní
organizace?

alespoň 1–2x týdně
nesportuji

Myslíte si, že je v obci
dostatek prostoru pro
sportování?

10,3 %
22,2 %

89,7 %

ano

22,2 %

55,6 %

rozhodně ano

ne
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spíše ano

spíše ne

6. Vize a priority
Vize
Obec Žerotín podporuje a iniciuje podnícení zájmu všech obyvatel obce o sport. Především
ve sportu podporuje děti a mládež, již od raného věku je vede k zdravému životnímu stylu.
Obec pro své obyvatele vytváří takové podmínky, že různé formy sportu jsou dostupné pro
všechny občany, ať už na závodní nebo rekreační úrovni. Obec nadále finančně, propagačně
a organizačně podporuje činnost spolků a sportovních organizací v obci. Po majetkové
stránce obec nadále pronajímá své pozemky k využití sportovním spolkům a organizacím a
pečuje o stávající infrastrukturu.

Priority
1. Sport dětí a mládeže
Přimět děti a mládež ke sportování a je to i výborný výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování. Pohyb dětí je
potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Cílem je podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je určený široké vrstvě obyvatel bez ohledu na věk, rasu, národnost,
postavení ve společnosti nebo pohlaví. Jedná se o organizovaný i neorganizovaný sport a
sportovní volnočasové aktivity, které naplňují myšlenky zdravého životního stylu, sociální
kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Obec dlouhodobě chápe potřebu
udržitelnosti pohybových aktivit a sportu. Snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí
dle potřeb obyvatelstva.
Cílem je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové i volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
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Popis záměrů a opatření pro rozvoj sportu v obci Žerotín

Priorita

Záměr

Opatření

 Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb děti a
mládeže



Iniciace rozvoje spolkové a sportovní činnosti

Sport dětí a

 Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.



Pobídky pro občany zakládat spolky a sportovní oddíly

mládeže

 Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce



Finanční podpora činnosti spolků



Průběžné investice do vybavení sportovišť a jejich údržba



Pořádání dětských dnů a sportovních dnů



Zvýšení propagace stolního tenisu (celorepublikový a místní

v souladu s potřebami obce.
 Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci
 Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život

Sport pro

 Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.

všechny

 Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností

turnaj)

rozpočtu a dotací.
 Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové

Sportovní
infrastruktura

aktivity ale i rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
 Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
 Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.


Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
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Celková rekonstrukce tělocvičny



Oprava trávníku na fotbalovém hřišti + zavlažovací zařízení



Oprava lemů a schodů na víceúčelové vodní nádrži



Vybudování altánku na dětském hřišti a oplocení

7. Formy podpory sportu v obci
Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení



Propagace sportovních akcí



Organizační zajištění sportovních aktivit

13

8. Závěr
Strategický dokument – Plán rozvoje sportu obce Žerotín shrnuje možnosti sportu v obci a
definuje hlavní problémy dalšího rozvoje sportu. Nabízí opatření, která mohou přispět
k rozvoji sportu v obci. Plán rozvoje sportu obce Žerotín je otevřený dokument, který může
být průběžně aktualizován podle potřeb obce.

Plán rozvoje sportu obce Žerotín, schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném
dne 19. 2. 2019 usnesením č. 6.1
Strategický plán rozvoje sportu obce Žerotín je zveřejněn na webových stránkách obce
Žerotín (www.obeczerotin.cz), anebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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