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1. ÚVOD
Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity
všech obyvatel bez jakéhokoliv rozdílu. Sport je veřejnou službou, na jeho rozvoji by se měly
podílet nejen spolky, neziskové organizace, ale především státní správa a samospráva.
Srovnání ČR s dalšími státy EU je v otázce sportu alarmující. Je proto nutné hledat systémové
řešení rozvoje sportu, které má nový zákon podpořit legislativně. Hlavní pomocí má být
navýšení finančních prostředků v rámci dotačních programů, institucionálního zabezpečení a
zvyšování kvalifikace sportovních odborníků.
Jedním z důvodů, proč by měl být vytvořen Plán rozvoje sportu v každé obci, městě a kraji ČR
je také nekvalitní sportovní infrastruktura, která vykazuje zásadní nedostatky. Nejde jen o
nedostatky kvantitativní, ale především kvalitativní. Bohužel, obnova či rekonstrukce
zastaralých nebo stavba nových sportovních prostor je složitější a dlouhodobá záležitost.
Hlavním důvodem, proč by mělo dojít k nápravě, jsou změny životního stylu a úbytek
přirozeného pracovního pohybu (hypokineze) obyvatel. V souvislosti s demografickým
stárnutí populace bude čím dál potřebnější udržet pohybovou aktivitu starších obyvatel do
budoucna, což dost dobře nejde bez odpovídají sportovní infrastruktury.
Plán rozvoje sportu obce Paseky pro roky 2021-2026 byl zpracován na základě požadavků
zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů).
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci
Paseka, což je stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné
dosažení. Hlavním cílem plánu rozvoje sportu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a
financovat jeho rozvoj na území dané obce.
Analytické i srovnávací studie ukazují, že v ČR je nedostatečná, zastaralá a zanedbaná
sportovní infrastruktura, kterou je potřeba modernizovat, i tohle si klade Plán rozvoje sportu
za cíl. Ukázat leaderům obcí a krajů důležitost tohoto společenského článku a donutit je,
věnovat sportu a sportovní infrastruktuře větší pozornost. K implementaci tohoto cíle by měl
Plán rozvoje sportu pomoci obcím, uvědomit si, co je v jejich obci za potřebí.
Plán rozvoje sportu obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportu pro všechny
občany obce. Plán rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v určeném
období postupně realizovat.
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2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které si kladou za cíl
dosáhnout lepší fyzické kondice a duševní pohody. Může jít o organizovaný, ale ve většině
případů neorganizovaný pohyb.
Sport pro všechny – jde o zájmový, organizovaný či neorganizovaný sport a pohybové aktivity,
které jsou určeny širokým vrstvám obyvatelstva. Nejde jen o sport samotný, ale také o
pohybové volnočasové aktivity, zábavu, sociální kontakt a snahy udržet či zvýšit fyzickou i
psychickou kondici.
Sportovní organizace (klub, spolek) – jde o právnickou osobu založenou za jiným účelem než
za dosažením zisku, předmětem činnosti této organizace je činnost v oblasti sportu.
Sportovní zařízení – může se jednat o pozemek, vodní plochu, objekt, budovu nebo komplex
budov, které slouží k provozování sportu.
Sportovní infrastruktura – veškerá sportovní zařízení nacházející se na územním celku obce,
města nebo kraje.
Sportovec – jde o fyzickou osobu, která se věnuje různé sportovní aktivitě. Může jít o
sportovce, který je evidovaný u sportovní organizace nebo klubu, ale také může jít o
neevidovanou osobu, která se věnuje sportu ve svém volném čase neorganizovaně.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní událost, např. soutěž, závod, zápas, hra
nebo jiná aktivita sportovního rázu.
Tělesná výchova a sport na školách – většinou jsou ZŠ v ČR zakládány obcemi nebo městy,
z tohoto důvodu se zde zmiňujeme o tělesné výchově na školách. Jde o pohybové aktivity
v rámci školní docházky a výuky. V souvislosti s těmito pohybovými aktivitami mohou být ve
školách organizovány zájmové soutěžní i nesoutěžní aktivity probíhající ve školních
prostorách. Cílem je zvládnutí pohybových činností, všestrannosti a snaha o vytvoření
kladného vztahu ke sportu.
Dobrovolník a dobrovolnictví – trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, osoba, která je buď
dosazena do této pozice nebo ji vykonává z dobrovolné vůle bez nároku na honorář či odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je svobodně volená činnost vykonávaná ve prospěch organizace či
sportovce s určitou sportovní odbornou kvalifikací a zkušenostmi.
Významná sportovní událost – v mezích zákona č. 115/2001 Sb. jde o událost mezinárodního
významu, která se odehrává na území České republiky. V pojetí Plánu rozvoje obce, jde o
událost, která se koná na území obce, této akce se mohou účastnit i obyvatelé okolních či
vzdálenějších obcí a měst, kdy dochází k propagaci sportovní organizace obce a potažmo i obce
samotné.
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3. ÚLOHA OBCE
Obce ve své samostatné působnosti vytváření příležitosti pro sport a všemi způsoby podporuje
rozvoj sportu na svém území.
Úkolem obce je
a) zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové kategorie, zejména pro mládež,
b) zabezpečit přípravu sportovních talentů včetně zdravotně handicapovaných občanů,
c) zabezpečit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provoz svých sportovních zařízení a
poskytovat je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého obecního rozpočtu či využívat dotační
politiku na podporu sportu na svém území.
Obec má ze zákona povinnost zpracovat v samostatné působnosti pro své území Plán rozvoje
sportu a zajišťovat jeho provádění.
Obecní úřad vykonává v přenesené působnosti kontrolu nad dodržováním povinností vlastníka
nebo provozovatele podle § 7a zákona č. 115/2001 Sb. ve znění účinném od 1.7.2017. Vlastník
sportovního zařízení (SZ) nebo osoba oprávněná vlastníkem využít SZ k uspořádání
sportovního podniku jsou povinni přijmout nezbytná opatření k zajištění pořádku a
bezpečnosti na SZ. Přestupky podle tohoto zákona, s výjimkou přestupků uvedených v § 7d
odst. 2 a 3, projednává obecní úřad.
Politika zaměřená na sport v obci Paseka vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí se od
kulturních a historických tradic území. Obec se spolupodílí na financování sportu, kontroluje
efektivnost vynaložení veřejných zdrojů na sportovní odvětví a koordinuje činnost sportovních
subjektů v obci. Tímto způsobem obec Paseka ve své samostatné působnosti a ve svém
územním obvodu dohlíží a pečuje o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojení
potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje,
výchovy a vzdělání, a to v souladu s místními zvyklostmi a předpoklady. Obec Paseka dodržuje
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
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4. OBEC PASEKA
Obec Paseka (dříve Těchanov, německy Passek) se nachází v okrese Olomouc v Olomouckém
kraji, ve vstupní bráně Jeseníků – v Pasecké domovině. Leží na rozhraní Hané a Nízkého
Jeseníku, zhruba 7 km východně od Uničova a protéká jí říčka Teplička. Paseka je také
nazývána krajinou tří srdcí. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel. Za obcí, ve směru na Rýmařov, se
nachází Odborný léčebný ústav. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1326, tehdy se
ještě nazývala Těchanov, resp. Nový Těchanov, pojmenování Paseka se objevilo poprvé až v
roce 1368. Ve znaku měla svatou Kunhutu a byla majetkem olomoucké kapituly. Od 70. let 14.
století patřila k sovineckému panství, po roce 1850 z ní byla samostatná obec v soudním okrese
Uničov. Paseka se člení na 3 části a to Paseka (k. ú. Paseka u Šternberka), Karlov (k. ú. Karlov
u Paseky a Pasecký Žleb (k. ú. Paseka u Šternberka). V Letech 1961-1992 byl součástí obce i
Mutkov.

