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Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Lužice 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.
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1. Základní pojmy
Sport – dle definice Rady Evropy je sport chápán jako „veškeré formy tělesné aktivity, které,
provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích
na všech úrovních“.
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.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

2. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle § 6 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti
vytvářejí podmínky pro sport, zejména:






zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu 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 peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Zejména menší obce přirozeně hledají pro realizaci sportovní politiky i další zdroje mimo
vlastní rozpočet. Obec Lužice má rovněž ambice čerpat finanční prostředky z dotačních titulů
MŠMT a Olomouckého kraje. Proto je Plán rozvoje sportu obce Lužice zpracován v souladu s
Koncepcí rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji a také s celostátní Koncepcí
podpory sportu 2016–2025 – SPORT 2025. Jeden z dlouhodobých cílů krajské koncepce,
které lze plnit na obecní úrovni, je např.:


Provozování sportu na vyšší kvalitativní úrovni za podpory vhodných a specifických
prostředků, a to ve spolupráci s tělovýchovnými a sportovními organizacemi,
obecními úřady atd. Splněním požadavku dojde k vyššímu zájmu obyvatel o
sportovní a volnočasové aktivity.

Pro obce menší a střední velikosti je důležitý především bod 13 akčního plánu krajské
koncepce (Podpora sportovní infrastruktury na území Olomouckého kraje), který říká, že
Olomoucký kraj bude podporovat modernizaci, obnovu či budování specifické sportovní
infrastruktury související s cestovním ruchem v regionu. Tato infrastruktura kromě
samotného rozvoje možností sportovních aktivit na území kraje přispěje rovněž i k rozvoji
cestovního ruchu. Jedná se například o cyklostezky, lyžařské areály, zimní stadiony či zařízení
fitness.
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3. Charakteristika obce Lužice
Obec Lužice se nachází v okrese Olomouc v těsné blízkosti města Šternberk. Od Olomouce je
obec vzdálena přibližně 20 km po silnici I/46. Intravilán obce se soustředí podél hlavní silnice,
která obec rozděluje na dvě přibližně stejné poloviny. Obec leží spíše na rovině, avšak není to
daleko do zvlněného terénu Nízkého Jeseníku, jež má velký potenciál především pro
individuální sporty (turistika, cyklistika).
Tab. 1: Základní údaje o obci Lužice
Název

Lužice

Status

obec
2

Rozloha k 1. 1. 2020 (km )

5,14

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

405

Nadmořská výška (m n. m.)

242

Adresa obecního úřadu

Lužice 58, 785 01 Šternberk

Starosta

Mgr. Jaroslav Žaluda

NUTS I (stát)

Česká republika

NUTS II (region soudržnosti)

Střední Morava

NUTS III (kraj)

Olomoucký

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Šternberk

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)

Šternberk

Dobrovolný svazek obcí

Mikroregion Šternbersko

Místní akční skupina (MAS)

MAS Šternbersko

Zdroj: Risy.cz; web obce

V obci žije 405 obyvatel (k 1. 1. 2020). Od roku 1993, kdy v obci žilo 334 obyvatel, se počet
obyvatel zvýšil o 71. Kolem roku 2000 již byl počet obyvatel 374, potom však přišel mírný
pokles a v roce 2009 v obci žilo zase necelých 340 obyvatel. Zvýšená porodnost a také
migrační přírůstek způsobily, že počet obyvatel od té chvíli postupně roste. Roky 2012, 2014
a 2016 byl silně přírůstkové. Věková struktura obyvatel obce je spíše pozitivní. Skupiny
seniorů a děti do 15 let shodně zaujímají téměř 17% podíl na celkovém počtu obyvatel. Index
stáří se drží pod 100. Průměrný věk obyvatel obce je 40,6 let. Vzdělanostní struktura
obyvatel obce je spíše podprůměrná, kdy VŠ má dokončenou pouze 6,5 % obyvatel. Až
čtvrtina obyvatel má pouze základní vzdělání. Nejvíce zastoupenou skupinou obyvatel jsou
lidé s dokončenou střední školou bez maturity. Co se týče ekonomické stránky obyvatel, tak
velký podíl obyvatel (téměř 45 %) je zaměstnán ve službách. V obci je poměrně nízká
nezaměstnanost a vyšší podíl vyjížďky za prací do jiných obcí (Šternberk, Olomouc).
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Počet obyvatel

