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Koncepce rozvoje sportu

1 ÚVOD
Rozvoj sportu úzce souvisí nejen se zdravím obyvatel, ale i s celkovou
společenskou atmosférou obce. Koncepce rozvoje sportu, jak již název
napovídá, se tedy věnuje podpoře, rozvoji a finanční opoře sportu v obci
Charváty.
Analytická část koncepce rozvoje sportu vychází z informací získaných
rozhovory s klíčovými aktéry, představiteli obce a z dotazníkového šetření
provedeného mezi občany. Dotazníkový průzkum byl prováděn v termínu
od 1. do 29. února 2020, občané Charvát měli možnost vyjádřit svůj názor
pomocí elektronického dotazníku. V návrhové a implementační části dokumentu
jsou pak popsány konkrétní opatření, které povedou ke kontinuální podpoře
a rozvoji sportu v Charvátech.
Cílem koncepce rozvoje sportu v obci Charváty je vymezení oblastí podpory
sportu a stanovení konkrétních aktivit k zajištění kvalitního sportovního vyžití
pro občany obce. Implementací strategického dokumentu do praxe řízení úřadu
se obec zavazuje ke své úloze v oblasti podpory a rozvoje sportu. Koncepce
navazuje na již vybudovaný systém strategického řízení v obci – tedy
na Program obnovy obce Charváty a místních částí Drahlova a Čertoryjí.
Koncepce rozvoje sportu je v souladu s dokumenty podpory sportu na evropské
i národní úrovni – viz Seznam literatury.
Při tvorbě dokumentu byly uplatněny základní principy: princip partnerství,
koncentrace, doplňkovosti, princip monitorování a vyhodnocování, rovnosti
příležitosti, respektování udržitelného rozvoje.
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2 SPORT
Koncepce podpory a rozvoje sportu v obci Charváty je vypracována v souladu
se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. je stanoven její obsah.

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení
oblastí

podpory

sportu,

stanovení

priorit

v

jednotlivých

oblastech

podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro
občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků
z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
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2.1 PŘÍNOSY SPORTU
Pohyb a sport jsou všeobecně přínosné pro zdravý životní styl lidí. Slouží
například jako:
•

Výchovný

prostředek

dětí

a

dospívajících,

který

rozvíjí

fyzický

i mentální rozvoj a pomáhá učit se pravidlům, respektovat rovné
příležitosti, schopnosti soustředit se a učit se a buduje sebedůvěru.
Zároveň slouží jako primární forma prevence sociálně-patologických
jevů.
•

Prostředek sociální integrace a rovné příležitosti, který obyvatele
sdružuje a oslovuje, bez ohledu na věk či společenský původ.

•

Prostředek seberealizace, který přináší uspokojení seberealizací podle
dispozic občanů.

•

Prostředek upevňující zdraví a kvalitu života, podporující jeho zdravý
vývoj, prevence nadváhy, obezity a četných chronických onemocnění.

•

Prostředek hospodářský, který představuje dynamické odvětví, sloužící
k rozvoji a obnově obcí a je propojen s ekonomikou.

•

Prostředek rekreace a odpočinku, který kompenzuje pracovní vypětí
a jednostrannost života.

Dle dotazníkového šetření, provedeného v rámci tvorby tohoto dokumentu,
sportuje aktivně 58 % občanů obce Charváty. V České republice se k zájmu
o sport a aktivnímu sportování hlásí asi polovina obyvatel v produktivním věku
(16-65 let).1

1

Průzkum Kantar Millward Brown, 2019
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2.2 DOPORUČENÍ PRO ZDRAVÍ
Nedostatek pohybové aktivity je podle WHO 4. vedoucí rizikový faktor úmrtí
ve světě.
Je proto důležité dbát na přirozený pohyb obyvatel v obci. Vyšší úroveň fyzické
aktivity zajistí přínos pro zdraví dospělých i dětí, proto WHO navrhuje množství
pohybových aktivit:
•

Dospělí

(včetně

starších

osob)

alespoň

150

minut

středně

intenzivní aerobní aktivity každý týden,
•

75 minut aktivního pohybu denně mírní negativní dopady 8 hodin sezení
v práci/ve škole,

•

Děti a mladiství by měli mít alespoň 60 minut středně až velmi náročné
aktivity každý den,

•

Lidé,

kteří

jsou

v současné

době

neaktivní,

by

se

měli

snažit

doporučení plnit – lepší malé množství fyzické aktivity než žádné,
•

Osobám, které nemohou v důsledku svého zdravotního stavu dosáhnout
doporučovaného množství fyzických aktivit, se doporučuje být stejně
fyzicky aktivní tak, jak jim to jejich schopnosti a podmínky umožňují,

•

Speciálně

pro

seniory

je

fyzická

aktivita

důležitá

pro

silový

trénink a rovnováhu, zejména pro prevenci pádů.
Tato doporučení však nesplňuje 25 % dospělých a 80 % mládeže2.
Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že občané Charvát nejčastěji
sportují 1-2x týdně (téměř 35 % dotazovaných), dalších téměř 35 % sportuje
dokonce častěji. Sportovní návyky obyvatel obce se tedy dají označit jako velice
dobré.

2

WHO, 2019
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2.3 ZDRAVÍ PRO DĚTI
V posledních

letech

stále

více

škol

dobrovolně

zahrnuje

pohyb

dětí

a mladistvých do svých osnov – u základních škol se jedná o 1-3 hodiny
a u středních škol 1-4 hodiny aktivit denně. Kvalitu tělesné výchovy monitoruje
školní inspekce. Monitorována je fyzická aktivita o přestávkách, nabídka
sportovního vyžití po škole i aktivní cestování z a do školy.
•

Každé druhé dítě v ČR tráví venku méně než jednu hodinu denně.
Průměrný čas, který dítě tráví u médií ve všední den, je 4,14 hodiny.3

•

V 9 letech chodí sama do školy 1/3 dětí, kolem 13. roku 70 % školáků.

•

46 % rodičů, kteří vozí děti do školy autem, bydlí do 1 km od školy.

Podle výzkumu4 klesá s věkem zapojení do organizovaných sportovních aktivit
- v 5. třídě sportuje 78 % dětí, v 7. třídě 66 % dětí a v 9. třídě jen 51 % dětí.
Škola je klíčovým prostředím pro rozvoj pohybu dětí, měla by tedy dbát na jeho
podporu5:
•

Podpora aktivní dopravy dětí do škol ze strany vedení školy (chůze, kolo,
koloběžka, skateboard, longboard, pennyboard)

•

Zavedení aktivních přestávek

•

Zařazení pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru

•

Navýšení pohybu v rámci disponibilních hodin TV

•

Podpora

nabídky

volnočasových

pohybových

programů/spolupráce

se sportovními kluby
•

Otevření hřišť po skončení výuky

MŠ i ZŠ v Charvátech se snaží zapojit sport do výuky co nejvíce. V mateřské
škole například děti mají ranní cvičení. Přesto většinu dětí (až ¾), podle
zaměstnanců, do obou zařízení vozí rodiče auty.

