OBEC PETROVICE

Strategický plán
rozvoje sportu

1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Petrovice 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 vymezit způsob
financovaní podpory sportu v obci.
2. INFORMACE O OBCI
Poloha:
Obec Petrovice se nachází na katastrálním území Petrovice u Třebíče v okrese Třebíč, (v západní
části v blízkosti okresu Jihlava) v Kraji Vysočina.
Rozkládá se na rozloze cca 6,18 km², v nadmořské výšce 438 m.
Obec se nachází Českomoravské vrchovině, geomorfologicky je krajinné území mírně zvlněné.
Poloha je v hodnotném krajinném území. Katastrální území není zcela zastavěné, nenachází se na
něm průmyslové podniky, je zde dostatek míst vhodných k cykloturistice a pěším aktivitám.
Historie:
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1224, kdy vydal Přemysl Otakar listinu, ve které
ustanovil mimo jiné hranice přibyslavické provincie patřícím k majetkům české královny
Konstancie.
V zemských deskách jsou Petrovice poprvé zmiňovány v roce 1371.
Do roku 1848, kdy došlo k zániku patrimoniální správy, patřily Petrovice do brtnického panství,
Okresy vznikly v českých zemích v roce 1849 se vznikem obecní samosprávy místo původních
panství. Petrovice nejdříve patřily do okresu Jihlava, následně od roku 1855 do okresu Třebíč.
V letech 1980 až 1990 spadaly pod správu obce Okříšky (tzv. střediskové obce),
od 1. 1. 1991 jsou opět samostatnou obcí.
Demografická situace:
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Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrovice_(okres_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D)

Propad obyvatel v roce 1961 byl způsoben oddělením části nově zastavěného území obce, nyní
katastrální území Nové Petrovice, které bylo přičleněno k obci Okříšky.
Počet obyvatel od roku 1991 je v podstatě konstantní a pohybuje se kolem 420 obyvatel.
K 31. 12. 2021 bylo v obci k trvalému pobytu přihlášeno 422 osob.
Vzhledem k plánovanému rozvoji a přípravě území pro bytovou výstavbu lze předpokládat do roku
2030 zvýšení počtu obyvatel na cca 450 osob.

Občanská vybavenost – školská zařízení:
V obci se nachází mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Petrovice.
Spolky v obci:
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Petrovice, pobočný spolek, se sídlem Petrovice 23.
sportovní zaměření – soutěže Plamen, postupové soutěže v požárních útocích: děti, mládež, mladí
dospělí.
Nohejbalový klub Petrovice, se sídlem Petrovice 144.
sportovní zaměření - nohejbal: mladí dospělí.
3. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecně sportovní činnosti - veškeré formy tělesné činnosti, které jsou provozovány
aktivně 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, 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 vytváření
vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota - právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování
a provozování sportu a pohybových aktivit občanů, příležitostně i dalších aktivit např. kulturních.
Sport dětí a mládeže - pohybové aktivity v rámci předškolní a školní výuky dle výchovně
vzdělávacího programu školského zařízení.
Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni
vztahu ke sportu.
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.
Komise pro kulturu, sport a volný čas - poradní orgán zastupitelstva obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.
Obec Petrovice nemá zřízenou tuto komisi, její náplň vykonává kontrolní výbor.
4. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce - bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
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 (obecni zřízení), ve znění
pozdějších předpisů.
5. SOUČASNÝ STAV
V obci se nachází dvě dětská hřiště (koutky), která jsou veřejně přístupná bez omezení.
První na pozemku p. č. 119/10 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, vybudované roku
2007 za finančního přispění dotace z Kraje Vysočina, programu Podpora obnovy Venkova Vysočiny.
Druhé na pozemku p. č. st. pl. 78 a pozemku p. č. 414 - zahrada vybudované roku 2012 za
finančního přispění státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, v Programu rozvoje venkova.
Toto dětské hřiště, resp. areál je v dopoledních hodinách využíván k předškolní výchově (aktivitám)
dětí mateřské školy.
Obec zajišťuje jejich pravidelnou údržbu a drobné opravy.
V obci se nachází rozsáhlý venkovní sportovní areál na pozemku p. č. 119/10 – ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha, kde se nachází plocha pro sportovní činnost soutěžních družstev SDH
Petrovice, travnatá plocha, dráha se štěrkovým (prosívkovým) povrchem, vymezené víceúčelové
sportoviště se štěrkovým (prosívkovým) povrchem pro tyto sporty: nohejbal, volejbal, tenis.
Plocha sportoviště byla uvedena do provozu v roce 1978 a postupně je upravována a zlepšována její
vybavenost a využitelnost.
V přízemí budovy č.p. 68 na pozemku p. č. st. pl. 78 se nachází tělocvična vybavená sportovními
stroji a vybavením, které je bezplatně poskytováno registrovaným spolkům a občanům obce. Dříve
školní tělocvična byla rekonstruována a nově vybavena v letech 2012-2013 za finančního přispění
státního rozpočtu a prostředků Evropské unie, v Programu rozvoje venkova.
V letech 2014 a 2016 byla doplněna o další cvičební vybavení.
Část prostor tělocvičny je v dopoledních hodinách využívána k předškolní výchově (aktivitám) dětí
mateřské školy.
Územím obce prochází mezinárodní cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs, která je ve vlastnictví
DSO Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs, jehož je obec členem.
Cyklostezka byla plně do provozu uvedena v roce 2013 a obec zajišťuje její pravidelnou celoroční
údržbu.
Veškerá sportoviště se nacházejí se na pozemcích ve vlastnictví obce, jsou veřejně přístupná bez
omezení. Užívání je upraveno provozními řády.
Všechna sportoviště podporují aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné trávení volného času v
blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Zvyšují atraktivitu obce pro obyvatele i návštěvníky.
Cílovou skupinou podpory jsou všichni občané obce, především pak děti a mládež, senioři a osoby
handicapované z důvodů: omezené samostatné mobility, zhoršené finanční situace, za účelem vzniku
a zachování pohybových a sportovních návyků.

