Plán rozvoje sportu
Obce Větřkovice
na období 2020 - 2026
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu Obce Větřkovice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Oblast sportu je v posledních
letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje na změny ekonomických,
sociálních i životních podmínek. Současně se zvyšuje hodnota zdraví, roste snaha o
zkvalitňování života, smysluplné aktivní využívání volného času, zdravý životní styl, ale také o
sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.
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 navrhnout i způsob financování podpory sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a
usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví,
dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů rekreačního,
soutěžního i nesoutěžního charakteru. 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 předškolní či školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na
ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách
s cílem zvládnout pohybovou všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota
Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu, pohybových a
volnočasových aktivit občanů.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:



zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
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zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Větřkovice se nachází v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Obec spadá do
působnosti ORP Vítkov. Skládá se ze dvou částí, a to Větřkovice a Nové Vrbno. Katastrální
území obce se rozkládá na ploše 1783 ha v nadmořské výšce 380 – 520 m. n. m.. Obec leží
v převážně zemědělské krajině, obklopené smíšenými lesy, okolí je vhodné k pěší a cyklistické
turistice, k procházkám, odpočinku či sběru hub i dalších lesních plodin. V katastru obce se
nachází několik rybníků a protéká tudy Husí potok.
Od roku 1996 má obec svůj vlastní znak a prapor. Obec Větřkovice je členem DSO
Venkovského mikroregionu Moravice a člen MAS Opavsko. Od roku 2016 obec spolupracuje
s partnerskou obcí Swierklany v Polsku. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Větřkovice. Malotřídní školu navštěvuje 32 dětí a mateřskou školu 28 dětí.
V naší obci trvale bydlí 754 obyvatel, z toho 732 ve Větřkovicích a 22 na Novém Vrbně.
Průměrný věk obyvatel je 42,8 let.

Věkové rozložení obyvatel
20; 2%
112; 14%
40; 5%

Dospělí - ženy

300; 38%

Dospělí - muži
Děti 0 - 7 let
Děti 8 - 15 let
Děti 15 - 18 let

322; 41%
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5. SOUČASNÝ STAV
Všechna sportoviště v Obci Větřkovice jsou v majetku obce.
5.1 Sportovně společenský areál
- travnaté fotbalové hřiště, šatny, venkovní kryté posezení s možným občerstvením při
akcích v areálu
- využívá ke své sportovní činnosti Tělovýchovná jednota Dubina, oddíl kopané mužů se
pravidelně zúčastňuje okresních fotbalových soutěží
- využívá obec a další spolky k volnočasovým a společenským aktivitám
5.2 Sportovně rekreační areál – nachází se v centru obce
- multifunkční hřiště s umělým povrchem se zázemím pro sportovce
- možnost rezervace hřiště pomocí webových stránek obce
- fitness hřiště a dětské hřiště s pískovištěm a dětskými herními prvky pro pohybové
aktivity dětí a mládeže
- využívá spolek JSDH Větřkovice, dráha pro požární sport je určena na výcvik požárních
zásahů a konání závodů v hasičském sportu
- tenisové kurty s umělým povrchem jsou hojně využívány občany obce
- florbalový kroužek pro děti a mládež se schází jedenkrát týdně na tréninky
- organizované i neorganizované míčové hry – volejbal, nohejbal, basketbal, házená
- v zimním mrazivém období provedena úprava plochy hřiště na ledovou plochu bruslení pro veřejnost a žáky ZŠ v rámci tělocviku, lední hokej
- v areálu v zimním období soutěž v biatlonu pro všechny věkové kategorie
5.3 Venkovní hřiště vedle budovy školy
- hřiště s umělým povrchem
- využíváno pro školní tělovýchovu, ale i pro veřejnost, pro sportovní vyžití dětí až
dospělých ve volném čase – hraní tenisu, rekreační badminton, volejbal, basketbal aj.
5.4 Areál mateřské školy
- pískoviště a dětské herní prvky pro pohybové aktivity, určeno pro děti MŠ
5.5 Tělocvična v základní škole
- tělocvična určena pro sportovní aktivity v rámci výuky a sportovních kroužků
- mimo vyučování pro volnočasové aktivity členů spolků a občanů – kroužek bojového
umění, taneční klub, cvičení na trampolínách - jumping pro děti i dospělé, tabata
5.6 Sál kulturního domu
- využívá klub stolních tenistů 1 - 2 x týdně pro své tréninky a zápasy v regionální soutěži
stolních tenistů a 1 x týdně trénink pro děti a mládež pod odborným vedením, družstvo
žáků je úspěšné v okresní soutěži
V současnosti působí v obci 10 spolků, jejichž náplní jsou sportovní a volnočasové aktivity.
Tělovýchovná jednota Dubina
- největší spolek v obci v počtu 118 členů, který sdružuje:
oddíl kopané (18 mužů), v rámci oddílu funguje mužstvo „Starých pánů“, pořadatel
turnaje malé kopané „Slivaky Cup“, tenisový turnaj Slivaky Open, Silvestrovský fotbálek
oddíl stolních tenistů v počtu 25 členů (3 družstva dospělých a 1 družstvo žáků)
pořadatel Velikonočního turnaje
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florbalový kroužek pro děti do 4. třídy (15 dětí) a od 5. třídy a výše (15 dětí), pořadatel
Florbalového turnaje
Sbor dobrovolných hasičů
- sdružuje 90 členů, z toho 7 členů se zúčastňuje kolem 50 soutěží v hasičském sportu
- pořadatel noční soutěže – Memoriál Josefa Šmída, T.F.A. – Železný hasič, Memoriál
Karla Moravce, Moravskoslezská liga
Český červený kříž
- pořadatel podzimní drakiády a zimní sáňkiády pro děti
Tazi Team
- pořádá rozsahem největší sportovní soutěž v obci podomácky vyrobených traktorů
Větřkovskou traktoriádu
Myslivecký spolek Dubina
Český svaz chovatelů
Český zahrádkářský svaz
Klub důchodců
Junák – Český skaut
Spolek rodičů při ZŠ

