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1.

ÚVOD

1.1.

KONTEXT VZNIKU PLÁNU ROZVOJE SPORTU OBCE BOLATICE

Plán rozvoje sportu obce Bolatice byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování
plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (vizte níže) je vymezen v § 6a,
odst. 2 Zákona o podpoře sportu.
Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu (§ 6):
1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
Plány v oblasti sportu (§ 6a)
1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování
těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu
jsou také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro
podporu vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu
sportovní kariéry a po jejím skončení.
2) 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.
3) Smyslem zpracování Plánu rozvoje sportu pro obec Bolatice je reflexe současného stavu
s přihlédnutím k historickým souvislostem a specifikům zdejšího území, definice problémových
okruhů, artikulace priorit a cílů v dílčích oblastech rozvoje sportu v návaznosti na plánování
investičních záměrů. Plán pojímá oblast sportu v celé své možné šíři, nabízí pohled na stručný
2

historický exkurz sportu v řešeném území a přibližuje čtenářům aktuální stav i směřování ve
střednědobém horizontu.
Plán rozvoje sportu obce Bolatice má povahu střednědobého dokumentu s výhledem do roku 2025.
Některá opatření a konkrétní navazující záměry jsou krátkodobého charakteru v horizontu 2 let.
1.2.

INFORMACE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

Starobylá slezská obec Bolatice leží na severovýchodě České republiky na okraji Hlučínské pahorkatiny,
necelých 6 km na severovýchod od města Kravař ve Slezsku, nedaleko hranic s Polskem. V blízkosti
obce se nacházejí města Ostrava, Opava a Hlučín. Obec obklopují ze všech stran výšiny s nadmořskou
výškou od 271 m do 304 m. V obci žije v současné době asi 4 450 obyvatel, z toho je asi 51 %
produktivního obyvatelstva, 26 % předproduktivního a 23 % neproduktivního obyvatelstva. Součástí
obce je osada Borová (původní název Henneberky), která byla založena 3. 6. 1786 a k Bolaticím byla
připojena 15. listopadu 1893.
Název

Bolatice

Status

Obec

ZUJ (kód obce)

506214

Název katastrálního území

Bolatice

Rozloha (km2)

13,2

Adresa městského úřadu

Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice

Starosta

Mgr. Herbert Pavera

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Kravaře

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)

Bolatice

NUTS2 (region soudržnosti)

CZ08 – Moravskoslezsko

NUTS3 (kraj)

CZ080 – Moravskoslezský kraj

NUTS4 (okres)

CZ0805 – Opava

Dobrovolný svazek

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ
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1.2.1.

VÝVOJ POČTU OBYVATEL OBCE BOLATICE OD ROKU 2007 DO ROKU 2017

 K 31. 12. 2007 měla obec Bolatice 4 269 obyvatel, z toho 2 178 žen a 2 091 mužů. 779 obyvatel
bylo mladších 18 let (394 dívek)
 K 31. 12. 2017 měla obec Bolatice 4439 obyvatel, z toho 2228 žen a 2211 mužů. 870 obyvatel
bylo mladších 18 let (434 dívek).
 Průměrný věk občanů v obci je 41 let (42,31 u žen, 39,68 u mužů)
Výše uvedené údaje vývoje počtu obyvatelstva obce Bolatice v letech 2007-2017 demonstruje, že došlo
k nárůstu počtu obyvatel, který je ale v posledních 3-4 letech téměř stabilizovaný.
V obci přibylo obyvatel i v důsledku toho, že je zde široká nabídka služeb, pracovních míst i
volnočasových aktivit.
V případě ukazatele průměrného věku můžeme obecně konstatovat, že obyvatelstvo Bolatic stárne,
stejně jako na celé Hlučínsku i v ČR. Jedná se však o trend v zásadě celoevropského charakteru.
Pozitivem v tomto ohledu je skutečnost, že alespoň v současné době stárne obyvatelstvo v hlučínském
regionu mírně pomaleji (vliv kladné migrace, výstavby a porodnosti), než je tomu ve srovnání
s Moravskoslezským krajem či celorepublikovou úrovní.
1.3.