6. OBLASTI PODPORY SPORTU V OBCI
Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se
svojí obcí, ve všech věkových kategoriích.
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, finanční podporu poskytuje formou individuálních dotací
poskytovaných z rozpočtu obce. Velký důraz
DĚTI A MLÁDEŽ:

Sport dětí a mládeže: aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický
vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím,
navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka.
Cíl podpory: 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.
Podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Priorita (způsob): Údržba stávajících sportovních zařízení (především dětských hřišť) ve vlastnictví
obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami občanů obce.
SPORT PRO VŠECHNY:

Sport ostatních občanů obce: podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí
pro všechny věkové kategorie v organizovaném i neorganizovaném sportu a sportovních
volnočasových aktivitách určených širokým vrstvám obyvatelstva žijících na území obce.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita (způsob): Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce. Podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků,
podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí, podpora nejrůznějších pohybových aktivit
v prostorách obce (např. tanec, jóga, zdravotní cvičení).
Vize: Výstavba dalších veřejně přístupných sportovišť (např. workoutové hřiště), rozvoj cyklostezek,
turistických stezek v přírodě, přičemž příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny
musí odpovídat finančním možnostem obce včetně souladu s poskytovanými dotacemi.
DALŠÍ ÚKOLY:

1. Podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže – spolupráce se spádovou základní školou.
2. Hledání finančních zdrojů pro rozvoj sportu z dotačních programů ČR a EU.
3. Nezbytná je spolupráce se zástupci spolků, širokou veřejností.
7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Obec poskytuje prostředky na provoz sportovních zařízení v obci.
1. Obec umožňuje bezplatný přístup do sportovišť, které vybudovala.
2. Obec zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy svých sportovišť, zajišťuje jejich bezpečnost.

3. Obec se spolupodílí na organizaci sportovních akcí.
4. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na možnou finanční podporu
spolkům.
5. Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního
zpravodaje nebo webových stránek.
8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu v obci Petrovice bude průběžně aktualizován.
Zpracovatelé: Helena Moudrá – referentka obce, Mg. Petr Padrnos – starosta obce
Strategický plán rozvoje sportu obce Petrovice schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém
zasedání dne 18. listopadu 2021, usnesením č. 26, bod 5. a).
Je zveřejněn na webových stránkách obce https://www.petroviceutrebice.cz/.
V písemné tištěné podobě je dostupný v kanceláři Obecního úřadu Petrovice, Petrovice č.p. 68,
PSČ: 675 21.
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Ing. Zdeněk Jeřábek
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