Více informací o obci je uvedeno v tabulce níže

PASEKA (okres Olomouc)
Typ sídla:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
LAU 1 (NUTS 4):
NUTS3:
NUTS2:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 31.12.2020:
Nadmořská výška (m n.m.):
První písemná zpráva (rok):

obec
504785
CZ0712504785
CZ0712 - okres Olomouc
CZ071 - Olomoucký kraj
CZ07 - Střední Morava
Uničov
2283
1302
277
1317

Tab. č. 1 – informace o obci

Zdroj:
https://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/504785-paseka/118168-dil-casti-obce-paseka
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5. SOUČASNÝ STAV
V obci Paseka se nachází tyto prostory k využití pro aktivní trávení volného času pro všechny
věkové kategorie:
-

-

-

-

-

Cvičebna v ZŠ – primárně je cvičebna určena pro hodiny tělesné výchovy pro žáky ZŠ a
MŠ. Dále je využívána pro konání kroužků a sportovních aktivit, jako jsou gymnastika,
florbal, tréninky benjamínků SK Paseka, skupinové cvičení, cvičení pro zdraví, zumba,
aerobik apod.
Kulturní dům – k dispozici je část vnitřního prostoru, kde rovněž probíhají pravidelná
cvičení jako je zumba, jóga, „pinec“ pro seniory. Zde probíhají téměř veškeré
společenské a sportovní akce za nepříznivých klimatických podmínek a v zimních
měsících. Za přispění Olomouckého kraje z „Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje 2019“ byla obci poskytnuta dotace na částečnou rekonstrukci otopného systému
v kulturním domě a obecního úřadu.
Tenisové antukové kurty – v roce 1999 byly v obci vybudovány dva tenisové kurty s
umělým povrchem, které mohou sloužit k širokému sportovnímu vyžití. Na tomto
speciálním povrchu lze bez problémů hrát i volejbal či nohejbal. Kurty jsou vybaveny i
street-ballovým košem.
Posilovna – v obecní budově je k dispozici posilovna s různými posilovacími stroji a
prvky. Posilovnu využívají muži i ženy, a to nepravidelně po dohodě se správcem a
zaplacení poplatku.
Fotbalové hřiště – hřiště má standardní rozměr 55 x 110 m. V roce 2007 došlo k
celkové rekonstrukci povrchu, byla nově vyrovnána a zatravněna celá fotbalová plocha.
V roce 2019 bylo vybudováno umělé zavlažování. V jeho těsné blízkosti je umístěno
tréninkové hřiště s umělým povrchem. Součástí areálu jsou 3 tribuny pro diváky a
množství laviček. Počet diváckých míst je cca 300. Fotbalový klub byl založen v roce
1946. Současný spolek SK Paseka má základnu v bezprostřední blízkosti fotbalového
hřiště v obecní budově, kde se nachází šatny, klubovna a zázemí pro hráče, hosty a
rozhodčí. Budova a zázemí pro fotbalový klub SK Paseka je zcela v nevyhovujícím stavu.
V přízemí se nachází šatny, které svými rozměry nevyhovují současným standardům.
Dále se zde nachází zastaralé sprchy a toalety. Při pořádání turnajů je nedostatek toalet
pro hosty i žáky, benjamínky. Není k dispozici žádné zázemí pro uskladnění techniky
pro sekání trávníku hřiště, pro odložení sportovního nářadí. Součástí budovy je kiosek
pro občerstvení, taktéž v nevyhovujícím stavu.
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-

-

-

-

-

-

Pumptracková dráha – vedení obce Paseka se podařilo v roce 2020 na žádost místní
mládeže, ale i dětí z okolních vesnic vybudovat pumptrack dráhu, a to na vlastní
náklady. Jedná se o uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu na kole, který se
projíždí bez šlapání. Okruh je tvořen vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují
udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost jízdy pouhým pumpováním. Pumptrack je
určený pro širokou veřejnost, užijí si ho děti, mládež i dospělí bez výkonnostních či
věkových omezení (od 2 let do 70+), od začátečníků po zkušené bikery. Primárně se na
něm jezdí na jízdních kolech – MTB, trekových kolech, BMX. Byl to první krok, jak
motivovat děti a mládež k modernímu sportu a pohybu. O tento sport je v obci
enormní zájem. V lokalitě u dráhy chybí zázemí - stojany na kola, pergola, lavičky,
veřejné toalety, přístupový chodník, veřejné osvětlení, zeleň.
Víceúčelové hřiště – v roce 2020 se obci Paseka podařilo za přispění Olomouckého
kraje vybudovat víceúčelové hřiště, které z větší části využívá základní a mateřská
škola, jelikož obec nedisponuje tělocvičnou. Jedná se tartanové hřiště s oválnou
dráhou pro běh. Dále se zde nachází doskočiště, tyče pro šplh. Je zde možné zahrát si
volejbal, tenis, florbal, malou kopanou, basketbal. Hřiště je přístupné i široké sportovní
veřejnosti. Chybí zde zázemí pro ukládání sportovního náčiní.
Florbalové asfaltové hřiště – v centru obce u KD bylo vybudováno v roce 2009 a slouží
taktéž různým věkovým kategoriím. Oplocení florbalové hřiště je z části z pletiva a
z části dřevěné. Hřiště je možno v zimních měsících po úpravě obrubníků využívat jako
kluziště.
Asfaltové hřiště – v lokalitě části obce Sanatorium se nachází hřiště, které je využíváno
ke sportovním a kulturním akcím pořádaným hlavně spolkem Sanatoráci. Hřiště
využívají i děti a mládež k běžným sportům. Je zde pořádán každoroční sportovní turnaj
v nohejbalu „Memoriál Miru Marcináka“, k uctění památky člena paseckého
fotbalového klubu a další sportovní utkání.
Lyžařský vlek Karlov – v místní části Paseka – Karlov se nachází soukromý lyžařský vlek
POMA s umělým osvětlením. V posledních letech není však vlek v provozu.
Přírodní koupaliště Paseka – původní zchátralé koupaliště ze 70. let bylo
zrekonstruováno a nově byla vybudována soustava vodních nádrží, jejichž obsah čistí
rostliny a mikroorganismy. Současné biokoupaliště je považováno za jedno z
nejpříjemnějších a nejkrásnějších míst v regionu vhodných k rekreaci. Díky tomu, že je
koupaliště situováno v prostředí okolních lesů, nabízí příjemné a klidné místo pro
relaxaci a odpočinek. Koupací biotop nabízí plavecký bazén, dětský bazén se
skluzavkou. Součástí bazénu je i tobogán a relaxační řeka. Návštěvníci si tak užijí
koupání bez chemie v krásné přírodě a s moderním zázemím včetně občerstvení.
Cyklostezka – přes katastr obce Paseka vede několik cyklotras různými směry, ať už na
Olomouc, či Šternberk, Litovel nebo Rýmařov.