HISTORICKÝ EXKURZ HLUČÍNSKEM

Historickými událostmi, státními převraty a boji o moc zmítaný a poznamenaný kousek republiky
s názvem Hlučínsko je (svým způsobem) jiný než ostatní, a to přinejmenším svou, v posledních staletích
nepříznivou, až nelítostnou historií, kterou nesdílí s žádným územím v republice. Specifické vývojové
podmínky měly značný vliv na silně zakořeněnou hlučínskou identitu. Nejstarší generace vnímá a
prožívá historii mnohem intenzivněji, než mladí lidé, je pro ně stále živá a její interpretace a hodnocení
jsou obsaženy v kolektivní paměti. I přes neustálé (frazeologicky řečeno) házení klacků pod nohy ze
strany státu, se z Hlučínska stal ucelený, soudržný a vysoce moderní region. Ke stmelování obyvatel
docházelo především prostřednictvím vzájemné výpomoci. Lidé byli odkázání sami na sebe, nemohli
se spolehnout na novou vládu, režim a sliby, které s nimi přicházely. Stmelil je společný osud. Níže
uvedené skutečnosti považujeme za nutné v souvislosti s objasněním specifik hlučínského regionu,
jehož je obec Bolatice součástí.
Stěžejní byl rok 1742, kdy bylo Hlučínsko 1 připojeno k Prusku. Ze dne na den se z Hlučíňanů stali
„Prajzáci“, kteří se ocitli v pozici malé jazykové a kulturní menšiny, „oddělené od svého mateřského

V té době bylo Hlučínsko ještě neznámým pojmem, jednalo se o část knížectví Opavského. Hlučínsko bylo nazýváno
„Ratibořsko“ či „jižní Ratibořsko“. Zde se omezíme na užívání současného pojmenování „Hlučínsko“.
1
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kmene státní hranicí a vystavené zcela jiným mravům [...],“2 postupně podrobeni rozsáhlé germanizaci.
I přes svízelnou integraci zde však na další staletí zakořenil duch pruské výchovy. Ten se mj. projevuje
typickými vlastnostmi – pořádkumilovností a pracovitostí. Hlučíňané jsou hrdí na své upravené domy,
zahrady i obec, ve které žijí. Nejedná se o náhodu, ale dvě staletí3 předávaný vzor, ukázku zažitého
pořádku pramenící z doby pruské nadvlády.
V roce 1920 bylo Hlučínsko připojeno k Československu, staronové vlasti. Po 170 letech diametrálně
odlišného způsobu života, ztotožnění se s německým národem, se měli Hlučíňané přizpůsobit novým
(byť českým) poměrům. Německé konzervativní tradice měly nahradit české, stejně jako německou
řeč. Okolí Hlučíňany honorovalo posměšným označením Prajzáci. Státní moc bezohledně ignorovala
zvláštní podmínky, které zde panovaly. Nereflektovala je ani po roce '45, kdy Hlučínsko, jež před 2. sv.
válkou připadlo německé říši, bylo znovu připojeno k Československu. Odsun, konfiskace majetku,
nemožnost nalézt práci, problémy s přijetím na vysokou školu. To je neúplný výčet toho, jak se státní
moc zachovala k osudem zmítanému hlučínskému lidu. Pracovala se skriptem, že jsou všichni rodilí
Hlučíňané Němci (ač německou státní příslušnost získali automaticky). Výsledky voleb v roce 1946 vrhly
na Hlučínsko další stín nedůvěry. Komunistická strana totiž v tomto silně katolickém regionu zcela
propadla. Ve snaze oslabit, rozdělit okres Hlučín byly jeho hranice několikrát změněny. Tzv. hlučínský
problém mělo definitivně vyřešit zrušení okresu Hlučín v r. '60. Cílem bylo toto specifické území plně
zahrnout do zbytku komunistické republiky a vymazat jednotného hlučínského (odlišně smýšlejícího)
ducha.
Letitá izolace regionu, stigmatizace obyvatel a vnější nepřítel v podobě státu se staly základním
kamenem výrazné pospolitosti a soudržnosti. Otevírat se světu začalo Hlučínsko po roce 1989. Vznikly
instituce, které začaly Hlučínsku vytvářet novodobé svobodné dějiny, zejm. Sdružení obcí Hlučínska,
MAS Hlučínsko či Muzeum Hlučínska. Kromě jiného se zasloužily o to, že vědomí sounáležitosti a z něj
plynoucí hlučínská identita nevymizely z kolektivní paměti. Po letech útrap, potlačování toho, kdo jsem,
kým se cítím být a kam patřím, mohli být místní konečně hrdi na svou odlišnost4 a začali se vymezovat
kulturně i historicky.
Představitelé obcí silně vnímali potřebu chránit zájmy zdejších občanů a regionu, který stál vždy na
konci zájmu všech vlád. Tak vzniklo Sdružení obcí Hlučínska (SOH), jeden z nejvýznamnějších mezníků