3
4
5

Nadace Proměny Karla Tománka, 2016
UPOL, 2016
UPOL, 2020
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2.4 ZÁKLADNÍ POJMY
Podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů jsou definovány základní pojmy:
•

Sportem je pro účely tohoto zákona každá forma tělesné činnosti, která
si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl
harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských
vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně
nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.

•

Sportovní organizací je pro účely tohoto zákona právnická osoba
založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět
činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu.

•

Sportovcem je pro účely tohoto zákona každá fyzická osoba, která
v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní činnost,
pro kterou je u sportovní organizace evidována.

•

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

•

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo
jejich soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.

6
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3 ANALYTICKÁ
ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v oblasti sportu v obci
Charváty. Kapitola obsahuje mimo jiné základní charakteristiku obce, která
představuje kontextuální vhled do zkoumaného území. Kapitola dále zahrnuje
popis školských zařízení, sportovních sdružení, financování, sportovních akcí
a sportovišť v obci.

3.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní charakteristika obce Charváty zahrnuje stručný popis obce a její
vybavenosti, demografického vývoje a také popis školských zařízení.

3.1.1 O obci
Obec Charváty se nachází na pravém břehu řeky Moravy v Olomouckém kraji
v okrese Olomouc, leží asi 10 km jižně od krajského města Olomouc, 17 km
severovýchodně od města Prostějov a 20 km severozápadně od města Přerov.
Historicky je obec tvořená třemi částmi, které jsou charakteristické protáhlou
návsí. Jednotlivé části obce jsou propojeny komunikací II/435, podél které vede
chodník pro pěší. Obce jsou propojeny cyklostezkou a v dolní části polními
cestami.
Charváty leží v nadmořské výšce 213 m n. m. Obec je součástí mikroregionu
Království a MAS Hanácké Království.
Charváty na severu sousedí s obcí Kožušany-Tážaly (869 obyvatel), na západě
s obcí Vrbátky (1 723 obyvatel), na jihu s městysem Dub nad Moravou (1 637
obyvatel) a na východě s obcí Grygov (1 533 obyvatel).
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Obchod se nachází v části Charváty i Čertoryje, dále je v obci poštovní úřad,
telefonní

síť,

místní

knihovna

v Charvátech

a

Čertoryjích,

provozovny

podnikatelů – kamenictví, autoopravna, pohostinství apod.
Také technicky je obec vybavena – má vodovod, posílenou elektrickou síť,
plynofikaci a společnou čistírnu odpadních vod.
V obci je mateřská škola v Drahlově a základní škola (1. – 4. ročník)
v Charvátech. Není zde ordinace lékaře, nejbližší obvodní a dětský lékař
je v Dubu nad Moravou, asi 5 km vzdáleném.
Pro kulturní vyžití je k dispozici přírodní taneční parket a jeviště v Drahlově,
taneční zábavy pod širým nebem, kácení máje, maškarní bál pro děti ad.
Celková výměra katastrálního území je 888,04 ha, z toho je asi 90 %
zemědělské plochy. Lesy tvoří 0,75 %, vodní plochy 1,9 % a zastavěná plocha
1,7 % z celkové rozlohy obce. Zbytek je zařazen jako ostatní plochy.

Obr. 1 Obec Charváty
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Obr. 2 Mikroregion Království
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3.1.2 Obyvatelstvo
Ke dni 31. 12. 2018 žilo v obci celkem 873 obyvatel. Z toho 433 mužů
a 440 žen. Ve věku 0-14 let je 160 obyvatel, ve skupině 15-64 let
je 580 obyvatel a 65 a více let má 133 obyvatel. Průměrný věk je 39,4 let, což
je méně, než jaká je průměrná hodnota pro celou Českou republiku (průměrný
věk 42,2 let) i Olomoucký kraj (42,8 let).
Počty žen i mužů v obci jsou téměř shodné, přesto většina sportovního vyžití
v obci je spíše mužskou záležitostí (fotbal, rybářství, hasiči). Z věkové
pyramidy na obrázku č. 3 vidíme, že děti a mladiství tvoří významnou skupinu
obyvatelstva. Ti mohou trávit volný čas pohybem, v obci je několik zájmových
sdružení s týmy pro děti a mladistvé. Obzvlášť zájem o fotbal v posledních pěti
letech roste.
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Obr. 3 Věková pyramida obyvatel Charvát k 31. 12. 2018
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Zároveň na obrázku 4 vidíme, že v obci výrazně rostl počet obyvatel do roku
1930, následoval pokles a od roku 1991 až do současnosti opět počet obyvatel
roste.
1200
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Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Charváty

Tento pozitivní trend, kdy počet obyvatel přibývá, se dá předpokládat
i do budoucna. Obec je atraktivní pro mladé rodiny, nachází se v pěkné přírodě,
v blízkosti okolních větších měst. Občanská vybavenost je dostačující, ovšem
v současnosti je mateřská i základní škola kapacitně naplněna. V územním
plánu je vyznačeno několik ploch pro výstavbu rodinných domů. Každý rok
je v obci dokončena alespoň jedna bytová jednotka.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec Charváty není v současnosti výrazněji
ohrožena úbytkem obyvatel a stárnutím obyvatelstva. Obec má výhodné
podmínky pro mladé rodiny, nachází se v pěkné přírodě, má mateřskou
a základní školu a do okolních obcí jezdí relativně často (průměrně jednou
za hodinu) autobusy. Dojížďková vzdálenost je i do větších měst, které
poskytují bohatší občanskou vybavenost, služby, vzdělání, pracovní místa
a sportovní příležitosti (Olomouc, Prostějov, Přerov), do 20 – 30 minut.
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3.2 ŠKOLSTVÍ
Školská zařízení hrají významnou úlohu při formování sportovních návyků dětí
a mladistvých. V obci Charváty je mateřská i základní škola. Školská zařízení
v obci se těší značné oblibě a v současnosti jsou kapacitně zcela naplněna.

3.2.1 Mateřská škola Charváty
Mateřská škola, dále jen MŠ, jejímž zřizovatelem je obec, se nachází v místní
části Drahlov. Kapacita MŠ je 40 dětí a v současnosti je naplněna do posledního
místa. Součástí budovy je školní jídelna s vývařovnou, společná i pro ZŠ. Školka
má oplocené dětské hřiště, v blízkosti jsou ovocné stromy – děti tedy mají
klidné, pěkné prostředí.
Pracovní tým školky se skládá ze tří učitelek, asistentky pedagoga, školnice,
vedoucí školní jídelny a kuchařky.
Ve školce jsou pohybové aktivity na programu každý den. Ráno se s dětmi
10 – 15 minut cvičí (přirozená cvičení, pohybové hry) a později se podle ročního
období a počasí jde na zahradu, na procházku, nebo na boby. V zimě je dětem
nabízen kroužek lyžování a v létě se chodí do mlhoviště otužovat. Navíc jednou
týdně je vymezen čas na cvičení (na stanovištích, v družstvech). V létě je pak
pořádán sportovní den.
Školka se účastní, už druhým rokem, projektu sportovní všestrannosti Svět
nekončí od České obce sokolské a má vlastní projekt Cvičíme se zvířátky.