V obci se nachází základní i mateřská škola, a proto je velký důraz kladen na možnost věnovat
se sportu nebo různé volnočasové aktivitě i po skončení povinné školní docházky v těchto
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zařízeních. Sama ZŠ i MŠ se snaží o vytvoření bohaté nabídky nejen všeobecných, ale také
pohybových aktivit pro děti a je plně podporována vedením obce. Sama škola i školka nabízí
dětem a jejich rodičům různé akce během roku, které jsou zaměřeny na pohyb dětí. Mezi akce,
které ZŠ a MŠ pořádá pro své žáky je např. široká škála nabídky nejrůznějších sportovních
kroužků pro děti odlišných věkových kategorií, dále pravidelné hodiny tělesné výchovy, pobyt
žáků v přírodě.
Ve cvičebně ZŠ jsou organizovány různé pohybové aktivity v rámci hodin tělesné výchovy,
kroužky nejen pro děti, ale i pro dospělé. Každý všední den je možné navštěvovat a věnovat se
zde různým aktivitám. Jde např. o tyto aktivity: zumba, aerobic, cvičení pro zdraví, gymnastika
a jiné.
Sporty, které je možné provozovat v obci Paseka:
Cyklistika
Okolo obce Paseka je velice pěkné prostředí na vyjížďky na kole a je zde také vyhovující
infrastruktura pro cyklisty hlavně v okolních lesích. Nejde o náročný výškový profil a cyklisté
mají možnost projet se po krásných zákoutích a v okolí obce. Jde o velice aktivní sport, který
je možné provozovat jak v závodním, tak v pohodovém duchu. Přes katastr obce vedou
cyklostezky směr – Sovinec – Jiříkov – Návrší – Stránské – Rýmařov a na druhou stranu
Haukovice – Brníčko – Červenka– Litovel. Další cyklotrasa vede přes Řídeč – Chabičov –
Šternberk až do Velké Bystřice. V Paseckém Žlebu se nachází oblíbené místo Pasecké
vodopády. Turisté si mohou odpočinout a posedět v pergole nad vodopády. Tuto zastávku
hojně cyklisté využívají. Na cyklotrasách je mnoho dalších pěkných a zajímavých míst
k zastavení např. hrad Sovinec, Pradědova galerie, přírodní rezervace „Litovelské Pomoraví“.
Běh a pěší turistika
Ve volné přírodě v okolním prostředí obce je nepřeberné množství prostoru a možných tras
pro běhání v přírodě. V zájmu obce je podporovat venkovní sportovní aktivity, třeba již
zmíněné běhání. Tomuto sportu se věnuje několik vytrvalostních paseckých běžců - mužů, žen
i studentů. Denně je můžeme vidět trénovat v ulicích nebo okolí obce. Účastní se řady závodů
v ČR i zahraničí. K tomuto sportu není potřeba budovat žádnou speciální infrastrukturu, je ale
důležité zachovat existenci okružních přírodních cest pro bezpečný výkon této aktivity.
S touto aktivitou souvisí také pěší turistika – je to podobný způsob pohybu jako běh, ale
vhodný pro občany, kteří neholdují běhání nebo jim ho jejich fyzický stav neumožňuje. Okolí
obce je pro tento sport jako stvořené. Občané, ale i turisté mají možnost vydat se na procházku
či aktivní chůzi např. k oblíbeným Paseckým vodopádům, které se nachází v Paseckém Žlebu.
Dále na nádherné místo arboretum Makču-Pikču za obcí Paseka směr Sovinec nebo
podivuhodné místo Ztracené kameny. Turisté si také rádi vyšlápnou náš kopec Zvon. Okolí
obce Paseka skýtá mnoho dalších příjemných míst.
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Halové sporty
V prostředí školní cvičebny je možné věnovat se spíše hodinám tělesné výchovy, popř.
tréninkům benjamínků SK Paseka, či skupinovým cvičením. Na venkovním sportovním areálu
víceúčelovém hřišti u ZŠ je možnost hrát malou kopanou, florbal, tenis, volejbal, badminton a
další sporty, a to vše pod širým nebem na čerstvém vzduchu.
Plavání
Jde o velice oblíbený sport, který lze provozovat jak ve volné přírodě, tak samozřejmě s větším
pohodlím na krytých bazénech a koupalištích. Občané obce mají možnost se sportu věnovat
na přírodním biokoupališti, které je považováno za jedno z nejpříjemnějších a nejkrásnějších
míst v regionu vhodných k rekreaci. Díky tomu, že je koupaliště situováno v prostředí okolních
lesů, nabízí příjemné a klidné místo pro relaxaci a odpočinek.
Stolní tenis
Pro výkon sportu je potřeba místnost, kde se postaví stůl na ping-pong a také pálky. Jde o
oblíbený sport všech věkových kategorií i obou pohlaví. Příznivci tohoto sportu mají v obci
Paseka celkem k dispozici 5 pingpongových stolů.
Tenis
Populární a také oblíbený sport v obci je tenis, ke kterému je potřeba raket a odpovídající
kurty. V Pasece se nachází 2 tenisové kurty s umělým povrchem, které slouží k širokému
sportovnímu využití. Kurty byly v obci vybudovány v roce 1999, dále je možno zahrát si tenis
na víceúčelovém hřiště u ZŠ.
Volejbal a nohejbal
V obci Paseka velice oblíbený sport. Mohou ho hrát jak muži, tak i ženy. V obci lze volejbal či
nohejbal hrát na tenisových kurtech se speciálním povrchem v areálu u fotbalového hřiště,
dále na asfaltovém hřišti, které se nachází na území obce Paseka Sanatorium nebo
víceúčelovém hřišti, které bylo vybudováno v roce 2020 u ZŠ Paseka.
Florbal
Jde o oblíbený sport nejen chlapců, ale i mužů. Tento sport je podporován i na školách a jsou
v něm často pořádány i různé srovnávací turnaje. Pro tyto účely bylo v roce 2009 vybudováno
florbalové hřiště, které využívá hlavně sportovní kroužek florbalistů při ZŠ Paseka. Dále je
možno ke hře využít nové víceúčelové hřiště u ZŠ Paseka.
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Sjíždění vody na raftech
V Olomouckém kraji v oblasti Hané jde o oblíbený sport, který je možné praktikovat na
protékající řece Moravě a dalších tocích v okolí.
Badminton
Jde o známý sport, který je ve většině případů brán jako volnočasový než závodní. Je k němu
zapotřebí speciální míček nebo košíček a badmintonové pálky. Lze hrát na jakékoliv volné
rovné ploše, trávníku a zeleni buď s přítomností sítě či nikoliv.
Skupinové cvičení
V obci je oblíbená zumba a jóga. V zumbě jde o skloubení tanečních prvků v celek, člověk se
u tohoto cvičení pořádné zapotí, zároveň posílí různé svaly. Zumba je oblíbená především u
dívek a žen, zde stačí pohodlné oblečení a prostor ke cvičení. Jóga je přístup k životu, cesta i
cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama. V dnešní době si velká část lidí pod
pojmem „jóga“ vybaví formu jejího fyzického cvičení resp. ásán. Jde o oblíbené posilovací
cvičení především pro ženy, ale i někteří muži si v ní našli oblibu. K jeho provozování postačuje
cvičební podložka, pohodlné oblečení a volný prostor. K tomuto cvičení se využívá sál KD
v obci.
Cvičení pro zdraví
Jde o cvičení určené pro ženy i muže, které má přinést protažení celého děla, při kterém
dochází k posílení více svalů naráz. Jde o efektivní cvičení k udržení zdravé kondice. Pod
vedením cvičitelky probíhá cvičení jednou týdně v prostorách kulturního domu.
Lyžování
Lyžování je jedním z velmi oblíbených zimních sportů a to zejména proto, že v obecní části
Karlov se nachází upravený svah s vlekem. Lyžovat a bobovat zde mohou jak děti, tak i dospělí.
Sportovní spolky obce:
Klub akčních seniorů KAS – jedná se o nově vzniklý klub na podzim roku 2020, který má 43
členů. Jde o spolek velmi aktivních seniorů, kterým obec poskytla prostory sálu kulturního
domu, kde hrají každý týden ping pong, účastní se turnajů v bowlingu a různých dalších soutěží
pro seniory. Dále pořádají výlety na kolech, věnují se pěší turistice apod. Akční senioři
pomáhají s organizací společenských a sportovních akcí. Od obce je klub finančně podporován.
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Sport pro všechny Paseka – v souladu se stanovami organizuje sportovní a rekreační
tělovýchovnou činnost spoluobčanů, stal se právnickou osobou a od roku 2017 je zapsán jako
spolek. Aktivně pracuje Cvičení pro zdraví pod vedením cvičitelky III. Třídy, které probíhá
pravidelně od roku 2007 a počet registrovaných členů je 28. Dále spolek provozuje posilovnu
v obecním prostoru. Posilovnu využívají muži i ženy. Pro rok 2020 bylo evidováno 24 členů.
Pod tento spolek spadá dále cvičení aerobik. Skupinová cvičení probíhají v KD nebo ve
cvičebně ZŠ Paseka. Posilovna funguje v obecní budově. K dispozici je několik posilovacích
strojů, běhací pásy, kola, činky a další nářadí umožňující posílit nejrůznější svaly na těle. Obec
se snaží posilovnu vybavovat každoročně novými posilovacími stroji.
SK Paseka – fotbalový klub byl založen v roce 1946, má 70 registrovaných členů a celkem 3
