Plán rozvoje sportu
2020 – 2022
aktualizace č. 1

Obec Starý Mateřov
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Starý Mateřov 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.

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 fyzické 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 vytváření 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, zápas, 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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Kulturně-sportovní výbor – výbor zřizuje zastupitelstvo obce. Předsedou výboru je člen
zastupitelstva obce. Výbor se podílí na kulturních a sportovních činnostech v obci.

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,



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 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 vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. OBEC STARÝ MATEŘOV
První písemnou zmínku o obci nalezneme v darovací smlouvě z roku 1227. Tehdy byla
darována klášteru Opatovickému majetníkem Kojatou. Je tedy možné, že obec vznikla už ve
století desátém nebo jedenáctém.
Obec Starý Mateřov leží nedaleko krajského města Pardubic ve východních Čechách
v nadmořské výšce 229 metrů. Je situována za pardubickým letištěm ve směru na Heřmanův
Městec.
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Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2020 (ha)
Počet obyvatel k 1. 1. 2020
Nadmořská výška (m nad mořem)
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
PSČ

Starý Mateřov
Obec
302,42
760
229
Pardubice
Starý Mateřov 38, 530 02 Pardubice 2
Pavel Sehnoutek
Česká republika
CZ05 Severovýchod
CZ053 Pardubický
CZ0532 Pardubice
575739 Starý Mateřov
5309 Pardubice
53092 Pardubice
530 02

zdroj: vlastní tvorba

Obec měla k 1. 1. 2020 760 trvale žijících obyvatel. Rozloha katastrálního území činí 302 ha.
V tabulce 2. je uveden vývoj celkového počtu obyvatel obce od roku 2004 do roku 2020,
celkový počet obyvatel obce pozvolna roste.
Tab. 2 Počet obyvatel v období 2004 – 2020 vždy k 1. 1.

Rok
Obyv.

2004
340

2005
354

2006
408

2007
427

2008
474

2009
485

2010
505

2011
525

2012
550

Rok
Obyv.

2013
565

2014
568

2015
568

2016
591

2017
599

2018
617

2019
666

2020
760

-

zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/domov)

Obec Starý Mateřov patří mezi rozvíjející se obec. V posledních letech vzrostla výstavba
rodinných domů, která vede k nárůstu počtu obyvatel. Průměrný věk obyvatelstva klesl pod
38 let.

5. SOUČASNÝ STAV
V obci se nachází bezplatná venkovní sportoviště a multifunkční hřiště, které je zpoplatněno
pro osoby starší 15 let, pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel.
5

V roce 2018 byla zrekonstruována bývalá Hospoda U Lípy, nově Obecní dům U Lípy, kde je
k dispozici společenský sál, který v obci 8 let chyběl. Sál je možné využít nejen pro
společenské vyžití, ale i pro drobné sportovní vyžití, např. stolní tenis. Pronájem je možný po
rezervaci na webu obce.
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje
spolek SK Starý Mateřov, který je zaměřen zejména na fotbal. Sbor dobrovolných hasičů
Starý Mateřov pracuje s mládeží v rámci celostátní hry Plamen a účastní se okrskových
soutěží. V roce 2019 byl, za účelem pořádání kulturních a společenských akcí, ochotnických
divadelních představení, organizování sportovních a ekologických akcí, podílení se na
ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, založen spolek Pro Mateřov.
V roce 2017 jsme hostili 23. ročník regionálních Her bez hranic, kterých se účastní 10
sousedních obcí. Jednotlivé obce reprezentují 6členná družstva v různorodých disciplínách.
Obr. 1 Fotbalové hřiště

Na fotbalovém hřišti působí fotbalové týmy od mládeže, po dospělé. Fotbal hrají jak chlapci a
muži, tak dívky a ženy. SK Starý Mateřov reprezentuje obec v okresních, krajských
i republikových soutěžích.
Na hřišti se mimo samotného fotbalu zpravidla konají Hry bez hranic, hasičské závody, pálení
čarodějnic, dětský den a další akce.
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Obr. 2 Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště bylo vybudováno v roce 2012 s finanční podporou Pardubického kraje.
Hřiště je využíváno na tenis, nohejbal, volejbal, fotbal. Pronájem je možný po rezervaci
na webu obce.
Obr. 3 Dětské hřiště na fotbalovém hřišti

Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště bylo vybudováno v roce 2006 a obsahuje čtyři herní
prvky: skluzavku, šplhací čtyřhran a 2 pružinová houpadla.
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Obr. 4 Dětské hřiště na Spálově

V roce 2018 bylo vybudováno nové dětské hřiště v lokalitě na Spálově za pomoci dotačního
titulu MMR. Dětské hřiště je umístěno na místě bývalé požární nádrže.
Obr. 5 Dětské hřiště v Mateřské škole

Děti navštěvující místní mateřskou školu mají v areálu k dispozici sestavu dětských herních
prvků rozvíjející jejich motorické schopnosti. V roce 2014 přispěl Pardubický kraj na nové
herní prvky – tematickou prolézačku loď a domek.
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Obr. 6 Stezka pro cyklisty do Pardubic

Stezka pro cyklisty do Pardubic - Popkovic byla vybudována, za finanční podpory SFDI, v roce
2017 zejména z důvodu silného provozu na silnici Heřmanův Městec – Pardubice, po které je
jízda na kole životu nebezpečná.
Obr. 7 Mateřovský rybník
Rybník je využíván k rekreačnímu rybolovu,
v zimě k bruslení a hokeji.
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Sportoviště jsou přístupná celoročně s ohledem na klimatické podmínky.
Další sportovní vyžití je možné v krajském městě Pardubice, jehož centrum je od obce
vzdáleno pouhých 10 km a dostupné městskou hromadnou dopravou: plavecký bazén
a koupaliště, skatepark, halové sporty, tenisové kurty, posilovny, zimní stadion, bowling,
kuželky, lanové centrum a mnoho dalších.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Starý Mateřov iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení
potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům
prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.

PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
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.
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 zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybové aktivity. Role obce je v tomto směru jedinečná
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, úhrada energií, nákup a dovybavení
sportovních zařízení
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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 Mateřské školy na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu (např.
z Pardubického kraje).

2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení



Propagace sportovních akcí



Organizační zajištění sportovních aktivit



Bezplatné využívání pozemků a sportovní infrastruktury ve vlastnictví obce
při pořádání sportovních akcí

8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu obce Starý Mateřov schválilo zastupitelstvo obce Starý
Mateřov na svém zasedání konaném dne 20. června 2018, usnesením č. 228/2014-18.
Aktualizaci č. 1 plánu rozvoje sportu v obci Starý Mateřov schválilo zastupitelstvo obce Starý
Mateřov na svém zasedání konaném dne 9. června 2020, usnesením č. 165/2018-22.
Strategický plán rozvoje sportu obce Starý Mateřov je zveřejněn na webových stránkách
Obce Starý Mateřov www.starymaterov.cz a je k nahlédnutí na obecním úřadě.
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