Obr. 5 Budova mateřské školy
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3.2.2 Základní škola Charváty
Základní škola Charváty, dále jen ZŠ, leží v m. č. Charváty u kostela a slouží
také dětem z Drahlova a Čertoryje. V jednopatrové budově je 1. - 4. ročník
o dvou třídách s kapacitou asi 40 žáků.
ZŠ prošla rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1976 – 1982, která zahrnovala
generální opravu budovy a výměnu krovu. V 90. letech pak bylo nainstalováno
ekologické vytápění budovy tepelným čerpadlem. V roce 2015 byla škola
zateplena (z důvodu úspor i estetiky), byla vyměněna okna, vytvořen nový
obvodový plášť a také byly odstraněny komíny.
Pracovní tým školy tvoří pan ředitel, jedna učitelka a jeden učitel, jedna
vychovatelka a školnice.
To, že ZŠ podporuje svoje žáky ve sportovních aktivitách, potvrzuje i fakt,
že bývalá žačka je v současnosti členkou volejbalové reprezentace ČR.

Obr. 6 Budova základní školy
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3.3 SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ V OBCI
Kapitola 4.3 obsahuje výčet spolků a sportovních sdružení, které se v obci
aktivně podílí a organizují tělovýchovné aktivity.

FC Drahlov
Fotbalový klub je nejvýraznějším sdružením v obci. Hráči se dělí do čtyř
kategorií (muži, mladší žáci, přípravka, benjamínci), přičemž dospělých členů
je cca 30 a členů v kategorii dětí a dospívajících je dohromady 25. Všichni hráči,
až na výjimku 4 hráčů z Dubu nad Moravou, jsou místní. Zájem o fotbal v obci
roste, hlavně v dětských kategoriích za poslední 4 roky.
Všechny kategorie trénují 2x týdně. Všechny čtyři týmy hrají okresní soutěž
4. třídy, děti ale většinou turnajovým způsobem.
FC v Charvátech pořádají pravidelně dva turnaje pro fotbalisty z okolních obcí
– Turnaj o putovní pohár a Turnaj starých pánů.
V Areálu zdraví v místí části Drahlov, vedle fotbalového hřiště se nachází hřiště
na nohejbal, kde se ve volném čase 3x týdně schází několik občanů.

TJ Sokol
TJ Sokol má v obci dlouholetou tradici. V současnosti se zaměřuje na spolupráci
s mládeží, organizování akcí pro mladé, zapojení do společenského života.
Členové jednoty se zapojují také do soutěží v hobby parkouru a distančních
jízdách.
Členů v TJ je 35 a mají 23 koní (jejichž odchovu se věnují). Většina členů ovšem
jezdí v klubu v Olomouci, v obci Charváty zůstávají pouze starší členové, kteří
se schází podle potřeby. Schází se v restauračním zařízení v obci, jelikož nemají
žádnou společnou jízdárnu nebo hřebčín – všechny koně mají doma.
TJ Sokol pořádá pravidelně jednou ročně Hubertovu jízdu pro jezdce z okolí.
Jedná se o setkání jezdců, kteří vyjedou do terénu, hrají různé soutěže a hry.
To podporuje spolupráci s okolními koňáky – hlavně z Majetína a Grygova.
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Moravský veslařský klub Haná
Moravský veslařský klub, dále jen MVK, který je členem Českého veslařského
svazu, vznikl v obci v roce 2015, kdy obec Charváty odsouhlasila pronájem
pozemku sousedícího s řekou Moravou veslařskému klubu. Od počátku klub
deklaruje, že se zaměřuje především na práci s místní mládeží. Největším
úspěchem je medailové umístění na Mistroství ČR žactva.
MVK má 24 členů, z toho 18 členů je mladších 18 let. Většinou se jedná
o místní děti a děti z blízkého okolí. Sportovní příprava probíhá minimálně
4x týdně, 2x za rok probíhá sportovní soustředění a 13x ročně účast na
soutěžích. Zároveň se klub podílí na dění v obci, kdy se účastní (někdy
i organizačně) sportovních a společenských akcí.
Do budoucna klub plánuje postupnou modernizaci lodního parku a skladu lodí.
I nadále spolek plánuje stejnou činnost jako v uplynulých letech, tedy sportovní
soustředění, účast na soutěžích, účast na Mistrovství ČR.

Myslivecký spolek Pomoraví
Myslivecký spolek Pomoraví má v současnosti asi 14 členů. Všichni členové se
účastní pravidelných brigád (okolo 500 hodin/rok). Kromě nepravidelných
schůzí se členové schází i na Výročních členských schůzích. Mimo to pořádají
několik honů ročně. Spolek je po finanční stránce v plusu. Do budoucna by však
chtěl vylepšit spolupráci mezi úřadem, zemědělci a myslivci.

Rybářský svaz Charváty
Počet členů rybářského svazu se mění, jak se mění i zájem o rybaření – je jich
asi 10-20. Členy je i několik dětí, v minulém roce (2019) to byly celkem 3 děti.
Členové se schází nepravidelně, a to v restauračním zařízení v obci.
Rybáři se účastní závodů a některé i pořádají. Letos například ve spolupráci
s obcí Kožušany.
Celkově však svaz bojuje s úpadkem zájmu, a to i stálých členů.

15

Koncepce rozvoje sportu

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů, dále jen SDH, má každá část obce. Jediné

SDH

Drahlov má i mladé hasiče. SDH Drahlov tvoří kolektiv mladých hasičů,
sportovní družstvo mladých hasičů, sportovní družstvo mužů a žen. Mladých
hasičů (do 18 let) je okolo 30, dospělých (nad 18 let) je 50-60.
Sbor se věnuje cvičební činnosti v požárním sportu, pohárovým soutěžím,
cvičením s výjezdem, dálkové přepravě vody, společenským zábavám atd.