mužstva: Muži: A třída skupina A, Mladší žáci: II. třída a Benjamínci mladší. Členové klubu
mohou využívat ke kopané buď travnaté hřiště nebo přilehlé hřiště s umělým povrchem.
V roce 2007 došlo k celkové rekonstrukci povrchu travnatého hřiště, byla nově vyrovnána a
zatravněna celá fotbalová plocha. V roce 2019 bylo vybudováno i umělé zavlažování. V jeho
těsné blízkosti je umístěno hřiště s umělým povrchem. Užívání hřiště je výhradně pro členy SK
Paseka, základní, mateřskou školu a sportovce z Paseky. Klub se aktivně zapojuje do
sportovních a kulturních akcí, které se v obci konají. Fotbalový klub SK Paseka má od obce
pronajatu budovu, kde se nachází šatny a zázemí pro fotbalisty, jelikož žádnou svoji sokolovnu
ani tělocvičnu nevlastní. Využívá cvičebnu v základní škole zejména pro přípravu Benjamínků.
Je nezbytně důležité zdůraznit, že budova šaten a zázemí SK Paseka jsou v naprosto
nevyhovujícím a špatném stavu. V roce 2020 byla zahájena příprava studie „Zázemí pro
sportovce - šatny, občerstvení, veřejné toalety “. Bude se jednat o samostatně stojící budovy.
V roce 2021 by měla být dokončena projektová dokumentace, díky níž by obec ráda požádala
v následujících letech o dotace na jednotlivé stavby.
Spolek Sanatoráci – jedná se o spolek, který sdružuje občany Paseka Sanatorium. Tento spolek
pořádá pro děti dětské dny, letní promítání, organizuje každoroční sportovní utkání
nohejbalový turnaj memoriál Miru Marcináka, šipkový turnaj, turnaj v ping pongu a další
sportovní a společenské akce pro děti i dospělé. Spolek za podpory obce opravil nebytové
prostory, kde vzniklo zázemí pro sportovní a kulturní využití občanů.
Spolky Klub osadníků v osadě Karlov a Klub přátel sportu Karlov - organizují volnočasové
aktivity pro své členy i širokou veřejnost. Mezi nejčastější aktivity patří pořádání sportovních
akcí, jako jsou střelecké závody s laserovými puškami, turnaje v šipkách, turnaje v pétanque,
rybářské závody, nohejbalový turnaj apod. Dále spolek pořádá kulturní akce zaměřené na
udržování národních tradic a zvyků – např. kácení máje, dětský den s koňmi, štědrovečerní
zpívání v kostele, memoriál Pavla Nováka. Hlavní snahou je zaujmout a sdružovat občany
všech věkových skupin, nejlépe celé rodiny.
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Skautský oddíl Dráčata – spadá pod Junák, český skaut, středisko Šternberk. Český skaut, z. s.
je skautská organizace, v současnosti nejvýznačnější organizace v prostředí českého skautingu.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních,
mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni
plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. V roce
2005 oddíl získal pro svoji činnost od obce klubovnu v blízkosti základní školy. Rok 2010 přivedl
do oddílu nejvíce dětí, proto se začali přijímat i nejmladší děti předškolního věku. Od roku 2014
začala vznikat aktivní družina roverů, kteří se významně podíleli na činnosti oddílu a na činnosti
Kulturní komise v Pasece. Od školního roku 2016/2017 byl oddíl rozdělen na dva menší a to
oddíl Dráčat a nově vzniklý oddíl Rebelů. Činnost oddílu se skládá z pravidelných družinových
schůzek, jednodenních či vícedenních výletů a mimo-schůzkových aktivit či letního táboření,
sportovních akcí.
Skautský oddíl Rebelové – jedná se o skautský oddíl, který vznikl z roverské družiny oddílu
Dráčata, za účelem zefektivnění komunikace a větší volnosti v plánování akcí a dosahování
vytyčených cílů. Oficiálně byl oddíl založen v roce 2016. Nyní spadá pod Junák, český skaut,
středisko Olomouc. Oddíl se snaží o propojení jak výprav do přírody, tak i vzdělávání
v moderním světě. Snahou vedení oddílu je vytvářet jedinečný program, který je ušitý na míru
všem členům. Oddíl Rebelů si od samého začátku vede kroniku celého roku a zvlášť kroniku
táborovou. Oddíl je nápomocen při přípravě společenských, kulturních a sportovních akcí.
Gymnastický kroužek – spadá pod základní školu Paseka. Veškeré tréninky probíhají
v odpoledních hodinách pod vedením pedagogické pracovnice ZŠ Paseka na sále KD Paseka.
Jedná se o úspěšný oddíl v celorepublikových soutěžích.
Pořádané akce:
V obci jsou pořádané akce jak se sportovním, tak kulturním podtextem, na kterých se podílejí
také spolky obce. Obec Paseka si spolkové činnosti na svém území velice váží a snaží se ji
podporovat jak spolupořádáním akcí, tak finančně. Obec je spolupořadatel mnoha
sportovních akcí jak pravidelných, tak i nepravidelných. Obec přispívá na většinu kulturních i
sportovních akcí, které pořádají spolky. Jedná se o turnaje, dětské dny, střelecké soutěže,
turnaje v ping pongu, nohejbalu, šipkách atd.
Spolky pořádají tyto akce:
Nohejbalový turnaj – Memoriál Miru Marcináka – je pořádán spolkem Sanatoráci,
dobrovolníky ze Sanatorky. Jedná se o každoroční nohejbalový turnaj trojic spojený s
doprovodným programem pro širokou veřejnost. Bohatý doprovodný program je zaměřen
nejen pro děti ale i pro dospělé.
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Ping pong turnaj senior – jedná se o turnaj Klubu akčních seniorů ve stolním tenise
organizovaný pod záštitou obce Paseka. Tento turnaj je staršími občany vítán a má úspěch.
Šipkový turnaj – je další velmi oblíbenou akcí pořádanou obcí. Organizaci zajišťuje zastupitel
obce pan Zdenek Kristen a spolek Sanatoráci. Turnaj se koná na sále kulturního domu.
Tenisový turnaj – tenis patří mezi oblíbené sporty v obci. Na tenisových kurtech se potkávají
nadšenci 2x v týdnu téměř po celý rok, vyjma zimního období. Dvakrát ročně je pořádán
sportovci tenisový turnaj, který ve spolupráci s SK Paseka obec vždy podpoří.
Dětský den a kácení máje – organizuje obec Paseka pravidelně každý rok. Akce se koná na
hřišti u koupaliště, na hřišti na Sanatorce nebo na jiných vhodných místech. Akce je vždy
přístupná jak spoluobčanům, tak i obyvatelům okolních obcí. Hlavním organizátorem je obec,
za pomoci skautského oddílu Rebelové, který zajišťuje sportovní soutěže a dílničky pro děti.
S organizací také pomáhají členové klubu akčních seniorů.
Pasecké letní slavnosti – jsou organizovány samotnou obcí Paseka ve spolupráci se spolky
v obci. Občerstvení zajišťuje spolek SK Paseka, Myslivecký spolek Paseka Karlov, skautský oddíl
Rebelové připravuje zajímavý program pro děti. Nápomocni jsou také akční senioři KAS.
Vánoční ping pong turnaj – obec Paseka organizuje každoročně vánoční turnaj v ping pongu.
Jedná se o dlouholetou vánoční tradici, o kterou je z řad sportovců vždy velký zájem.
Koblížkový pasecký běh – pořádá se každý rok za podpory obce Paseka a Odborného
léčebného ústavu. Je třeba vyzdvihnout, že je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého
kraje, kterého se účastní mnoho desítek běžců. Tohoto běhu se účastní několik paseckých
sportovních nadšenců - žen, mužů, studentů, kteří denně naběhají desítky kilometrů po obci a
okolí, a to v jakémkoliv ročním období. Hlavní sponzor akce je Obec Paseka.
Unex Cup – v roce 2017 a 2018 se pořádala velká firemní akce společnosti Unex, a.s., Uničov.
Společně s klubem SK Paseka zorganizovala turnaj v malé kopané pro zaměstnance strojíren.
Jednalo se o celodenní fotbalový turnaj spojený s programem určeným pro rodiče s dětmi,
turnaje se účastnili zaměstnanci a jejich rodiny z okresu Olomouc, Šumperk, Bruntál, Prostějov
a jeden tým ze Slovenska. Tato akce měla z pohledu firmy Unex obrovský úspěch a byla
považovaná za jednu z nejlepších za 10-ti leté období trvání této akce.
Cílem těchto akcí je přivést obyvatele obce k jakémukoliv sportu bez ohledu na rozdíly věku,
pohlaví, vzdělání, národnosti atd. Dalším cílem všech těchto akcí je také samozřejmě přátelské
a sousedské posezení, neboť v dnešní uspěchané době není mnoho času na utužování vztahů.
Přesto tyto akce dávají také novým obyvatelům Paseky možnost seznámení se nejen se svými
nejbližšími sousedy.
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6. MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU
Sport je prostředkem občanské aktivity, prostřednictvím něho dochází k sociálnímu
začleňování a resocializaci. Sport také napomáhá k prevenci sociálně patologického chování a
přispívá k interkulturní výchově. Zdraví a zdatnost člověka jsou předpokladem osobního štěstí,
spokojenosti a kvality života.
Pilíře koncepce sportu, kterých by se měla obnova a problematika sportu držet.