6. VIZE A PRIORITY V OBLASTI SPORTU
Obec Větřkovice vychází z toho, že sport je samozřejmou součástí zdravého životního stylu.
Sportovní a volnočasové aktivity v obci jsou propojeny s kulturním a společenským životem.
Obec musí držet krok s potřebami a zájmy svých obyvatel, a proto je potřeba zlepšit sportovní
infrastrukturu v obci a navýšit její kapacitu. V dalších letech lze navíc očekávat další nárůst
obyvatel vzhledem k plánům na výstavbu nových rodinných domů.
6.1 Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport je způsob
vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma
prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
Cíle:
-

Podnícení zájmu dětí a mládeže sportovat,
vypěstování potřeby sportu a aktivního pohybu jako samozřejmé součásti zdravého
životního stylu,
- nabídnout smysluplné aktivity k tomuto účelu.
Záměry:
- Iniciace pořádání vhodných sportovních akcí pro děti a mládež,
- podpora a organizační zajištění těchto akcí,
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro děti a mládež,
- obnova a rozšíření o cvičební prvky pro všechny věkové kategorie na současném
dětském hřišti včetně mateřské školy.
6.2 Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
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Cíle:
-

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy
pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Záměry:
- Vytipování aktivit z oblasti sportu pro všechny a z oblasti krátkodobé rekreace, o něž
by v obci mohl být zájem,
- iniciace a podpora akcí pořádaných spolky z území obce se zaměřením na sport pro
všechny,
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací,
- napomáhat k získávání cvičitelů a organizátorů sportu pro všechny a podporovat je
v jejich činnosti.
6.3 Sportovní infrastruktura
Podporou budování a správy sportovišť již existujících subjektů v obci nebo nových sportovišť
obec vytváří základní podmínky pro rozvoj různých forem sportu a pohybových aktivit dle
potřeb obyvatelstva.
Cíle:
-

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a
rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry:
- Zajištění pravidelné údržby a modernizace stávající sportovní infrastruktury na území
obce dle možností rozpočtu obce,
- příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací,
- realizovat plánovaný projekt rekonstrukce sportovního areálu – fotbalové hřiště.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování
pro naplánované aktivity. Ve svém rozpočtu pravidelně obec vyčleňuje finanční příspěvky na
chod jednotlivých spolků na základě jejich žádostí, které schvaluje zastupitelstvo obce.
Rozpočet obce je limitován, obec se v případě větších investic musí z velké části spoléhat na
získané dotace a granty.
Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního
zpravodaje, webových stránek jak obce, tak i jednotlivých spolků, místního rozhlasu a
nástěnek.
7.1 Přímá podpora (finanční)
-

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení.
Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení.
Individuální dotace spolkům z rozpočtu obce, kterým jsou také bezúplatně poskytovány
obecní prostory.
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7.2 Nepřímá podpora
-

Údržba stávajících sportovních zařízení.
Propagace sportovních akcí.
Organizační zajištění sportovních aktivit.

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Větřkovice na období 2020 – 2026 schválilo zastupitelstvo obce na
svém XIII. zasedání konaném dne 11. května 2020 usnesením č. 15/XIII.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách Obce Větřkovice www.vetrkovice.cz
nebo je dostupný v papírové podobě v kanceláři obecního úřadu.

podepsán v.r.

podepsán v.r.
……………………………………….
Mgr. Stanislav Mička
místostarosta obce

……………………………………
Miroslav Černoch
starosta obce
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