2

PLAČEK, V. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: MAJ, 2007. Str. 5.

V roce 1842 byl ve městě Hlučín vypracován uliční pořádek, za nedodržení stanovených pravidel byli dotyční sankcionováni.
Uliční pořádek se z Hlučína rozšířil do dalších obcí na Hlučínsku.
3

4

Mj. specifický vztah ke katolické víře, nářečí, zdejší přírodě i vlastnímu obydlí.
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novodobé hlučínské historie. Největší přínos spatřují místní v tom, že se podařilo spojit všechny
starosty v boji za stejnou věc, totiž rozvoji a propagaci regionu. „Jeden za všechny a všichni za
Hlučínsko“, to je heslo, které vystihuje nejen myšlení, jednání a chování místních občanů, ale
i samotných starostů. Za nejúspěšnější lze označit období posledních 8 let, kdy se prostřednictvím SOH,
mnohdy i ve spolupráci s polskými partnerskými obcemi, realizovala řada projektů zaměřených na
podporu cestovního ruchu, kulturních, společenských a sportovních aktivit, tradic a zvyků.5
1.4.

STRUČNÝ HISTORICKÝ EXKURZ – ZAČÁTEK ROZVOJE ORGANIZOVANÉHO
SPORTU A SPOLKOVÉ ČINNOSTI NA HLUČÍNSKU A V BOLATICÍCH

Výše uvedený historický exkurz považujeme za nezbytný s ohledem na osvětlení situace v oblasti
rozvoje sportu v souvislosti se zakládáním prvních (německých a / i českých – dle aktuální politické
situace) spolků na Hlučínsku.
Od poloviny 90. let 19. století vznikaly na Hlučínsku, povětšinou z iniciativy Spolku na podporu
němectví ve východních provinciích, první spolky. Před první světovou válkou jich zde působilo na 60 –
ke spolkům veteránů a hasičů se přidaly i tělovýchovné a sportovní organizace, zemědělské spolky,
zvláště pak zahrádkáři. Mezi nejstarší spolky na Hlučínsku tedy patří dobrovolné hasičské jednoty –
nejstarší byla založena v roce 1881 v Hlučíně, v Bolaticích v roce 1905 a na Borové o 22 let později.
Tradici zde měly i tělovýchovné jednoty, první vznikla v roce 1906 v Petřkovicích (německá).
Velké oblibě se prakticky ve všech obcích na Hlučínsku těší dodnes kopaná. První písemná zmínka
o kopané v hlučínském regionu pochází z roku 1913. Tento sport se však více rozšířil po připojení
Hlučínska k ČSR po roce 1920. Po připojení Hlučínska ke staronové vlasti nebylo fungování českých
spolků, jež byly podporované především českými učiteli, příliš jednoduché. V roce 1923 byly v Hlučíně,
Chuchelné a Kravařích založeny první čsl. sportovní kluby, které měly rovněž odbor kopané. Kluby však
neměly patřičnou podporu místních a potýkaly se tak s finančními i personálními problémy. Více se
v této době dařilo českému hasičstvu – koncem roku 1923 působily sbory v 9 obcích na Hlučínsku.
Začátkem 20. let si svou sílu dále držely německé spolky, zejména pak německý sportovní a
tělovýchovný svaz. V Bolaticích byl založen fotbalový klub v roce 1926. Kromě československého klubu
existoval i klub německý. Dalším klubem, který vznikl ve 30. letech minulého století (1935) je šachový
klub.