425

405
388

400
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375
350 329

339

350

354

351
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360
337

346

358

369

325
300
275

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Rok
Vývoj počtu obyvatel obce Lužice v letech 1992–2020 (vždy k 1. 1.)
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Lokalizace obce Lužice v rámci ČR, kraje a okresu
Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
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4. Současný stav
Sportovní oddíly a spolky v obci
V obci působí jeden sportovní klub a to spolek FC Lužice, z.s., který hraje II. třídu okresního
přeboru ve fotbale. V roce 2020 byl počet členů klubu 53. Pod hlavičkou FC Lužice, z.s.
reprezentuje obec tým mužů. Děti a mládež pak hrají v oddíle 1. OMK Šternberk. Oba kluby
spolu úzce spolupracují a využívají k trénování a hraní domácích mistrovských utkání
fotbalovém hřišti v Lužici.
K dispozici mají fotbalisté travnaté hřiště, které je v dobrém stavu, byť v některých částech
hrací plochy je terén trochu nerovný. V srpnu 2020 bylo vybudováno závlahové zařízení,
osvětlení jedné třetiny hřiště, vyměněna ochranná síť za brankou a pořízena časomíra. Co by
potřebovalo zmodernizovat, je stávající zázemí. Rovněž by bylo vhodné provést rekonstrukci
stávajícího šotolinového hřiště a vybudovat hřiště multifunkční pro celou škálu míčových
sportů.
Dalším významným spolkem, je Sbor dobrovolných hasičů, který má 18 členů. Aktivně
provozují požární sport a účastní se soutěží. K tréninkům využívají rovněž fotbalové hřiště.
V klubovně Obecního úřadu se pravidelně cvičí jóga pro ženy a hraje ping pong.
Sportoviště v obci
Fotbalové hřiště včetně zázemí
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Šotolinové hřiště v areálu fotbalového hřiště

Dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště
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Dětské hřiště vedle statku

Venkovní posilovna

výuková zahrada v areálu Mateřšké školy
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Obecní úřad
V obecním úřadě se nachází malá tělocvična nabízející možnost jednoduchého cvičení jako je
jóga, aerobik a rovněž hraní ping pongu.
Cyklotrasy
Obcí Lužice prochází sdružená cyklostezka a stezka po cyklisty, která je nově součástí
cyklotrasy KČT č. 6107 Šternberk - Lhota nad Moravou.
Mateřská škola Lužice
Obec zřizuje mateřskou školu. Mateřská škola měla v roce 2019/2020 49 dětí. Mateřská
škola nemá vlastní tělocvičnu. Pro účely sportu využívá tělocvičny v Obecním úřadě,
fotbalové hřiště a zejména vlastní velkou zahradu.
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Sportovní akce pořádané obcí
Turnaj ve stolním tenise
Obec Lužice pořádá v měsíci únoru již tradiční turnaj ve stolním tenise jednotlivců, kterého
se mohou zúčastnit jak muži, tak ženy. Turnaj se odehrává v tělocvičně Obecního úřadu
v Lužicích.
Gustavova Lužice
Obec Lužice pořádá v měsíci květnu sportovně kulturní akci na počest Gustava Frištenského.
Součástí programu jsou jednak ukázky např. řecko-římského zápasu, vystoupení street
workout a Siláka Franty, ale zároveň sportovní klání mezi mateřskými školami Lužice, Babice,
Hnojice a Moravská Huzová a silácký trojboj pro muže a ženy. Akce probíhá v areálu
fotbalového hřiště.
Turnaj o pohár starosty obce
FC Lužice, z.s. ve spolupráci s Obecním úřadem Lužice pořádá jednou za 2 roky fotbalový
turnaj o pohár starosty obce Lužice u Šternberka a Lužic u Hodonína. Tento již tradiční turnaj
vznikl v roce 2006 a jeho cílem je pravidelné setkání těchto spřátelených vesnic s názvem
Lužice. Akce probíhá v areálu fotbalového hřiště.
Turnaj ve volejbale
Obec Lužice pořádá každoročně v měsíci červenci turnaj ve volejbale, který se odehrává na
šotolinovém hřišti.
Turnaj v nohejbale
SDH Lužice ve spolupráci s Obecním úřadem Lužice pořádá každoročně v měsíci srpnu turnaj
v nohejbale, který se odehrává na šotolinovém hřišti.

