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1) Definice plánu rozvoje sportu
Plán podpory sportu Obce Zborovice je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a
možnosti podpory sportu a zajištění dostupných finančních zdrojů. Díky tomu dojde
k lepšímu rozvoji sportovního potenciálu na obecní úrovni i mimo ni a umožní vyšší využití
sportovišť místními obyvateli. Vychází ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni
kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025. Plánem podpory rozvoje sportu naplní
obec zákonnou povinnost a splní náležitosti uvedené v §6a odst. 2 zákona č. 230/2016 Sb.
2) §6a odst. 2 zákona stanovuje:
Obec ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytuje je pro sportovní činnost občanů,
d) kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
Sportoviště v obci:
- fotbalové hřiště ve Sportovní ulici ve Zborovicích
- workoutové hřiště v Sokolské ulici ve Zborovicích
- tenisové hřiště v Sokolské ulici ve Zborovicích
- hřiště u požární nádrže v Medlově
Spolky zajišťující sportovní aktivity:
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice

Sbor dobrovolných hasičů Medlov
TJ Pilana Zborovice – oddíl kopané
Český svaz turistů, místní organizace Zborovice
Současný stav sportovišť
Fotbalové hřiště
Fotbal má ve Zborovicích tradici už od roku 1931. Už v 50. letech minulého století hráli
místní muži okresní soutěže a přebor. V roce 2008 postoupili do krajského přeboru, což byl
jejich historický úspěch. V jarní a podzimní sezónu se každou druhou neděli v měsíci hrají
domácí fotbalová utkání a mnoho místních obyvatel si je nenechává ujít a na tribuně je vždy
plno. Fotbalové hřiště se nachází ve Sportovní ulici za domy v ulici U Hřiště. Je zde herní
plocha a dva objekty. V jednom z nich je hospoda, v druhém jsou šatny pro hráče a zázemí
pro fotbalový tým. Fotbal je tak mezi obyvateli důležitým tmelícím prvkem.
Workoutové hřiště
Sportoviště jsou v obcích veřejně přístupná všem občanům 365 dní v roce. Lze se na nich
věnovat individuálnímu i kolektivnímu sportu a vedení obce pamatovalo na všechny věkové
kategorie, i na nejmenší. Nejmladším hřištěm v obci je workoutové, které se postavilo v roce
2021 na místě bývalých šaten v Sokolské ulici. Je určeno dětem od sedmi let a mládeži a jsou
na něm herní prvky, které rozvíjí pohybové nadání a zájem o sport. Dále podporuje zdravou
soutěživost a hravost, hrubou motoriku, stabilitu, správné držení těla a vztah k pohybu.
Maminky zde mohou s dětmi aktivně a smysluplně trávit volný čas. Hřiště se nachází v
blízkosti základní školy, proto jej mohou do školních pohybových aktivit zahrnout i paní
učitelky. V Sokolské ulici je kvůli škole omezena rychlost projíždějících aut na 30 km/h a
také jsou zde zpomalovací retardéry. Prostranství hřiště je tak na bezpečném místě.
Tenisové hřiště
Historie tenisu sahá do počátku 20. století, kdy tenisové kurty byly součástí zámeckého parku.
Dnes je hřiště v Sokolské ulici hned za budovou Sokolovny. Je volně přístupné a mohou jej
od jara do podzimu využívat všechny věkové kategorie. Ve Zborovicích není žádný spolek,
který by pořádal tenisové zápasy nebo sdružoval příznivce tenisu. Proto je již dnes tenis ve
Zborovicích individuální neorganizovanou záležitostí.
Tenis, stejně jako jiné sporty pomáhá udržet fyzickou kondici, soustředění a také pravidelný
návyk sportovat.
Hřiště u požární nádrže v Medlově
Na začátku Medlova, ve směru od Zborovic, je po pravé straně hasičská nádrž a za ní je
travnatá plocha využívaná jako hřiště. Hasičskou nádrž mají místní v létě místo koupaliště, na
trávníku trénují místní hasiči. Mají zde sklopné terče pro nácvik požárního útoku a vodu
berou právě z nádrže. U hřiště mají i zázemí, jedná se o starší chatu, kde mají uschované
mimo jiné sportovní náčiní a před chatou je i posezení. Pro obyvatele místní části Medlov se
jedná o jedinou plochu, kterou můžou využívat ke sportování. Travnatá plocha je
neohraničená, má nepravidelný tvar a je nerovná. Proto není pro některé druhy sportů vhodná.
I tak je ale prostranství hojně využíváno místními dětmi, mládeží a i dospělými.
Spolky, které se podílejí na sportovním životě:

TJ Pilana Zborovice
- má v současnosti 6 družstev, od nejmenších dětí v přípravce po dospělé hráče týmu A a B.
Tím, že má fotbal ve Zborovicích velkou tradici a družstvo místních fotbalistů je svými
úspěchy známé po celém Zlínském kraji, je běžné, že v družstvech hrají rodinní příslušníci,
například tatínek a synové. Také děti z okolních vesnic se zapojují do místního fotbalu. Tento
sport je tak nedílnou součástí každodenního života obyvatel, protože na hřišti probíhají
tréninky, domácí zápasy, fotbalisté jezdí hrát i ven a často celé rodiny žijí fotbalem.
Přínos tohoto kolektivního sportu je nejen v pravidelném pohybu a zlepšení fyzické kondice,
ale také pomáhá rozvíjet týmového ducha, kolektivní myšlení, vytrvalost a pokoru. Děti také
získávají vztah ke své rodné obci, a pokud se v pubertě nevydají jiným směrem, pokračují ve
hře i v dospělosti. Fotbalové hřiště využívají při svých trénincích i místní dobrovolní hasiči.
Sbor dobrovolných hasičů Zborovice (amatérský sportovní tým)
- sbor má družstvo dětí i dospělých, kteří jezdí po soutěžích v požárním sportu po okrese
Kroměříž. Jeho členové pořádají i další sportovní aktivity, jako je například soutěž v nočním
požárním útoku, turnaj ve stolním tenise, výšlapy do okolí v rámci pravidelného setkávání se
a utužování kolektivu a také branný závod ve spolupráci s místními myslivci.
Sbor dobrovolných hasičů Medlov (amatérský sportovní tým)
- dobrovolní hasiči sdružují místní mladé lidi, kteří k trénování na soutěže používají místní
hřiště u hasičské nádrže. Mají dva mužské týmy a jeden ženský, a jezdí na amatérské hasičské
soutěže do okolních obcí.
Český svaz turistů, místní organizace Zborovice
- sdružuje místní obyvatelé seniorského věku, kteří chtějí aktivně trávit volný čas, ale už si
kvůli zdravotním obtížím netroufají na nějaký dynamický sport. Svaz proto pravidelně pořádá
výlety a výšlapy do okolí, kdy se senioři mohou věnovat pohybu, který je jim nejbližší, což je
chůze a lehká turistika.
Problémy
- nevyhovující zázemí na fotbalovém hřišti ve Zborovicích
- nedostatečné zázemí na hřišti v Medlově
- absence cyklostezky vhodné k cyklistickým výletům
Vize
Ve Zborovicích i Medlově je sice sportovní zázemí, avšak kromě workoutového hřiště už
svým vybavením neodpovídá požadavkům dnešní doby. Proto se sportoviště budou postupně
dle finančních možností obce a získaných dotačních prostředků modernizovat.
Konkrétní kroky k odstranění problémů
Revitalizace fotbalového hřiště ve Sportovní ulici a jeho přilehlého okolí a výstavba
nových šaten se zázemím
- Obec má vypracovanou architektonickou studii na kompletní rekonstrukci současné budovy
šaten. Ta je ve špatném technickém stavu, je desítky let stará a neprošla žádnými zásadními
opravami. Proto fotbalisté nemají dostatečné zázemí, které potřebují k přípravě na zápasy i
během nich. Nový objekt bude 2x tak velký než původní. Budou zde 2 šatny pro celkem 40
hráčů. Každá z nich bude mít sociální zařízení včetně sprch. Další dvě místnosti budou sloužit
žákům, navržena je i kancelář pro rozhodčí, technická místnost s pračkou a sušičkou a sklad