5

Text: Paverová, H. Odkud kam kráčí Hlučínsko. In: Sbírka případových studií. SMO, 2015. [Pro potřeby Plánu
rozvoje sportu použit původní, rozšiřující, text studie před editací].
6

Počátkem 30. let, konkrétně v roce 1932, působilo na Hlučínsku 10 tělocvičných jednot Sokola, jejich
členskou základnu tvořili v hojnějším počtu místní děti a žáci, dospělých členů bylo stále pomálu.
Z hlediska autochtonního obyvatelstva Hlučínska měly příznivější strukturu sportovní kluby zakládány
ve většině státními zaměstnanci nebo učiteli. Větší oblibu si u hlučínské mládeže vydobyly české
fotbalové kluby.
Výrazným způsobem zasáhla do rozvoje spolkové činnosti na Hlučínsku druhá světová válka, kdy došlo
k nastolení německé kultury, v „nových“ službách se ocitla i oblast sportu. Během války se na Hlučínsku
rozšířila zejména organizace Hitlerjugend (HJ), v rámci níž zaujímala výrazné místo především branná
výchova a značný důraz byl kladen na fyzickou zdatnost jejich členů. HJ se dle zaměření členila na
několik tematických oddílů (letadla, motory, námořnictvo, jezdectví, hasiči apod.). V průběhu
válečných let došlo k výraznému úpadku v oblasti kultury i sportu; tělovýchovné a sportovní akce a
události byly organizovány výhradně v rámci posilování fyzické zdatnosti mládeže.
Po druhé světové válce zájmová činnost ustupovala činnosti politické, občané Hlučínska nedisponovali
dostatkem volného času a ani neměli zájem o řadu kulturních a sportovních aktivit z důvodů dojíždění
za prací, starostí o rodinu a dům a obhospodařování svých polí. Spolky musely postupně obnovovat
svou, válkou přerušenou, činnost – nejprve se tak stalo v případě sportovních klubů a jednotek hasičů.
V roce 1945 byl obnoven sportovní klub a oba hasičské sbory. Později ze sportovního klubu vznikla TJ
Sokol Bolatice, která fungovala až do roku 1994, kdy se TJ rozdělila na samostatné sportovní oddíly.
Z významných osobností v oblasti sportu jmenujme fotbalistu Herberta Sněhotu, který hrál 1.
fotbalovou ligu za Vítkovice a Brno a poté i v Jižní Africe. 2. fotbalovou ligu hráli Josef Kotík, Miroslav
Kramář, Zdeněk Kročil a další.
1.5.