Seniorklub Čertoryje
Členy Seniorklubu jsou většinou ženy, ze všech tří místních částí obce. Členek
je asi 10-12 a schází se pravidelně poslední čtvrtek v měsíci v Čertoryjích,
v budově obce nad obchodem.
Klub pořádá zájezdy (ve spolupráci s Červeným křížem a občany), divadelní
představení a pomáhají na akcích organizovaných obcí, včetně sportovních.
Zájem členek bohužel upadá, velkou roli hraje věk. Kvůli věku mají některé
členky problém se vzdáleností do Čertoryjí a s tím, že klubová místnost je po
schodech do patra.
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3.4 SPORTOVIŠTĚ V OBCI
Mateřská škola má dobře vybavené třídy pro pohybové aktivity se spoustou
sportovních prvků, jako jsou žebřiny, žíněnky, různé míče (nafukovací,
molitanové, běžné), padák, švédské lavičky, chůdy, panák, skákací guma,
obruče, kroužky, kužely, tyče, prolézací tunel, masážní žebřík, skákací pružiny
či rovnovážný had. Venkovní vybavení školky pro pohyb poté zahrnuje
koloběžky, tříkolku, míče, chůdy, švihadla, doskočiště, balanční houpačky,
lanovou dráhu nebo houpací lano. Jak je vidět i na obrázku 7, zázemí školky
pro pohybové aktivity dětí je na vysoké úrovni.

Obr. 7 Dětské hřiště u MŠ

Sportovní areál na Daličce se nachází v místní části Charváty. Areál je nyní
v horším stavu a bylo by proto vhodné zvažovat do budoucna jeho obnovu,
jelikož tvoří sportovní zázemí zejména pro občany m. č. Charváty. Areál na
Daličce zahrnuje dětské prvky i fotbalové hřiště s posezením. Více informací
o stavu areálu je v evidenčním listu – list číslo 9.
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Základní škola využívá malé tělocvičny přímo ve školském zařízení. ZŠ má také
k dispozici fotbalové hřiště, které se nachází vedle školy, u fary, hřiště je
v dobrém stavu. Současný stav hřiště i tělocvičny je detailněji popsán v příloze
– evidenční list 1 a 2.

Obr. 8 Hřiště u fary, které ZŠ využívá

Areál zdraví v Drahlově se nachází u řeky Moravy v Drahlově, nabízí prostor pro
fotbal, volejbal, nohejbal, vyžití dětí na hřišti. Budova u fotbalového hřiště má
nové bezbariérové sociální zařízení, ale zástupci fotbalového klubu by uvítali
opravu fasády a střechy. Do budoucna, zejména kvůli přibývajícímu zájmu
obyvatel, obec uvažuje o rozšíření areálu o další prvky (například tenisové
kurty). Více informací o hřištích je uvedeno v příloze – evidenční listy č. 6 a 7.

Obr. 9 Fotbalové hřiště
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Přístaviště, které vybudoval Moravský veslařský klub Haná z vlastních
prostředků, se nachází u řeky Moravy za Areálem zdraví v Drahlově.
V letech 2018-2019 byly přestavěny prostory prvního patra fotbalových šaten
na posilovnu a trenažérovnu a byl vybudován zastřešený sklad lodí. Následně
byly pořízeny starší veslice a přívěs pro přepravu lodí. Klub má i přes finanční
náročnost následující vybavení: trenažér, nová vesla, přívěs pro přepravu lodí,
přístaviště, staré veslice, dva nové dvojskify. Chybí ale moderní čtyřveslice.
Ideálně by si klub přál vlastní šatny se sociálním zázemím, zastřešený sklad
lodí, parkovací plochu, motorový člun, 6x skif, 4x dvojskif, 3x čtyřveslici,
mikrobus pro přepravu. Stav zázemí MVK je uveden v příloze – evidenční list
č. 4.

Obr. 10 Přístaviště Moravského veslařského klubu

Obcí prochází regionálně významná Moravská stezka. Cyklotrasa vede
z Olomouce do Kroměříže a je velice frekventovaná, zejména v letních
měsících. V roce 2011 byly v úseku Moravské stezky na území obce
vybudované 3 nové úseky cyklostezky, a to mezi místními částmi Charváty
a Drahlov, Drahlov a Čertoryje a na jihu Čertoryje až na hranice s obcí Dub nad
Moravou, místní část Bolelouc.
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Dětská hřiště se nachází na dvou lokalitách v obci. Jedno je u mateřské školy
v Drahlově, vystavěné s dotační podporou. Hřiště u MŠ je ve výborném stavu,
je zde pískoviště, různé prolézačky, klouzačky a houpačky (obr. 11).

Obr. 11 Dětské hřiště u MŠ

Druhé dětské hřiště je u Areálu zdraví v Drahlově. Toto dětské hřiště rovněž
disponuje houpačkami, klouzačkou, či prolézačkami (obr. 12). Z dotazníkového
šetření vyplynulo, že by občané Charvát ocenili rozšíření a doplnění dětských
hřišť v obci.

Obr. 12 Dětské hřiště v Areálu zdraví v Drahlově
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Obr. 13 Docházková vzdálenost od dětských hřišť a prvků
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Na obrázku č. 13 je zobrazena vzdálenost 100, 200 a 300 metrů
od jednotlivých hřišť v obci. Lze vidět, že dětské prvky pokrývají zejména části
Drahlov a Čertoryje, kdežto v části Charváty jsou dětská hřiště obyvatelům
vzdálenější. V m. č. Charváty se nachází pouze starší areál na Daličce s několika
herními prvky. Na základě uvedené mapové analýzy lze do budoucna doporučit
dovybavení obce herními prvky zejména v části Charváty. Další informace
a fotografie stávajících dětských hřišť i herních prvků jsou uvedeny v příloze,
v jednotlivých evidenčních listech.
Z dotazníkového šetření provedeného v únoru 2020 dále vyplývá, že obyvatelé
jsou spíše nespokojeni s nabídkou sportovních aktivit v obci a se stavem
a vybavením sportovišť (viz obrázek č. 14). Obrázek 15 potom napovídá, jaké
sportovní zařízení by občané v obci v budoucnu uvítali.

Obr. 14 Zhodnocení sportu v obci

Z dotazníkového šetření rovněž vyplývá, že většina respondentů by uvítala
v obci víceúčelové hřiště, novou tělocvičnu, nebo třeba dovybavení dětských
hřišť a lepší napojení na cyklostezky.
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Obr. 15 Zhodnocení
dotazníkového šetření

chybějící

sportovní

infrastruktury

v

obci

dle

Většina sportovních zařízení se nachází v místní části Drahlov, což komentovali
i občané v provedeném dotazníkovém šetření. Obec si proto klade do budoucna
za cíl více podporovat rozvoj sportovišť a sportovních aktivit také v místních
částech Charváty a Čertoryje. Především má v plánu využít prostoru okolo
rybníka v Charvátech a zřídit zde například venkovní posilovnu – viz návrhová
a implementační část tohoto dokumentu.
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3.5 FINANČNÍ PODPORA SPORTU
Obec podporuje spolky a organizace v obci.
•

Fotbalový klub získává finance především od obce, z členských příspěvků
a od MŠMT. Klub byl dříve podporován také financemi z kraje (jednalo
se cca o 10 000-20 000 Kč/ rok).

•

TJ Sokol je pravidelně podporován obcí, která každoročně přispívá na
jeho provoz a aktivity.

