Plán rozvoje sportu
obce Živanice
pro období 2018 – 2022

Plán rozvoje sportu obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 28. 6. 2018,
usnesením č. 17
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Živanice 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, neboť sport je vhodným prostředkem pro integraci
a soudržnost obyvatel obce Živanice a místních částí Neradu a Dědka, pohybové
aktivity mají zcela nepochybně velký vliv na zdraví člověka.

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.
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.

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, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
• kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
Plán rozvoje sportu obce Živanice

Stránka 2

• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje
sportu obce 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 ŽIVANICE
Obec Živanice se nachází 3 km jihozápadně od lázeňského městečka
Lázně Bohdaneč v okresu Pardubice. Oficiální název obce je Obec Živanice,
kromě obce Živanice zahrnuje ovšem ještě dvě přidružené části - obec Dědek
a obec Nerad. Katastrální výměra je 805,1 hektarů. Nadmořská výška obce
je 217 metrů nad mořem.
První zmínky o obci pocházejí z roku 1226. Obec se pyšní gotickým kostelem
Zvěstování Panny Marie z toku 1361. V obci jsou dochovány lidové stavby
z 19. století. V okolí obce se nachází složitá síť vodních kanálů.
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název
Přidružené části
Adresa
Telefon
e-mail
IČO
Číslo běžného účtu
Číslo účtu u ČNB
ID datové schránky
Statistické údaje
Počet částí
Katastrální výměra
Nadmořská výška
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Obec Živanice
Nerad a Dědek
Živanice 152, 533 42 Živanice
466 924 175
obec@zivanice.cz
00274658
8328561/0100
94-1812561/0710
tyua5vz
3
805,1 ha
217 m n. m.
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Počet obyvatel k 1. 1. 2018
- Muži
- Ženy

990
486
504

Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie
Základní škola
Mateřská škola
Vodovod
Plynofikace
Kanalizace napojená na ČOV
Hasiči (JSDH – JPO V)
Knihovna
Prodejna smíšeného zboží
Obecní zpravodaj
Vidimace a legalizace

ano
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Obec Živanice k 1. 1. 2018 má celkem 990 trvale žijících obyvatel. Z přehledu
vývoje celkového počtu obyvatel je zřejmé, že se obec pozvolna rozvíjí a její
počet obyvatel narůstá.
Vývoj počtu obyvatel - vždy k 1. 1. daného roku
(údaje převzaty z archivu Českého statistického úřadu)

rok 2006 - 816 obyvatel
rok 2007 - 848 obyvatel
rok 2008 - 862 obyvatel
rok 2009 - 878 obyvatel
rok 2010 - 899 obyvatel
rok 2011 - 905 obyvatel
rok 2012 - 936 obyvatel
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rok 2013 - 949 obyvatel
rok 2014 - 955 obyvatel
rok 2015 - 959 obyvatel
rok 2016 – 983 obyvatel
rok 2017 - 1002 obyvatel
rok 2018 - 990 obyvatel
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5. SOUČASNÝ STAV
Současný stav v obci Živanice z hlediska podmínek pro sportovní
a tělovýchovné vyžití občanů všech věkových kategorií je příznivý. Podílí se na
tom tyto tři subjekty.
1. Tělocvičná jednota Sokol Živanice, působící v obci od r. 1901. Její
tělovýchovně sportovní areál tvoří sokolovna, fotbalové hřiště s kabinami
a hokejové hřiště, uvnitř areálu je také dětské hřiště. Sokolovna je využívána
k cvičebním činnostem, předškoláky počínaje, k hraní stolního tenisu
a rekreačně i badmintonu. Plocha hokejového hřiště může být v letním období
využívána jako víceúčelové hřiště: pro volejbal, nohejbal, tenis, basketbal a inline hokej. V zimním období, mrzne-li, se zde bruslí a hraje lední hokej.
Travnaté fotbalové hřiště je místem pro soutěžní fotbal mládeže a dospělých.
K občerstvení při akcích v areálu slouží pohostinství v sokolovně.
2. Základní škola se svým víceúčelovým hřištěm vedle budovy školy, které je
využíváno pro školní tělovýchovu, ale i pro veřejnost, pro sportovní vyžití dětí
až dospělých ve volném čase, např. pro hraní tenisu a další sporty, pro něž je
hřiště vybaveno (volejbal, basketbal apod.).
3. Obec, výstavbou a provozováním veřejně přístupných dětských hřišť,
a to v Živanicích, (v blízkosti školy), v Neradu a v Dědku, (na návsích). Tato
hřiště budou v letošním roce (2018) doplněna o prvky venkovní posilovny.
A dále tím, že podporuje aktivity předchozích dvou subjektů z rozpočtu obce.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Živanice vychází z toho, že sport je samozřejmou součástí zdravého
životního stylu a proto v rámci svých možností chce svým občanům vytvářet
prostor nebo příležitosti k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
Za priority v tomto úsilí Obec považuje:

6.1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže - sport je potřebný pro jejich zdravý tělesný růst
a psychický vývoj. Je to způsob vlivu na jejich chování, je to výchovný
Plán rozvoje sportu obce Živanice

Stránka 5

prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických
vlivů v jejich chování.

6.2. Sport pro všechny
Rozumí se ním organizované i neorganizované sportovní volnočasové aktivity
vhodné pro široké vrstvy obyvatelstva bez ohledu na věk a pohlaví,
které naplňují myšlenku zdravého životního stylu, seberealizace, sociální
kontakt, smysluplné trávení volného času a aktivní odpočinek.

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.

6.4 Cíle a záměry v jednotlivých prioritách

1. Sport dětí a mládeže
Cíl:
- Podnícení zájmu o sport.
- Vypěstování potřeby sportu a aktivního pohybu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu.
- Nabídnutí smysluplných aktivit 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.
2. Sport pro všechny
Cíl:
- Zlepšení využívání stávajících možností v oblasti sportu pro všechny.
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- Vytváření dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny
věkové kategorie na území obce.
Záměry:
- Vytipování aktivit z oblasti sportu pro všechny a z oblasti krátkodobé
rekreace, o něž by v obci mohl být zájem a podmínky.
- Podpora projektů a jejich realizace pro tyto aktivity v rámci subjektů 1, 2 (ad.
„Současný stav“) nebo v rámci vlastnictví obce.
- Iniciace a podpora akcí v obci se zaměřením na sport pro všechny.
- Napomáhat k získávání cvičitelů a organizátorů sportu pro všechny
a podporovat je v jejich činnosti.
3. Sportovní infrastruktura
Cíl:
- Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové
aktivity a rekreaci, které podporují aktivní trávení volného času.
Záměry:
- Podpora údržby a modernizace stávající sportovní infrastruktury na území
obce dle možností rozpočtu obce.
- Příprava projektu využití území vzniklé revitalizací Bukovky pro volnočasové
aktivity a sportu pro všechny v návaznosti na sousedící areál T. J. Sokol a obecní
les. (Např. na hřiště pro žákovský fotbal, hřiště pro plážový sport, pro fitness
stezku, minigolf apod.)
- Monitorování druhu, počtu a stavu sportovních objektů a zařízení v obci.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
• pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení
sportovních zařízení,
• modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich
vybavení,
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b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám.

2. Nepřímá podpora
• údržba stávajících sportovních zařízení,
• propagace sportovních akcí,
• organizační zajištění sportovních aktivit.

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Živanice se bude průběžně aktualizovat ve spolupráci
se zainteresovanými subjekty.
Plán rozvoje sportu obce Živanice schválilo zastupitelstvo obce Živanice
na svém zasedání konaném dne 28. 6. 2018, usnesením č. 17.
Plán rozvoje sportu obce Živanice je zveřejněn na webových stránkách obce
Živanice https://www.zivanice.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě
na obecním úřadě.

V Živanicích dne 28. 6. 2018
Vypracoval: Petr Lejhanec

…………………………………..
místostarosta Jiří Pošva
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……………………………………..
starosta Petr Lejhanec
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