OBECNÝ POPIS SOUČASNÉHO STAVU V OBLASTI SPORTU

Činnost některých spolků a zájmových organizací je tedy, jak dokládají řádky výše, stará i více než sto
let, část byla založena v meziválečném období, jiné působí čtyři nebo pět desetiletí. Mnohé ze
současných vznikly nebo byly obnoveny po pádu komunistického režimu. Za dlouhou spolkovou tradicí
stojí především kontinuita vývoje v území, velká religiozita (v porovnání s celorepublikovým trendem
je 77 % obyvatel Hlučínska věřící a hlásí se převážně k římsko-katolické církvi, což je dvakrát více než
v české populaci), udržování řady tradic a zvyků, vysoká míra pospolitosti, soudržnosti a sousedské
výpomoci, což jsou atributy typické pro území hlučínského regionu jako celku. Díky velmi pestré
spolkové činnosti na Hlučínsku se obce, a zvláště obec Bolatice, pyšní bohatým sportovním, kulturním
a společenským životem.
7

Díky příhraniční poloze Hlučínska a společné historii se zdejším polským příhraničím započala po pádu
komunistického režimu nová éra přeshraniční spolupráce, která se intenzivněji rozvíjí především
v posledním desetiletí. Společné aktivity, a to nejen na úrovni jednotlivých obcí, ale především na
úrovni mikroregionální (prostřednictvím dobrovolných svazků) se dotýkají nejen oblasti kultury,
udržování tradic a zvyků, propagace, ale rovněž sportu a dalších oblastí života obce včetně postupů
společných řešení problémů a snižování rizik (povodně, požáry, ekologické zátěže apod.).
Opomenout v tomto případě nelze spolupráci s partnerskými obcemi – Linum v Německu, Rudy
v Polsku, Kysucký Lieskovec a Doľany na Slovensku, Nagykovácsi v Maďarsku a Královské město Slaný.
Spolupráce se týká sportovních (turnaje v kopané v hasičském sportu, olympiáda mládeže), kulturních
a společenských akcí a událostí, rozvoje turistiky či v obecném měřítku výměny zkušeností, informací
a poznatků.
Významné místo v oblasti aktivit pro děti a mládež zaujímá, kromě činnosti (vizte dále) mnoha
sportovních nebo jiných zájmových organizací (sportovní kluby, hasiči, …) také ZUŠ i nedaleké Centrum
volného času v Kravařích, jež nabízí řadu rozličných kroužků zaměřených na sport, tanec, hru na
hudební nástroje, výtvarnou a uměleckou činnost, rozvoj cizích jazyků, turistiku, rybářský sport,
myslivectví, letecké modelářství a další.
Výrazným činitelem v oblasti budování pozitivního vztahu a motivace dětí a mládeže k pohybovým
aktivitám patří přirozeně i Základní a mateřská škola Bolatice. Jedná se o sportovní, hudební a taneční
kroužky či zájmové skupiny.
V zimním období se děti mohou účastnit lyžařského výcviku, v jarních měsících pak výcviku (kurzu)
plaveckého, k čemuž je využíván areál Aquaparku v nedalekých Kravařích. Samozřejmostí jsou rozličná
sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi, výlety na kolech či společné (jarní, podzimní) procházky
s rodiči a další akce. Pohybové činnosti a hry jsou ve školkách vykonávány průběžně v rámci běžného
režimu dne.
V případě ZŠ a MŠ Bolatice je pro venkovní tělovýchovné aktivity v areálu školy k dispozici víceúčelové
hřiště s umělým povrchem a brankami, pískové doskočiště, 70 m dlouhá dráha pro sprinty, plocha
s umělou trávou, prolézačky, lavičky i dřevěný přístřešek se stoly a lavicemi. Sportovní aktivity probíhají
v zimních měsících a za nepříznivého počasí ve víceúčelové sportovní hale nebo ve dvou malých
tělocvičnách. Pro děti je v areálu ekologické hřiště s řadou zajímavých přírodních hracích prvků.
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V budoucnu je plánováno doplnění hřiště o další hrací prvky pro děti mateřské školy a žáky prvního
stupně. K tradičním každoročním sportovním akcím patří sportovní den pořádaný ZŠ začátkem září a
olympiáda pro malé i velké na konci školního roku.
Organizovaná sportovní činnost je v Bolaticích vykonávána v rámci desítek místních sportovních
spolků, zájmových organizací, klubů a jednotlivých oddílů, kterým je prostřednictvím přehledové
tabulky věnován samostatný prostor v kapitole 2.