Pilíře:






Nástroj socializace a rozvoje společenských vztahů
Prevence zdraví
Prostředek seberealizace
Samostatná sebevědomá osobnost
Reprezentace, posilování vlastenectví, národní hrdost

Všechny tyto pilíře vyjadřují to, co sport nabízí lidem. K tomu, aby byly tyto pilíře naplňovány,
přispívají i obce, města a kraje.
Největšími přínosy sportu pro občany jsou vzniklá přátelství, sdílené prožitky, smysl pro
odpovědnost a týmovou práci, patriotismu a smysl pro fair play.

Dalšími přínosy sportu je udržování dobré fyzické kondice, prevence proti civilizačním
chorobám a také psychickým poruchám a lepší vyrovnání se s každodenními problémy. Zdatný
člověk lépe odolává stresu a má také lepší pracovní výkony. Sport napomáhá člověku zlepšovat
se, dosahovat individuálních limitů, překonávat překážky a směřovat k určitému cíli. S pomocí
sportu dostává volný čas lidí aktivní podobu a smysluplnost. Sport také pomáhá bojovat proti
obezitě, která se v dnešní době řadí k palčivým otázkám naší společnosti.
Jak už je uvedeno výše, je potřeba pomáhat vyrovnat „sociální dostupnost“ sportu také pro
ekonomicky slabší, ale především pro handicapované občany, a to nejčastěji bezbariérovou
sportovní infrastrukturou.
Sport má dopady nejenom na samotného jedince či skupinu, která se sportu věnuje, ale
proniká také hlouběji, přes obec, kraj až po celý stát. V ČR má sport velkou tradici. Při každém
velkém mezinárodním klání je hlad po medailích nedílnou součástí příprav na sportovní
událost. Role propagace ČR prostřednictvím sportovních úspěchů je nenahraditelná. Musíme
si ale uvědomit, že tato role začíná již v dětství na obecních hřištích při hrách s míčem či
přípravě na školní utkání při reprezentaci obce nebo kraje.
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7. STRATEGICKÉ CÍLE A PRIORITY OBCE V OBLASTI SPORTU
Obec Paseka se snaží podporovat zájem všech obyvatel obce o sport a pohybové aktivity. Obec
vytvořila a nadále chce vytvářet pro své občany prostor, kde by mohli rozvíjet své sportovní a
aktivní dovednosti. Obec má zájem na uspokojení potřeb sportu pro občany především
z hlediska zdravého životního stylu. Obec Paseka se snaží o rozšiřování sportovního zázemí
v obci všemi různými směry, jak dotacemi pro spolky, tak přípravou projektů a žádostí o dotace
na sportovní vybavení apod.
Priority můžeme rozdělit na 3 druhy priorit. Jde o následující:
1) Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a celkový psychický vývoj
jedince. Hlavním úkolem je poskytnutí smysluplné činnosti a poskytnout pocit
sounáležitosti s okolím (dalšími lidmi) a poskytnout tak pocit bezpečí. Pomocí sportu
lze do určité míry ovlivnit chování dětí a mládeže. Jedná se o výchovný prostředek a
také socializační faktor v prevenci sociálně patologických jevů v chování dětí a
mládeže.
2) Sport pro všechny
Tato priorita sdružuje všechen organizovaný i neorganizovaný sport (i volnočasový),
který je určen pro širokou veřejnost obyvatelstva bez rozdílu věku, pohlaví, rasy,
národnosti či společenské třídy. Hlavními myšlenkami sportu pro všechny je udržovat
zdravý životní styl, sociální kontakt, seberealizaci lidí, aktivní odpočinek a smysluplné
trávení volného času. Tato priorita si klade za cíl dělat sport dostupnější pro všechny
občany bez rozdílu – především otvírat možnosti sportu i pro ekonomicky slabší
skupiny obyvatel. A nejde při tom pouze o ekonomicky slabší, ale také o handicapované
občany či občany staršího věku.
3) Sportovní infrastruktura
Obec vytvořila a nadále vytváří základní podmínky pro různé sporty a pohybové aktivity
v obci. Jde o udržování sportovní infrastruktury obce a budování či rozšiřování
sportovišť, hřišť a míst pro aktivní odpočinek v obci a jejím okolí. Dlouhodobě obec
Paseka chápe důležitost podpory sportu a sportovní infrastruktury jako prostředku pro
udržení zájmu o pohybové aktivity svých obyvatel.
Ke strategickým cílům, které si obec klade, patří cíle v rozvoji sportu pro všechny, rozvoji
školního sportu, v obnově a budování SZ a v podpoře pro výkonnostní sportovce. Více jsou
strategické cíle popsány níže:
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a) Podpora rozvoje sportovních klubů, spolků
Snahou obce je podporovat všechny spolky působící na území obce. Snaha o zlepšení
situace se zchátralými SZ.
b) Vytvářet podmínky pro zvyšování členské základny v organizovaném sportu
V ČR je výrazně nižší příslušnost ke sportovním klubům ve srovnání s EU. Tohle by se
mělo změnit, aby byl klub chápán jako místo pro setkávání lidí s cílem pravidelně se
věnovat pohybové aktivitě.
c) Podporovat masové sportovní akce
Podporovat všechny akce, které jsou pořádány na území obce, a to jakýmkoliv
způsobem. Nejde jen o propagaci SO, ale také o propagaci obce a sportu jako takového.
d) Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny
Obec by měla využívat sport pro setření sociálních rozdílů (především mezi dětmi a
mládeží) a podporovat tak spolupráci a soudržnost.
e) Vytvářet podmínky pro využití sportu pro komunitní život
Obec by měla podporovat a rozvíjet sportoviště také v duchu toho, že jde o místa, kde
se setkávají sousedé a udržují se zde mezilidské vztahy. Je potřeba dát prostor také
nesoutěžním formám sportovních aktivit, do kterých se může zapojit nejširší veřejnost.
f) Rozvíjet výkonnostní sport u dětí a mládeže
Dlouhodobá podpora mládeže v jejich účasti na sportovních kláních s čímž souvisí i
vyhovující sportovní zázemí v obci.
g) Podporovat výkonnostní sport dospělých
Podpora soutěží a akcí pro dospělé. Výkonnostní sport u dospělých je nedílnou součástí
sportovního prostředí. Trénink a účast na soutěžích pro dospělé je základ pro tvorbu
soutěží na nižší úrovni a také na úrovni národní.
h) Navyšovat počet pohybových aktivit ve školním prostředí
Podpora z obce pro místní ZŠ a MŠ v plnění strategických cílů vycházejících z oblasti
rozvoje školního sportu. Jde o podporu při konání školních sportovních akcí a soutěží.
Podpora žáků při srovnávacích sportovních akcích mezi školami, ať už jde o pomoc
např. propagaci obce s pomocí triček se znaky obce a podobně. Jde o to, aby děti měly
dojem sounáležitosti a podpory nejen od školy, ale také z obce.
i) Obnovovat a rozvíjet SZ
Obec by měla plánovat rekonstrukce, obnovy a výstavby nových prostor pro pohybové
aktivity. Starat se o to, aby bylo množství SZ rozmanité a v dobrém stavu.
j) Obnovovat a rozvíjet školní sportovní infrastrukturu
Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ, a proto má také za cíl rozvíjet a zdokonalovat sportovní
zázemí ve škole a přilehlých prostorách. Školní sportovní areály mají svá specifika, ale
i tak je možné se těmto prostorám dále věnovat a zdokonalovat je. Obec plánuje
v tomto směru několik projektů na zlepšení situace.
k) Zajistit dostupnost sportu pro handicapované
Obec se snaží udržovat sportovní zázemí bezbariérové, pokud takto bylo zhotoveno.
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Cíle a projekty obce v oblasti budování sportovní infrastruktury:
Obec si klade za cíl, vybudovat nebo se aspoň snažit o vybudování následující sportovní
infrastruktury pro své občany a širokou veřejnost. Vedení obce se v rámci přípravy těchto
projektů také zajímá o možnou pomoc s financováním z prostředků ministerstev, kraje či
fondů EU. Vše je však závislé na zhotovení projektu a získání dotací, protože finanční náročnost
projektů je vyšší, než je obec schopna z rozpočtu poskytnout.
Plánované projekty:
Níže jsou uvedeny plánované projekty, které by chtělo vedení obce realizovat v rozmezí let
2021-2026. Všechny projekty jsou v plánovaném nebo rozpracovaném stavu. Zástupci obce by
samozřejmě uvítali, kdyby se zrealizovaly všechny projekty, ale to je závislé na výši rozpočtu,
na získaných dotacích a také na dalších nutných, potřebných projektech. Hlavním cílem obce pro
plánované období rozvoje sportu je vybudování skateparku a výstavba komplexu zázemí pro fotbalový
klub SK Paseka a zázemí pro širokou sportovní veřejnost a další níže uvedené vize, plány.
-