•

Seniorklub Čertoryje financuje svoji činnost z příspěvků od obce
a z dobrovolných členských příspěvků.

•

Rybářský svaz je podporován obcí především účelovými příspěvky jedná
se například o nákup občerstvení na dětské závody.

•

Veslařský klub je finančně podporován z MŠMT, Olomouckého kraje, obcí
Charváty, členskými příspěvky a sponzorskými dary.

Obec se snaží využívat finanční podpory pro sport z různých zdrojů – od MAS,
z kraje, prostřednictvím národních dotací nebo z fondů Evropské unie. Obec
Charváty má z minulosti již nějaké zkušenosti se spolufinancováním oblasti
sportu z dotací, příklady některých dotačních akcí za posledních 10 let:
•

Rekonstrukce zbrojnice SDH Charváty (2002)

•

Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Charváty (2011)

•

Kluziště na Daličce (2013)

•

Doskočiště na Daličce (2014)

•

Přírodní dětské hřiště při MŠ Charváty – Drahlov (2015)

•

Veřejné dětské hřiště Charváty – areál zdraví Drahlov (2015)

•

Dotace Veslařskému klubu (2018)

•

Zařazení MŠ a ZŠ do šablon II (2018)
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3.6 SPORTOVNÍ AKCE
V mikroregionu Království jsou pravidelně pořádány kulturní a sportovní akce.
Většina z nich je v režii několika nejaktivnějších obcí, jako je například Majetín,
Velký

Týnec

a

další.

Obyvatelé

Charvát

se

pravidelně

akcí

účastní.

Nejvýznamnější akcí celého roku je Královský triatlon, který se těší velké oblibě
nejenom u obyvatel mikroregionu.
•

Královské zimní hry (v lednu/únoru v Majetíně)

•

Traktor Cup (v květnu v Krčmaňi)

•

Majetínský běh (v květnu v Majetíně)

•

Plavecká olympiáda (v červnu v Majetíně)

•

Atletická olympiáda (v červnu ve Velkém Týnci)

•

Sportovní den (v červnu ve Věrovanech)

•

Myslivecká vycházka (v červnu v Majetíně)

•

Pohárová soutěž SDH Majetín (v červnu v Majetíně)

•

Královský triatlon (v srpnu v Majetíně)

•

Nohejbalový turnaj (v srpnu v Majetíně)

•

Cyklovýlet Dolek (v září v Brodku u Přerova)

•

Večerní běh Majetínem (v září v Majetíně)

•

Turnaj ve volejbale (v prosinci v Majetíně)

•

Turnaj ve stolním tenise (v prosinci v Majetíně)

Přímo v obci Charváty jsou pak organizované akce:
•

Drahlovský štafetový triatlon (v létě v Drahlově)

•

Tříkrálové bruslení na ledě (v zimě v Charvátech)

•

Fotbalové utkání „O putovní pohár obce“ mezi místními částmi (v létě
v Drahlově)

•

Svatomartinský běh (na podzim v Charvátech)

•

Fotbalový turnaj „Turnaj starých pánů“ (v létě v Drahlově)

Občané mají pozitivní přístup ke sportu, o pořádané akce bývá velký zájem, je
vysoká účast aktivní i pasivní. Nejpopulárnější jsou fotbalové turnaje.
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3.7 SWOT ANALÝZA
Podstatou SWOT analýzy je odhalení a současně vzájemné porovnávání
vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje sportu
v obci.
SWOT je zkratka z anglických slov:
•

S = STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody;
= CO JE NA NÁS DOBRÉ

•

W = WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny;
= CO NÁS OHROŽUJE

•

O = OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti;
= JAKÉ MÁME MOŽNOSTI

•

T = THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení;
= CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení
problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Tab. 1 SWOT analýza sportu v obci Charváty

Silné stránky
•

Zájem obyvatel všech věkových
kategorií o sport

•

Vhodné přírodní prostředí pro
pohyb

•

Dostatek volného prostoru na
výstavbu sportovišť

•

Úspěšnost sportovních klubů

•

Nabídka sportovního vyžití

•

Cyklotrasa Moravská stezka
prochází obcí

•

Spolková činnost

•

Spolupráce TJ Sokol s jezdci na
koních z okolních obcí

Slabé stránky
•

Chybí víceúčelové hřiště

•

Většina sportovních zařízení a
aktivit v m. č. Drahlov

•

Prostory pro seniory nejsou
bezbariérové

•

Malá tělocvična v ZŠ

•

Chybějící cyklostezka do Olomouce

•

Nedostatek dětských hřišť

•

Špatný stav areálu na Daličce

Příležitosti
•

Větší podpora sportu v m. č.
Charváty

•

Rozvoj cyklodopravy v území

•

Využití polohy u řeky Moravy
k vodním sportům

•

Nabídka sportovních aktivit
v zimním období

•

Propagace spolků a sdružení
mezi mládeží

Hrozby
•

Úbytek dětí

•

Nezájem občanů o sport a pohyb

•

Hledání sportovního vyžití v okolí

•

Nedostatek financí na investiční
akce v oblasti sportu

•

Špatná koordinace aktérů
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4 NÁVRHOVÁ
ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy. Reflektuje
témata, která jsou pro další rozvoj sportu v obci stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

VIZE ROZVOJE SPORTU
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude
obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází z poznatků analytické části
a z nápadů občanů. Realizace uvedených aktivit napomůže k naplnění této vize
a zajistí tak rozvoj sportu v obci Charváty.

Vize rozvoje obce Charváty
Všechny místní části obce Charváty vytvářejí klidnou a bezpečnou lokalitu
pro život obyvatel. Obec poskytuje dostatek sportovních zařízení a prostor
pro přirozený pohyb všech skupin obyvatel. Zároveň má velkou nabídku
sportovních klubů, které sdružují občany všech věkových kategorií.
Vzhledem k velké nabídce sportovního vyžití poskytuje zázemí i pro
obyvatele okolních obcí.
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PŘEHLED OBLASTÍ PODPORY SPORTU

PRIORITNÍ
OBLAST

OPATŘENÍ
Oprava kulturního domu

A. SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA

Dětská hřiště a dětské prvky
Proměna Areálu zdraví v Drahlově ve
víceúčelový sportovní areál
Podpora spolků se sportovním zaměřením

B. PODPORA A
PREVENCE

Podpora rozvoje cyklistiky
Rozšíření nabídky sportovních aktivit
Podpora cvičitelů a trenérů
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5 IMPLEMENTAČNÍ
ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategického plánu
do praxe řízení obce.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument

bude

zveřejněn

na

internetových

stránkách

obce

Charváty

a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě
na obecním úřadě.

HODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE
Plnění koncepce bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry
byly naplánované aktivity skutečně realizovány, či z jakých důvodů případně
realizovány být nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé
záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ
Konkrétní opatření formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových opatření.
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A. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Charváty jsou rozlehlou obcí se třemi místními částmi, ale většina sportovních
zařízení je lokalizována v Drahlově. Občané i představitelé obce však projevují
zájem o rozšíření sportovních zařízení do všech částí obce.
Opatření 1

OPRAVA KULTURNÍHO DOMU
SOUČASNÝ STAV: Kulturní dům již delší dobu neslouží svým účelům, jelikož
je budova ve špatném technickém stavu. Budovu kulturního domu proto
koupila obec Charváty, která má v plánu rozsáhlou rekonstrukci a přestavbu
kulturního

domu

na

tělocvičnu

s využitím

pro

širokou

veřejnost.

ZŠ v současnosti nemá k dispozici dostatečné prostory pro tělovýchovnou
přípravu svých žáků.
NAVRHOVANÝ STAV: V místě současného nevyužívaného kulturního domu
je zřízena tělocvična, která slouží místní základní škole i potřebám veřejnosti.
ZŠ
a

má

vyhovující

tělovýchovných

prostory
aktivit

i

žáků,

vybavení
jelikož

se

pro

zajištění

nová

sportovních

tělocvična

nachází

v bezprostřední blízkosti školy. Tělocvičnu využívá také seniorklub, pro jehož
členy jsou k dispozici bezbariérové prostory.
HARMONOGRAM: 2020 - 2025
ODPOVĚDNOST: obec Charváty
PRIORITA: nejvyšší
FINANČNÍ NÁROČNOST: 20 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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Opatření 2
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A DĚTSKÉ PRVKY
SOUČASNÝ STAV: V současnosti je jediné dětské hřiště přístupné veřejnosti
v Areálu zdraví v Drahlově, dětské prvky se dále nacházejí v areálu na Daličce
(m. č. Charváty). Dětské hřiště je rovněž v MŠ, toto hřiště však slouží zejména
potřebám dětí ve školce a je oplocené. Obec má zájem na vybudování nových
dětských hřišť a přidání nových prvků na stávající hřiště, zejména v místní
části Charváty.
NAVRHOVANÝ STAV: Všechna dětská hřiště jsou dostatečně vybavená
a bezpečná, nabízí kvalitní zázemí pro trávení volného času rodičů s dětmi.
Dětské prvky se nacházejí ve všech místních částech a jsou bez problémů
dosažitelné chůzí. Dětská herní infrastruktura je posílena zejména v místní
části Charváty.
HARMONOGRAM: 2025
ODPOVĚDNOST: obec Charváty
PRIORITA: střední
FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,5 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

Národní program ŽP – Přírodní zahrady
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Opatření 3
PROMĚNA AREÁLU ZDRAVÍ V DRAHLOVĚ VE VÍCEÚČELOVÝ
SPORTOVNÍ AREÁL
SOUČASNÝ STAV: Areál zdraví v Drahlově je nejvyužívanější sportovní
zařízení v obci. Areál nabízí prostor pro fotbal, volejbal či nohejbal. Slouží
zejména fotbalovému klubu, veslařům i dětem a jejich rodičům, jelikož se zde
nachází také dětské hřiště. V areálu se však vyskytují některé nevyhovující
prvky, jedná se například o sociální zařízení pro veřejnost či podium. V obci se
stále častěji objevuje požadavek na rozšíření areálu a vystavění víceúčelového
hřiště.
NAVRHOVANÝ STAV: Celý Areál zdraví je zrekonstruován. Obnova areálu
vzešla z komplexní studie, která prověřila možnosti celého prostoru a navrhla
nejvhodnější řešení pro rozšíření areálu.

Většina sportovní infrastruktury

v obci je koncentrována na jednom místě. Občané mají široké možnosti výběru
sportovních aktivit. K dispozici je v areálu také nové víceúčelové hřiště, které
poskytuje zázemí pro badminton, volejbal, basketbal, tenis, nohejbal a další
sporty. Dále je vybudováno nové sociální zázemí a prostor pro kulturní akce.
V neposlední řadě nová lokalita nabízí zázemí pro sportovní sdružení v obci
(například FK, MVK).
HARMONOGRAM: termín zpracování projektu 2024, realizace 2030
PRIORITA: nízká
ODPOVĚDNOST: obec Charváty
FINANČNÍ NÁROČNOST: 10 - 20 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

MŠMT - Podpora materiálně technické základny sportu

•

Olomoucký kraj - Program na podporu výstavby a rekonstrukci
sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje

•

MMR - Podpora obnovy sportovní infrastruktury
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B.

PODPORA A PREVENCE

Obec vnímá důležitost sportu, především si uvědomuje význam pohybu jako
prevence závažných onemocnění či nadváhy. Obec Charváty proto podporuje
sportovní a pohybové aktivity svých občanů, včetně cyklistiky. Představitelé
obce si kladou za cíl především rozšíření nabídky sportovních aktivit a podporu
občanů, kteří se sportovnímu dění v obci věnují.

Opatření 4
PODPORA SPOLKŮ SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM
SOUČASNÝ STAV: Obec podporuje spolky a sdružení zaměřené na sport
(Fotbalový klub, TJ Sokol, Seniorklub Čertoryje, Rybářský svaz, Veslařský klub
ad.), pravidelně přispívá na činnost sdružení, potřebné vybavení i na pořádání
veřejných akcí.
NAVRHOVANÝ STAV: Obec i nadále pokračuje ve finanční podpoře
sportovních sdružení, jelikož si uvědomuje jejich význam a důležitost
v každodenním životě občanů. Obec spolkům pravidelně poskytuje příspěvky
na činnost i potřebné vybavení. Díky dostatečnému finančnímu zajištění spolků
roste obliba sportu u dětí i dospělých.
HARMONOGRAM: 2020-2025 každoročně
PRIORITA: nejvyšší
ODPOVĚDNOST: obec Charváty
FINANČNÍ NÁROČNOST: 0,5 mil. Kč
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: MŠMT, MMR, Olomoucký kraj
•

Olomoucký kraj – Program na podporu sportu v Olomouckém kraji Dotační titul na podporu mládežnických reprezentantů ČR
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Opatření 5
PODPORA CYKLISTIKY
SOUČASNÝ STAV: Přes obec Charváty vede regionálně významná Moravská
stezka, která spojuje Charváty s okolním Blatcem a Dubem nad Moravou.
Projíždějící cyklisté však nemají v Charvátech téměř žádný důvod k zastavení.
Obcí neprochází žádná další cyklotrasa nebo cyklostezka, která by zajišťovala
spojení s dalšími obcemi (např. Vrbátkami).
NAVRHOVANÝ STAV: Charváty mají zájem na propojení obcí regionu
cyklostezkami, což povede k podpoře pohybu a ke zvýšení bezpečnosti jízdy
na kole. Obec zároveň dbá na vysokou úroveň cyklistického mobiliáře na svém
území (např. značení cyklotras, naučné mapy ad.), který podle potřeby
obnovuje a doplňuje. Nově vybudované prvky (lavičky, pítka) pro cykloturisty
poskytují důvod pro zastávku v obci.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
PRIORITA: střední
ODPOVĚDNOST: obec Charváty, okolní obce
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: SFDI, Olomoucký kraj
•