dresů. V objektu bude i posilovna, klubovna a sauna pro 7 lidí. Bude zde i uskladněno
tréninkové vybavení. U objektu bude i garáž na sekačku a techniku potřebnou k údržbě hřiště.
Dojde i k sadbovým úpravám v okolí hřiště. U budovy šaten se srovná terén a udělá se parčík
s venkovním posezením a ohništěm. Okolo plotu se vysadí nové stromořadí a také ovocné
stromy. Současné přestárlé a náletové dřeviny se vykácejí.
Financování: Jelikož se jedná o investici za cca 15 milionů korun, pokusí se obec získat
dotaci. Není v jejích finančních možnostech zrealizovat přestavbu bez externích zdrojů.
Vybudování zázemí na hřišti u požární nádrže v Medlově
- I když spolu oba areály úzce sousedí, požární nádrž a přilehlé travnaté hřiště leží na katastru
Medlova, víceúčelové hřiště na katastru Zborovic. Obec má v plánu hasičskou nádrž
revitalizovat. Dno i stěny jsou popraskané, zábradlí je staré a povrch nádrže se drolí. Přilehlé
travnaté hřiště má nerovný povrch, proto se srovná, aby zde místní dobrovolní hasiči měli
plochu vhodnou k přípravě na amatérské soutěže v požárním sportu. Víceúčelové hřiště
potřebuje nový povrch a oplocení. Celý areál se zkulturní tím, že se vysadí nová zeleň, osadí
se lavičky a mobiliář a ze stávajícího objektu se vytvoří moderní zázemí pro místní hasiče a
návštěvníky hřišť. Revitalizací prostranství, nádrže a hřiště se rozšíří využití areálu a místní
lidé jej tak budou moci ještě více a efektivněji využívat k aktivnímu trávení volného času.
Financování: Obec se na investiční akci pokusí získat spolufinancování v podobě státních či
evropských dotací. Nejprve však musí vedení obce vyřešit majetkoprávní vztahy, poté může
nechat zpracovat projekt a vyřídit stavební povolení.
Cyklostezka Zborovice-Medlov
- Zborovice a Medlov od sebe leží necelý kilometr, nespojuje je však žádná trasa či stezka
vhodná pro pěší či cyklisty. Místní tak chodí mezi oběma částmi pěšky, což není z důvodu
frekventované silnice úplně bezpečné. Zároveň zde chybí síť cyklostezek, kde by místní
mohli bezpečně jezdit na kole, což by opět podpořilo zdravý životní styl místních obyvatel.
Obec má momentálně vykoupenou většinu pozemků, které potřebuje na stavbu cyklostezky.
Zbývá se domluvit s pár soukromými majiteli na odkupu či směně pozemků a obec může
nechat připravit projekt a stavební povolení. V budoucnu se počítá s tím, že se cyklostezka
Zborovice-Medlov propojí s dalšími trasami na Morkovsku nebo Zdounecku.
Financování: Obec bude primárně hledat vhodný dotační titul na financování této investiční
akce.
Finanční spoluúčast obce na podpoře sportu:
Obec každoročně investuje do údržby a renovace sportovních zařízení. Obecní zaměstnanci se
o sportoviště starají, provádějí drobné úpravy a dohlížejí na čistotu prostranství. Zároveň obec
finančně podporuje místní spolky tím, že jim poskytuje neinvestiční finanční prostředky na
svou činnost. Spolky z toho hradí například pohonné hmoty na závody a utkání, dresy,
energie, vybavení, ceny do soutěží, odměny pro děti a podobně. Zároveň obec mimo to věnuje
ceny do soutěží a do tomboly. Pracovníci obecního úřadu také pomáhají spolkům se
získáváním externích finančních prostředků. Pomohli tak například hasičům vyplnit žádosti
na vybavení, nákup hadic, savic, čerpadel, zásahových obleků a podobně. V několika
případech se podařilo uspět a finance na další dovybavení získat.
Výňatek z obecního rozpočtu na rok 2021 na investice do sportovních zařízení v majetku
obce a sportovního života:
- sportovní zařízení - 1 450 000 Kč (financování workoutového hřiště a údržby dalších
sportovišť)
- ostatní sportovní činnost - 350 000 Kč (podpora spolků, sdružení a sportovních činností)

- využití volného času dětí a mládeže - 15 000 Kč (na sportovní aktivity pro děti)
- ostatní zájmová činnost a rekreace - 62 000 Kč
Celkem tak obec v roce 2021 investovala do sportovních zařízení a podpory sportu 1 877 000
Kč z celkového ročního rozpočtu 28 700 000 Kč.
Přehled investic do sportovních zařízení a sportu v předcházejících letech:
rok

celková částka investovaná
do sportu (v Kč)

celkové příjmy obecního
rozpočtu (v Kč)

2021

1 877 000

28 700 000

2020

430 000

22 274 000

2019

270 000

24 976 500

2018

300 000

23 708 800

2017

160 000

22 690 200
zdroj: rozpočty Obce Zborovice