Skatepark – prvním krokem k motivaci dětí a mládeže bylo vybudování pumptrackové
dráhy, která byla dokončena v roce 2020. Vzhledem k tomu, že je o tento sport
enormní zájem, obec chce dále motivovat děti a mládež ke sportu, a to výstavbou
skateparku. O tento byl ze strany dětí a mládeže obrovský zájem. Jedná se o sportovní
skatepark pro jezdce všech úrovní – celobetonová ucelená stavba. Park je navržen jako
kombinace streetového parku se dvěma výškovými úrovněmi spojenými rampami,
schody a mělkého bazénu. Tyto prvky na sebe přímo navazují a dá se mezi nimi
přejíždět. Skatepark je navržen na celkové ploše 638 m2, z toho zpevněná betonová
plocha 562,4 m2, zatravněná část pak dělá 75,6 m2. Park je situován v bezprostřední
blízkosti fotbalového hřiště a pumptrackové dráhy. Cílem výstavby skateparku je
podpora zábavy, která odtrhne děti od elektroniky. Obec má veliký zájem podporovat
zdravý životní styl a veřejně prospěšnou aktivitu celé rodiny. Děti se tak naučí
překonávat překážky, trénují rovnováhu, skoky, zlepšování techniky. Je nutné
prostranství osadit veřejným osvětlením. Dále je potřeba instalovat lavičky, stojany na
kola. V úvahy připadá i výsadbu stromů a keřů, přístupový chodník k tomuto
sportovišti.

-

Výstavba zázemí pro sportovce „Šatny SK Paseka“ u fotbalového hřiště - Veškeré
stávající zázemí (budova šaten) je majetkem obce Paseka. Obec tyto nebytové prostory
spolku SK Paseka pronajímá. Situace ohledně zázemí klubu je opravdu neúnosná.
Úkolem je zabezpečit moderní a dostatečné zázemí pro fotbalový klub SK Paseka.
Stávající budova je v naprosto nevyhovujícím stavu. Toalety, rozvody vody, odpadů
včetně napojení na kanalizační řád je zastaralé. Vytápění nedostatečné a
neekonomické. Nedostatečný je počet jednotlivých šaten při pořádání turnajů. Do
budovy při větším dešti střechou zatéká. Poškozená krytina byla v nejhorších místech
obcí opravena. Ve spolupráci se členy klubu a obce byla v minulých letech opravena
alespoň klubovna hráčů.
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Stávající budova by měla být zbourána. Obec má v plánu vybudovat zcela nové zázemí
pro sportovce. Jedná se o připravovanou studii komplexu budov u fotbalového hřiště
( šatny, veřejné toalety, občerstvení). V budově Šaten SK Paseka by se měly nacházet
šatny pro domácí hráče a hosty, pro benjamínky a žáky. Dále by zde měla být klubovna,
oddělené sprchy, několik toalet, místnost se zázemím pro rozhodčí. Dále se počítá
s technickou místností pro uskladnění sportovního nářadí a náčiní, uskladnění
techniky.
-

Výstavba veřejných toalet – v centru obce u fotbalového hřiště se nachází většina
sportovišť, a to zejména tenisové kurty, florbalové hřiště, hřiště pro děti, pumptrack
dráha, tréninkové hřiště s umělým povrchem a roce 2021 bude v této lokalitě dostavěn
skatepark. Stávající veřejné toalety se nachází v budově šaten SK Paseka. Tyto jsou
v naprosto nevyhovujícím stavu a je nutné vystavět nové toalety pro návštěvníky a
účastníky sportovních utkání i pro děti, které využívají sportoviště. Mělo by se jednat
o samostatnou budovu, která bude dispozičně řešena jako bezbariérová. Veřejné
toalety budou k dispozici také široké veřejnosti.

-

Výstavba občerstvení u sportovišť – součástí nynější budovy šaten SK Paseka je malé
občerstvení – stánek. Tento je také v nevyhovujícím stavu a v plánu je demolice. Obec
Paseka má zájem vystavět novou samostatnou budovu s občerstvením pro sportovce,
účastníky turnajů, zápasů i pro děti, které navštěvují přilehlá sportoviště.

-

Víceúčelové hřiště u ZŠ Paseka – za přispění Olomouckého kraje se v roce 2020
podařilo vybudovat víceúčelové hřiště, které z větší části využívá základní a mateřská
škola, jelikož obec nedisponuje tělocvičnou. Jedná se o hřiště s oválnou dráhou pro
běh. Dále se zde nachází doskočiště, tyče pro šplh. Je zde možné si zahrát volejbal,
tenis, florbal, malou kopanou, basketbal. Hřiště je přístupné i široké sportovní
veřejnosti. Obec má zájem podporovat zábavu, která odtrhne děti od tabletů a mobilů.
Obec tak podporuje zdravý životní styl a veřejně prospěšnou aktivitu celé rodiny. Obec
má zájem vystavět menší zázemí pro uskladnění sportovního nářadí a náčiní v blízkosti
hřiště. Dále by v budoucnu mohly být doplněny další lavičky okolo hřiště, případně
přístřešky nad nimi.