Olomoucký kraj - Podpora výstavby a oprav cyklostezek

•

SFDI - Výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování
jízdních pruhů pro cyklisty
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Opatření 6
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SPORTOVNÍCH AKTIVIT
SOUČASNÝ STAV: Obec podporuje sportovní aktivity a organizované
sportovní akce. Pro větší zájem o sport v obci však chybí širší nabídka
sportovních kurzů pro všechny skupiny obyvatel a také vhodné prostory pro
určité sporty.
NAVRHOVANÝ STAV: Občané využívají nového víceúčelového hřiště v Areálu
zdraví, vznikají nová občanská seskupení, která provozují např. volejbal
či basketbal. Obec vyhledává aktivní sportovce, kteří zájmové sportovní lekce
vedou, a také finančně přispívá na potřebné vybavení. Zároveň se tak zvyšuje
atraktivita sportovních aktivit u dětí.
HARMONOGRAM: 2020-2030 průběžně
PRIORITA: střední
ODPOVĚDNOST: obec Charváty, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Opatření 7
PODPORA CVIČITELŮ A TRENÉRŮ
SOUČASNÝ STAV: Sportovní sdružení v obci vedou aktivní občané, bez
většího zapojení obce.
NAVRHOVANÝ STAV: Obec motivuje občany k tomu, aby vedli spolky
a sdružení. Financuje jejich potřebné vzdělání. Mohou tak vznikat nové spolky
a sdružení se zaměřením na sport, které si občané žádají.
HARMONOGRAM: 2020-2025 průběžně
PRIORITA: střední
ODPOVĚDNOST: obec Charváty, spolky a sdružení v obci
FINANČNÍ NÁROČNOST: --MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ: ---
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Evropská unie
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Fotbalový klub
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Místní akční skupina

M. Č.

Místní část

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠ

Mateřská škola

MVK

Moravský veslařský klub

MZd

Ministerstvo zdravotnictví
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Obecní úřad
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Sbor dobrovolných hasičů

TJ

Tělovýchovná jednota
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Světová zdravotnická organizace

ZŠ

Základní škola
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Příloha 1: Evidenční listy sportovního zařízení v obci Charváty

EVIDENČNÍ LISTY SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ V OBCI
CHARVÁTY6

6

Pozn.: Stav zařízení hodnocen škálou výborný – dobrý - špatný

1. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ U FARY
Umístění: farní hřiště za obchodem v
Charvátech
Rozměr:

15 x 30 m

Rozloha:

450 m2

Povrch:

travnatý

Sporty:

fotbal

Přístup:

oplocené, volný vstup

Využití:

ZŠ, veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

ano

2. TĚLOCVIČNA V ZŠ

Umístění: ZŠ
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

parkety

Sporty:

míčové hry, pohybové aktivity

Přístup:

ve školní budově

Využití:

ZŠ

Stav:

dobrý

Revize:

---

3. HŘIŠTĚ U MŠ

Umístění: za MŠ v Drahlově
Rozměr:

55 m x 30 m

Rozloha:

650 m2

Povrch:

travnatý

Sporty:

venkovní aktivity

Přístup:

oplocené

Využití:

MŠ

Stav:

výborný

Revize:

---

4. VESLAŘSKÝ KLUB
Umístění: u řeky Moravy za Areálem zdraví
v Drahlově
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

veslování

Přístup:

přístaviště volné, sklad uzamčený

Využití:

Moravský veslařský klub Haná

Stav:

dobrý

Revize:

---

5. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V AREÁLU ZDRAVÍ
Umístění: u řeky Moravy za Areálem zdraví
v Drahlově
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

travnatý

Sporty:

venkovní hry

Přístup:

volně přístupné

Využití:

veřejnost

Stav:

výborný

Revize:

---

6. FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Umístění: u řeky Moravy v Drahlově
Rozměr:

65 x 100 m

Rozloha:

6500 m2

Povrch:

travnatý

Sporty:

fotbal

Přístup:

volně přístupné

Využití:

fotbalový klub, veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

---

7. NOHEJBALOVÉ HŘIŠTĚ

Umístění: u fotbalového hřiště v Drahlově
Rozměr:

15 x 30 m

Rozloha:

450 m2

Povrch:

štěrk

Sporty:

nohejbal, volejbal, badminton

Přístup:

volně přístupné

Využití:

veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

---

8. SOKOLOVNA
Umístění: v Charvátech naproti škole
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

veřejnosti nepřístupné

Přístup:

uzavřené

Využití:

---

Stav:

špatný

Revize:

---

9. SPORTOVNÍ AREÁL NA DALIČCE
Umístění: Západní část Charvát, u nádrže
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

dětské herní prvky, fotbal

Přístup:

volně přístupné

Využití:

veřejnost

Stav:

dobrý

Revize:

---

10. CYKLOSTEZKA Č.4

Umístění: Charváty-Drahlov, Drahlov-Čertoryje
Rozměr:

---

Rozloha:

---

Povrch:

---

Sporty:

cyklostezka, chůze, běh, brusle

Přístup:

volný

Využití:

veřejnost

Stav:

výborný

Revize:

---

Příloha 2: Výsledky dotazníkového šetření ke koncepci rozvoje sportu
v obci Charváty

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
KE KONCEPCI ROZVOJE SPORTU V
OBCI CHARVÁTY

Březen 2020

Dotazníkové šetření probíhalo v Charvátech v průběhu února roku 2020
za účelem zjištění názorů občanů při přípravě koncepce rozvoje sportu v obci.
Cílem

tohoto

dokumentu

je

konkretizace

priorit

v oblasti

sportu

a návrh činností na následující období v horizontu do roku 2025.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů obce, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce je
důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení
obce.
Dotazníkové
v

šetření

elektronické

probíhalo

podobě

byly

v obci

v

vyvěšeny

na

únoru
webových

2020.

Dotazníky

stránkách

obce

po dobu 30 dnů.
Vyplněno bylo celkem 89 dotazníků prostřednictvím internetu.
Celková návratnost dotazníků tedy byla 13,7 % (počet osob v obci
oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od 15 let činí 651).
Z celkového počtu návštěv dotazníku (184) vyplnilo anketu právě 89 občanů,
95 osob si dotazník pouze zobrazilo. Celková úspěšnost vyplnění dotazníku tedy
byla 48,4 %.
Více než 38 % respondentů strávilo vyplňováním dotazníku 2 – 5 minut, 32 %
lidí potom 5 – 10 minut.