5. Vize a priority
Vize
Obec Lužice podporuje a iniciuje podnícení zájmu všech obyvatel obce o sport. Především ve
sportu podporuje děti a mládež a již od raného věku je vede k zdravému životnímu stylu.
Obec pro své obyvatele vytváří takové podmínky, že různé formy sportu jsou dostupné pro
všechny občany, ať už na závodní nebo rekreační úrovni. Obec nadále finančně, propagačně
a organizačně podporuje činnost spolků a sportovních organizací v obci. Po majetkové
stránce obec nadále pronajímá své pozemky k využití sportovním spolkům a organizacím a
pečuje o stávající infrastrukturu.
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Priority
1. Sport dětí a mládeže
Přimět děti a mládež k sportování je výborný výchovný prostředek, socializační faktor a
účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování. Pohyb dětí je potřebný pro
zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Cílem je podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je určený široké vrstvě obyvatel bez ohledu na věk, rasu, národnost,
postavení ve společnosti nebo pohlaví. Jedná se o organizovaný i neorganizovaný sport a
sportovní volnočasové aktivity, které naplňují myšlenky zdravého životního stylu, sociální
kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
Cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Obec dlouhodobě chápe potřebu
udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle
potřeb obyvatelstva.
Cílem je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Možné projekty na výstavbu sportovní infrastruktury
Multifunkční hřiště
V záměru obce je vybudovat multifunkční hřiště s umělým povrchem pro míčové sporty
(fotbal, házená, tenis, florbal, nohejbal). Vhodným místem by byl pozemek na parcele
s číslem 11, který je v obecním majetku.
Koloběžková dráha a dětské hřiště
V záměru obce je vybudovat koloběžkovou dráhu a dětské hřiště v areálu zahrady Mateřské
školy Lužice.
Místo pro volnočasové aktivity
V záměru obce je vybudovat na prac. č. 11 místo pro volnočasové aktivity rodin s dětmi
(multifunkční hřiště, street workout, parkour, dětské hřiště).
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Komunitní centrum
V záměru obce je vybudovat na prac. č. 11 komunitní centrum, které by nabízelo další
aktivity nejenom pro děti a mládež, ale i seniory (např. kreativní kroužek, aerobik).
Kulturně sportovní zázemí
V záměru obce je přeměnit stávající prostředí fotbalového areálu na místo pro organizování
kulturních a sportovních akcí. K tomu je potřeba vybudovat nové zázemí a funkčněji lépe
uspořádat stávající prostředí.
cyklostezka Gustava Frištenského (Lužice – Stádlo)
V záměru obce Lužice je vybudovat smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, která spojí obec
Lužice s místní částí Stádlo. Do budoucna by se mohla stát součástí cyklostezky Gustava
Frištenského, která by spojila město Šternberk a město Litovel.
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Tab. 2: Popis záměrů a opatření pro rozvoj sportu v obci Lužice

Priorita

Záměr

Opatření

 Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní pohyb děti a
mládeže

Sport dětí a

 Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.

mládeže

 Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
 Zapojení dětí do činností spolkových organizací v obci
 Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život

Sport pro

 Podpora akcí pořádaných spolky z území obce

všechny

 Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností



Vybudování koloběžkovou dráhu a dětské hřiště u MŠ



údržba stávajících dětských hřišť



vybudovat multifunkční hřiště



podporovat nadále finančně a organizačně činnost spolků a MŠ



Finanční podpora spolků organizující sportovní akce s aktivním



Propagace a podpora akcí pořádaných místními spolky



Organizace sportovní akcí



Multifunkční hřiště pro různé druhy míčových her



Vybudování místa pro volnočasové aktivity



Vybudování komunitního centra

 Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury



Vybudování koloběžkové dráhy a dětské hřiště v areálu MŠ

 Údržba a modernizace sportovní infrastruktury



Vybudování cyklostezky do místní části Stádlo





Údržba stávajících dětských hřišť a venkovní posilovny



Vybudování nového zázemí v areálu fotbalového hřiště

 Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové

infrastruktura

vybudovat místo pro volnočasové aktivity

zapojením veřejnosti

rozpočtu a dotací

Sportovní



aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času

Monitorovat počet a stav sportovních zařízení
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6. Formy podpory sportu v obci
Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) 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
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7. Závěr
Strategický dokument – Plán rozvoje sportu obce Lužice shrnuje možnosti sportu v obci a
definuje hlavní problémy dalšího rozvoje sportu. Nabízí opatření, která mohou přispět
k rozvoji sportu v obci. Plán rozvoje sportu obce Lužice je otevřený dokument, který může
být průběžně aktualizován podle potřeb obce.
Plán rozvoje sportu obce Lužice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne
9. 12. 2020.
Strategický plán rozvoje sportu obce Lužice je zveřejněn na webových stránkách obce Lužice
(www.obecluzice.cz), anebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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