-

Oprava tenisových kurtů u fotbalového hřiště – běžná údržba a opravy by se měly
uskutečňovat průběžně. Obec plánuje obnovu umělého povrchu.

-

Rekonstrukce tenisových kurtů v místní části Karlov – jedná se o zastaralý antukový
tenisový kurt v místní části. Občané a chataři již delší dobu usilují o rekonstrukci tohoto
objektu. Obec má zájem zrekonstruovat toto sportoviště nejlépe z dotací.

-

Úprava víceúčelového prostoru v areálu u koupaliště – obec zde plánuje vystavět
novou pergolu pro hudební, filmové produkce a moderátory případných sportovních a
kulturních akcí. Součástí úpravy veřejného prostory by mohly být nové přístřešky pro
drobný prodej při sportovních a společenských akcích.
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-

Obecní klubovna – obec plánuje vystavět společenskou klubovnu pro cca 50 lidí
v prostranství u biokoupaliště. Tato klubovna by pak sloužila všem občanům a spolkům
v obci ke kulturním i sportovním akcím.

-

Klubovna v části obce Sanatorium – tato budova bude dále rekonstruována, tak aby
splňovala veškeré požadavky místních občanů a spolku Sanatoráci. Odehrávají se zde
sportovní akce pro veřejnost, ping pong, šipky a další zájmové činnosti.

-

Oprava herního mobiliáře – obec by ráda postupně opravila veškeré herní mobiliáře a
nakoupila nové herní prvky, aby tak podpořila aktivity dětí v celé obci.

-

Oprava a doplnění herních a sportovních prvků na dětském hřišti u kulturního domu
a v části obce Sanatorium.

-

Výstavba workoutového hřiště – obec plánuje výstavbu tohoto hřiště v centru obce u
sportovišť pumprackové dráhy, fotbalového hřiště a tenisových kurtů. Obec má zájem
podpořit mládež a sportovce v dalších aktivních sportovních činnostech.

-

Oplocení areálu a budovy ZŠ – obec by ráda areál u ZŠ oplotila a vybudovala venkovní
pergolu pro žáky ZŠ a skauty.

-

Vybudování cyklostezky – jelikož cyklistika je jedním z mnoha oblíbených sportovních
aktivit občanů, obec by se ráda podílela na vybudování cyklostezky směr Uničov, Újezd,
Rybníček, Haukovice.

8. PŘÍSTUPY A FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Z veřejných rozpočtů jsou pro financování sportu klíčové rozpočty měst a obcí. Je potřeba
usilovat i o navýšení rozpočtů samostatných správních celků na podporu sportu.
Jak už je uvedeno výše, úkolem státu je navýšit množství finančních prostředků na rozvoj
sportu aspoň na takovou výši, jako se pohybuje v dalších státech EU. Hlavním cílem je snížit
vysokou ekonomickou účast rodin a samotných sportovců na sportování.
Kraje, města a obce v rámci svých daňových příjmů získávají finance RUD, které nejsou účelově
vázány a jejich použití spadá do samostatné působnosti obcí a krajů.
Obce mohou čerpat podporu především ze státu, z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy (MŠMT), dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Národní
sportovní agentury (NSA) a také z podpory krajů.
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Podpora sportu ve formě dotace z programů MŠMT
MŠMT poskytuje ze státního rozpočtu podporu na sport, a to ve formě dotace v programech
vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže,
sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních
reprezentantů ČR.

Podpora sportu ve formě dotace z programu NSA
Národní sportovní agentura jako ústřední správní orgán státní správy České republiky postupně přejímá od MŠMT oblast poskytování podpory ve sportu v ČR. Cílem je dosáhnout harmonického sportovního prostředí, které bude vychovávat úspěšné vrcholové sportovce reprezentující naši zemi v zahraničí, ale i podporovat rekreační sportovce, pro které je pohyb relaxační aktivitou ke škole či zaměstnání. Úkol plní prostřednictvím nastavení dotačních programů a zprostředkování spolupráce mezi sportovními kluby a místní samosprávou.

Podpora sportu ve formě dotace z programů MMR
Obce a města mají každý rok možnost zapojit se do žádostí o dotace v otevřených programech
MMR. Každým rokem jsou otvírané programy, které se dají využít na rekonstrukci, výstavbu a
modernizaci sportovního zařízení. Nevýhodou těchto žádostí je jejich zdlouhavé vyhodnocení,
přetlak žádostí a malá úspěšnost obcí v získání a úspěšném čerpání těchto dotací.
Podpora sportu ve formě dotace z programů krajů
Obce a města také mohou využívat programy na podporu sportu přímo ze svých krajů. Tato
podpora je sice v menším finančním rozmezí, za to jde o rychlejší vyřízení a větší
pravděpodobnost získání dotace než v předchozím případě. Každý kraj si každoročně určuje
programy, které pro obce a města otevře. Většinou se ale vždy nějaký program, který by se
dal využít na podporu sportu, najde. Kraje nepodporují pouze obce a města na svém území,
ale zaměřují se také na spolky, sportovní kluby a organizace, které samy mohou o podporu
žádat.
Obec Paseka spadá svým územím pod správu Olomouckého kraje. Tento kraj se snaží
naplňovat sportovní politiku státu nabídkou několika dotačních titulů zaměřených na podporu
sportu v obcích, a to každým rokem různými programy. Každoročně Olomoucký kraj vyhlašuje
programy zaměřené na různé odvětví sportu a pro různé skupiny sportovců. V roce 2019 kraj
vyhlašoval několik programů kde mohlo být vyhověno nepřeberné množství projektů. Kraj
podporoval například tyto programy: Podpora sportovních akcí, Podpora práce s dětmi a
mládeží, Podpora výstavby a oprav cyklostezek, Podpora celoroční sportovní činnosti, Podpora
přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport, Podpora spolků SDH, Podpora reprezentantů ČR
a Olomouckého kraje, Podpora významných sportovních akcí, Podpora získání trenérské
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licence, Podpora handicapovaných sportovců v Olomouckém kraji a několik dalších programů
zaměřených na podporu nejen sportu, ale i zdraví a rozvoje sportovní infrastruktury. Podpora
od kraje je většinou v daném rozmezí min. a max. celkových uznatelných nákladů na
realizovaný projekt. V roce 2020 kraj nabízel podporu i sportovním spolkům i obcím a městům
na investiční i neinvestiční akce zaměřené na rozvoj a rekonstrukce sportovní infrastruktury,
na podporu handicapovaných sportovců, reprezentantů ČR i mládežnických, na podporu
sportovních akcí a získání trenérských licencí.
Obec má v plánu se zapojovat více do podávání žádostí o různé dotace s různým zaměřením,
a to nejenom v programech Olomouckého kraje, ale také v dalších vyhlašovaných programech,
aby mohlo dojít k většímu rozkvětu celé obce, sportu nevyjímaje. V minulém i letošním roce
obec podávala několik různých dotací, z nichž v několika případech byli úspěšní.
Obec Paseka se snaží podporovat sport a pohybové aktivity svých občanů dvěma druhy
podpory.