ANALÝZA VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
V následující kapitole této zprávy jsou slovně zhodnoceny výsledky průzkumu,
které jsou následně doplněny grafy.
Dotazování

se

zúčastnilo

celkem

46

žen

(58,2

%)

a

33

mužů

(41,8 % dotazovaných). Zastoupení žen bylo tedy nadpoloviční. 10 osob na
otázku neodpovědělo.
Převážná většina respondentů patřila k vyšší produktivní věkové skupině
41-64 let (45,1 %), pouze 11 % zúčastněných v dotazování patřilo do věkové
kategorie do 25 let. 18 osob nechalo otázku bez odpovědi.
I když má obec Charváty relativně mladé obyvatelstvo, největší zájem
o vyplnění dotazníků tedy projevili obyvatelé střední a starší věkové kategorie
– viz obr. 1 a 2.

Obr. 1: Pohlaví dotazovaných

Obr. 2: Věk dotazovaných

Následující otázky měly za cíl prověřit každodenní návyky obyvatel Charvát
v oblasti sportu a pohybu celkově a zhodnotit sportovní infrastrukturu v obci
z pohledu občanů.
Sportujete aktivně nebo pasivně?
58 % respondentů dotazníku na tuto otázku uvedlo, že sportuje aktivně.
42 % lidí v obci nesportuje, popřípadě se zajímá o sport pouze pasivně.

Obr. 3: Sportovní aktivity

Jak často sportujete?
Občané Charvát nejčastěji sportují 1 – 2x týdně (35 %), 26 % obyvatel sportuje
3-4x týdně – viz obr. 4.

Obr. 4: Sportovní aktivity

Kam chodíte sportovat?
Další otázka směřovala na zařízení, kde občané sportují. Nejčastější odpovědí
bylo, že respondenti sportují venku (38 %), případně doma (17 %).

Obr. 5: Využívaná zařízení

Kam nejčastěji dojíždíte za sportem?
Většina respondentů uvedla, že za sportem nikam nedojíždí (56 %). Pokud
dojíždí, tak nejčastěji do Olomouce (23 odpovědí), do Blatce (4 x), Dubu nad
Moravou (4x), Kožušan (3x) či Přerova (2x). V seznamu se vyskytovaly i další
obce – Šternberk, Tovačov, Charváty, Konice, Grygov, Věrovany.

Obr. 6: Dojíždění za sportem

Jak hodnotíte následující oblasti?
Občané Charvát hodnotili nabídku sportovních aktivit, stav a vybavení
sportovních zařízení, dětských hřišť a možnosti pro cyklistiku v území jako ve
škole kdy 1 = nejlepší a 5 = nejhorší známka, viz obr. 7.

Obr. 7: Zhodnocení sportu v obci

Respondenti měli v následujících otázkách možnost slovního vyjádření ke
sportovní

infrastruktuře

v obci.

Nejčastější

odpovědi

jsou uvedeny

jednotlivých obrázcích č. 8-11.
Jaké sportovní zařízení Vám v obci chybí?
Textová odpověď, zodpovězeno 69x, nezodpovězeno 20x

Obr. 8: Zhodnocení chybějící sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

Cyklostezka do Olomouce

•

Multifunkční hřiště – na fotbal, tenis, nohejbal, volejbal

•

Posilovna pro veslaře, lepší stoje

•

Prostor pro cvičení

•

Hlavně něco pro děti

na

Jaké sportovní zařízení by podle Vás potřebovalo opravit/dovybavit?
Textová odpověď, zodpovězeno 53x, nezodpovězeno 36x

Obr. 9: Zhodnocení sportovní infrastruktury v obci

Výběr některých konkrétních odpovědí:
•

Určitě dětské hřiště v Charvátech, chodí tam plno dětí

•

Dětské hřiště – děti propadávají

•

Lepší zázemí pro fotbal

•

Hřiště na Daličce neboli u rybníku

Co je v oblasti sportu podle Vás v obci největší problém?
Textová odpověď, zodpovězeno 52x, nezodpovězeno 37x

Obr. 10: Problémy ve sportu

Výběr některých odpovědí:
•

V létě je akcí celkem dost, v zimě je to horší

•

Chybí zde hala, kterou by mohla používat ZŠ a spolky

•

Není zde hřiště ani tělocvična na míčové a ostatní sporty

•

Špatná koordinace občané-škola-sport-spolky

•

Velmi málo aktivit pro
sál), kde
by
se
zumba, joga, plesy…

•

Finance jsou vkládány neúčelně a jednostranně do místní
organizace, důležitý je rozvoj hlavně u dětí a mladistvých v obci

děti, není zde budova (tělocvična x
dalo cvičit , hrát hry, florbal, tančit

Měl by se podle Vašeho názoru rozšířit sportovní areál v Drahlově,
např. o nové plochy na nohejbal, tenis atd.? Jaké nové sportovní
zařízení byste v tomto areálu uvítali?
Textová odpověď, zodpovězeno 69x, nezodpovězeno 20x

Obr. 11: Rozšíření sportovního areálu v Drahlově

Výběr některých odpovědí:
•

Uvažovala bych spíše o indoor zařízení

•

Řekla bych, že areál v Drahlově je vybavený dostatečně, ale není
to jediná část naší obce. Za upravení by stál areál u rybníka
v Charvátech.

•

Ano, určitě. Inspirace okolní vesnice například Grygov s funkčním
zázemím. 2-4 hřiště multifunkční tzn. něco s umělým povrchem a
něco s antukou/pískem.

•

Větší dětské vyžití, posilovací stroje pro dospělé, na zimu ledová
plocha

•

Rozšíření o sportovní náčiní pro starší. Když už hlídáme děti na
dětských prolézačkách tak ať si můžeme také zacvičit. U dětského
hřiště by bylo skvělé i WC

Uvítali byste vybudování workout hřiště s fitness prvky pro cvičení
v obci? V jaké části obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 69x, nezodpovězeno 20x
Nejčastější odpovědí byly Charváty (23 odpovědí). Druhý byl Drahlov (21
odpovědí). Čertoryje se vyskytly mezi odpověďmi 3x.
Prostor pro připomínky

Obr. 12: Připomínky k dotazníku

Výběr některých odpovědí:
•

Myslím si, že venkovní prostory v tuhle chvíli nějakým způsobem fungují,
opravdu bych věnovala pozornost spíše vnitřnímu prostoru, protože
tělocvična ve škole dostačující není.

•

V Charvátech je málo vyžití pro děti, chtělo by opravit fotbalové hřiště.

•

Zlepšit hřiště pro jiné sporty v areálu zdraví, řešit napojení cyklostezky
na Olomouc, Fitness nebo posilovna.

•

Věřím, že se podaří zkvalitnit nabídku sportovních hřišť a akcí. Děkuji za
aktivitu obce!

•

Přeji mnoho úspěchů při rozšiřování sportovních areálů v obci.