Přímá podpora – finanční
a) V rámci rozpočtu obce
 Opravy a modernizace stávajících SZ ve vlastnictví obce a jejich vybavení
 Výstavba zázemí pro sportovce
 Pořízení SZ nebo jejich částí, nákup pomůcek, prostředků a dovybavení SZ
b) V rámci rozpočtu obce, ale jako podpora pro třetí osoby např. SO v podobě dotace
v souladu s platnými pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu obce třetím osobám
Nepřímá podpora






Propagace sportovní akcí
Pomoc SO v obci s pořádáním sportovních akcí
Organizační zajištění sportovních aktivit
Pořádání pohybových aktivit a událostí pro občany
Údržba stávajících SZ

Podpora pro obce by měla přicházet především z dotační politiky státu. Tato dotační politika
musí cíleně směřovat do podobné výše jako je v dalších zemích EU běžné, protože jedině tak
se může snižovat procentuální finanční spoluúčast rodin a sportovců na sportovní činnosti a
také se bude snižovat nedostupnost sportu pro všechny.
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9. FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE
Stejně jako většina měst a obcí také obec Paseka se snaží ze svého rozpočtu uvolnit finance na
rozvoj a udržování sportovní infrastruktury v obci. Obec Paseka také podporuje spolky
fungující na území obce, a to z obecního rozpočtu, který je sestavován každým rokem podle
hospodaření obce. Dále podporuje jednotlivé sportovní turnaje, závody, akce.
V minulosti obec přímo či nepřímo podpořila sport z rozpočtu v těchto akcích. Bylo
podpořeno, zvelebeno a zrekonstruováno několik sportovních zařízení, V posledních dvou
letech šlo např. o tyto akce: výstavba víceúčelového hřiště u ZŠ Paseka, kdy obec získala dotaci
z Olomouckého kraje ve výši 800.000 Kč a to z Programu na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení. Celková částka víceúčelového hřiště činila 3.377.777 Kč bez DPH. Dále se
jedná o vybudování pumptrackové dráhy a to na vlastní náklady obce. Byl to první krok
k motivaci dětí a mládeže k modernímu sportu a pohybu. Dalším krokem je výstavba
skateparku, o kterou mládež měla obrovský zájem. Park je situován v blízkosti fotbalového
hřiště a pumptrackové dráhy. Obec dále zafinancovala rekonstrukci antukového hřiště
v areálu u koupaliště na víceúčelovou plochu, zapískování tenisových kurtů, automatický
zavlažovací systém fotbalového hřiště, výstavbu hřiště pro děti v části obce Sanatorium, nákup
cvičebních přístrojů a pomůcek do posilovny.

Podpora spolků od obce:
Vedení obce počítá v budoucnu s několika projekty, které budou podpořeny z rozpočtu obce.
Tyto projekty jsou uvedeny v oddílu Strategické cíle a priority obce v oblasti sportu.
Obec podporuje činnost sportovních i dalších nesportovní spolků a organizací, které působí na
jejím území.
Obec Paseka podpořila spolky v obci dotacemi tak, aby i nadále jednotlivé spolky mohly svoji
činnost provozovat. SK Paseka, z.s. obdržela v roce 2019 částku 120.000 Kč a v roce 2020
částku ve výši 150.000 Kč. Jedná se zejména o zajištění běžného chodu sportovního klubu,
údržbu trávníku, ale také na platbu za energie, vodu a plyn. Sport pro všechny Paseka dostal
dotaci ve výši 84.161 Kč v roce 2019 a v roce 2020 částku 80.000 Kč. Peníze byly využity na
provoz, modernizaci vybavení a údržbu posilovny v Pasece. Skautský oddíl Dráčata získal
v roce 2020 dotaci ve výši 18.000 Kč a skautský oddíl Rebelové dostal na svoji činnost 12.000
Kč. Dále obec přispívá různými finančními částkami na jednotlivé akce, které spolky společně
s vedením obce v průběhu roku pořádají. Má tedy zájem i v budoucnu sportovní aktivity v obci
nadále rozvíjet a podporovat.
Obec podporuje spolky také formou odpuštění nájmu za využívání obecních prostor.
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10. ZÁVĚR
Schválený Plán rozvoje sportu obce Paseka se stane základním koncepčním vodítkem pro
rozhodování zastupitelstva obce v uvedeném období 2021-2026.
Plán rozvoje sportu obce stanovuje priority i prostředky pro jejich naplnění. Vzhledem k vývoji
potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech může být upravován, realizace
navržených opatření může být zrychlována, případně přesouvána. Strategický Plán rozvoje
sportu se bude průběžně doplňovat a aktualizovat, podle získaných dotací a budování nového
prostoru pro sport a volnočasové aktivity v obci.
Obec Paseka má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující sportovní
infrastruktury, která bude dostupná pro občany všech věkových i sociálních skupin. Již nyní je
v obci nepřeberná nabídky sportovního vyžití a také vyhovující sportovní infrastruktury.
Rozrůstající se výstavba nových domů naznačuje, že v budoucnosti bude pokračovat trend
růstu počtu obyvatel obce, a s tím i poptávka po možnostech aktivně stráveného volného času.
Obec Paseka se zavazuje řešit nedostatky sportovní infrastruktury. Cíleně tyto nedostatky
odstraňovat za použití vlastních finančních prostředků i prostředků z dotačních programů
Olomouckého kraje, MMR, MŠMT či NSA.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce Paseka, nebo je k dispozici
v písemné podobě v kanceláři obecního úřadu Paseka, Paseka č.p.17, 783 97.
Plán rozvoje sportu obce Paseka na rok 2021 - 2026 schválilo Zastupitelstvo obce Paseka na
svém zasedání konaném dne 8.2.2021 usnesením č. 4/15.
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11. POUŽITÉ ZDROJE
K vytvoření Plánu rozvoje sportu byly použity informace z níže uvedených zdrojů.
Zdroje:





Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025
Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy - http://www.msmt.cz/
Webové stránky NSA - Webové stránky Národní sportovní agentury – ÚVODNÍ STRÁNKA
- Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)










Informace o obci – www.risy.cz
Webové stránky obce Paseka – www.obecpaseka.cz
Webové stránky wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Paseka
www.fotbalpaseka.cz
www.kudyznudy.cz/aktivity/prirodni-biotop-paseka
www.dracata.cz
www.rebelove.cz

12. SEZNAM ZKRATEK
EU – Evropská Unie
OÚ – Obecní úřad
SO – Sportovní organizace
ZŠ – Základní škola
MŠ – Mateřská škola
SK – Sportovní klub
SZ – Sportovní zařízení
ČR – Česká republika
RUD – Rozpočtové určení daní
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
NSA – Národní sportovní agentura
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13. PŘÍLOHY
Všechny použité snímky jsou uveřejněny na internetu a jsou staženy z webových stránek obce,
samotných spolků nebo přímo získané od vedení obce. Názvy stránek jsou uvedeny v oddíle
„Použité zdroje“.
Seznam příloh:
Tab. č. 1 – Informace o obci
Obr. č. 1 – Pumptracková dráha
Obr. č. 2 – Pumptracková dráha – jiný pohled
Obr. č. 3 – Víceúčelové hřiště – skákací panáci a doskočiště
Obr. č. 4 – Víceúčelové hřiště
Obr. č. 5 – Víceúčelové hřiště – kovové prvky určené pro šplhání a lezení
Obr. č. 6 – Tenisové kurty s umělým povrchem
Obr. č. 7 – Minihřiště SK Paseka
Obr. č. 8 – Fotbalové hřiště
Obr. č. 9 – Florbalové hřiště u KD
Obr. č. 10 – Dětské hřiště u KD
Obr. č. 11 – Skautský oddíl Dráčata
Obr. č. 12, 13 – Automatický závlahový systém vybudovaný na fotbalovém hřišti
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Obr. č.1 – Pumptracková dráha

Obr. č. 2 – Pumptracková dráha – jiný pohled
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Obr. č. 3 – Víceúčelové hřiště – trampolína, skákací panáci

Obr. č. 4 – Víceúčelové hřiště
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Obr. č. 5 – Víceúčelové hřiště – kovové prvky určené pro šplhání a lezení

Obr. č. 6 – Tenisové kurty s umělým povrchem

29

Obr. č. 7 – Minihřiště s umělým povrchem SK Paseka

Obr. č. 8 – Fotbalové hřiště
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Obr. č. 9 – Florbalové hřiště u KD

Obr. č. 10 – Dětské hřiště u KD
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Obr. č. 11 – Skautský oddíl Dráčata

Obr. č. 12, 13 – Automatický závlahový systém vybudovaný na fotbalovém hřišti
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