2.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA – POPIS SOUČASNÉHO STAVU
A DEFINICE ZÁKLADNÍCH PROBLÉMŮ V OBLASTI SPORTU

Jedním ze základních faktorů spokojenosti se životem v dané obci či městě je bohatý kulturní
a společenský život a široká škála možností pro ativní trávení volného času. V případě Bolatic je ze
strany občanů ceněna především pestrost zastoupení rozličných sportů a jim odpovídající vybavenost
zařízení. Následující oddíl 2.1 se soustředí na aktuální sportovní nabídku v obci Bolatice z hlediska
druhů sportu, sportovních zařízení a lokalit či (tradičních) sportovních akcí.
2.1.

SPORTOVNÍ NABÍDKA – MOŽNOSTI AKTIVNÍHO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
V BOLATICÍCH

2.1.1.

PŘEHLED DRUHŮ SPORTŮ, SPORTOVNÍCH SPOLKŮ A ORGANIZACÍ,
SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

FK Bolatice - organizace s největší členskou základnou, má 522 členů (tento počet zahrnuje všechny
členy z řad aktivních hráčů, funkcionářů, příznivců a především bývalých fotbalistů, kteří tvoří největší
díl členské základny). FK vlastní fotbalové hřiště, v areálu FK je další fotbalové hřiště v majetku obce,
hřiště s umělým povrchem pro malou kopanou a volejbal, antukové hřiště, asfaltová plocha
s basketbalovými koši, která se využívá i při společenských akcích. FK využívá k činnosti i budovy
v majetku obce jako šatny, společenskou místnost a restauraci.
Fitness centrum MATES GYM - hlavním důvodem provozu je motivace mladých lidí ke sportu a
zdravému stylu, má 60 registrovaných členů, neregistrovaných členů je zhruba 120, a to i z okolních
vesnic. Tradičně pořádá soutěž v Bench pressu, které se zúčastňují jak členové a klienti MATES GYMU,
tak i spřátelených klubů. Své zázemí mají v pronajatých prostorách České pošty.
Futsalový klub Shooters Bolatice - má 23 aktivních členů, pravidelně pořádají letní turnaj v malé
kopané, kterého se účastní okolo 8 týmů, a tradiční předvánoční turnaj pro 7 týmů. Tým hraje své
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soutěže mimo obec, protože sportovní hala v obci nemá parametry pro vyšší soutěže. Členové týmu se
v dubnu každoročně aktivně účastní Dne Země.
Hokejový klub - HC Bolatice je skupina amatérských hokejistů, která hraje každoročně amatérskou
hokejovou ligu (AHL) v Buly Aréně Kravaře, členskou základnu tvoří 18 hráčů. Aktivně se zapojují do
kampaně ke Dni Země.
Klub českých turistů - má 40 členů, v dubnu pořádají tradiční Bolatickou dvacítku (pochod a běh), které
se účastní až 200 běžců a 600 chodců. Pravidelně se aktivně se zapojují do Dne Země a organizují
turistické zájezdy nejen pro své členy, ale i pro občany z Bolatic, kteří nejsou členy KČT. V roce 2016
oslavili 40. výročí založení Klubu turistů Bolatice – Trappeři 1976.
Stolní tenis - má 5 družstev, čtyři dospělé a Bolatice žáci (okresní přebor žáků), v těchto družstvech je
22 členů. Tréninky a zápasy hrají v herně stolního tenisu v areálu ZŠ a MŠ Bolatice.
Šachový klub - oddíl má 25 členů, z toho 10 členů aktivních (1 aktivní mládežník), 14 žáků
neregistrovaných. Tréninky jsou skoro každý pátek v pohostinství Pod Kostelem, turnaje mistrovských
zápasů probíhají v klubovně na OÚ.
Volejbalový klub - má své zázemí v areálu hřiště FK, je tvořen 2 smíšenými skupinami o celkovém počtu
cca 30 aktivních členů. Hráči se pravidelně účastní amatérské soutěže Ostravská volejbalová liga
smíšených družstev jejíž zápasy probíhají ve sportovní hale v Polance nad Odrou. V zimě hrají ve
víceúčelové sportovní hale nebo tělocvičně a pravidelně pořádají zimní turnaj pro veřejnost. Aktivně
se zapojují do Dne Země výsadbou stromků a úklidem přírody.
Sportovní club Bolatice - má 11 aktivních členů. Stěžejní akcí klubu je organizace závodu horských kol
„Bolatická 30“, kterého se zúčastnilo okolo 500 cyklistů v hlavním závodě, součástí byl i přidružený
závod pro děti. Členové se aktivně zapojují do dění v obci, pomájí s úklidem při Dni Země, u příležitosti
Dne bez aut pořádají veřejnou vyjížďku.
Fotbalisté starší hoši - cca 35 bývalých fotbalistů se účastní podnikové soutěže v kopané, navštěvují
partnerské obce, pomáhají při Dni Země. Své zápasy hrají na hřišti v areálu FK Bolatice.
Energy sport team Bolatice – běžecký tým, funguje od roku 2017.
Nohejbalisté – cca 10 členů hraje pro radost a pořádají občasné turnaje na antukovém hřišti v areálu
FK Bolatice, popř. v zimě v tělocvičně ZŠ.
V obci existují i další skupiny sportovců – rekreační fotbalisté na Borové, v Důlku, na Maracaně.
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2.1.2.

PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ A UDÁLOSTÍ VE OBCI BOLATICE

Jak bylo zmíněno v kapitole 1, v oddílu 1.5, výraznou roli při realizaci pohybových aktivit sehrává
zájmová pohybová a sportovní činnost na základní škole – jedná se o povinné hodiny tělesné výchovy
a školní sport v odpoledních hodinách v rámci mimoškolního vyučování. V rámci mimoškolních aktivit
jsou významným činitelem rovněž sportovní kluby, které dětem a žákům nabízí řadu kroužků
zaměřených na rozvoj sportovních či jiných dovedností.
Podle dat České unie sportu a dokumentů koncepce rozvoje sportu MŠMT dochází zejména
v posledních deseti letech k odlivu dětí a mladých lidí z oblasti organizovaného sportu a škola je tak
v některých případech jediné prostředí, kde se děti věnují pohybovým aktivitám. Řada spolků
a zájmových organizací realizuje, rovněž ve spolupráci s obcí Bolatice, několik již tradičních sportovních
akcí a událostí pro širokou veřejnost, jež představují další z možností aktivního trávní volného času.
•

Leden – Badmintonový turnaj dvojic ve sportovní hale;

•

Únor – Halové fotbalové turnaje pro děti;

•

Březen – Veřejné plavání v Aquaparku v Kravařích; Veřejné bruslení v Buly Aréně v Kravařích;

•

Duben – „Bolatická dvacítka“ (pochod a běh); „Bolatická 30“ (závod horských kol);

•

Květen – fotbalový turnaj v minikopané na Borové;

•

Červen – fotbalový turnaj v minikopané v Bolaticích; turnaj v plážovém volejbale v areálu
koupaliště;

•

Září – Sportovní den v areálu školy;

•

Říjen – Pochod za zdravím (cca 9 km);

•

Listopad – Veřejné bruslení v Buly Aréně v Kravařích; Veřejné plavání v Aquaparku
v Kravařích;

•

Prosinec – Turnaj ve volejbale ve sportovní hale; Turnaj v minikopané ve sportovní hale;
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2.2.

VYMEZENÍ PROBLÉMOVÝCH OKRUHŮ, VYTYČENÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK

2.2.1.

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza představuje standardizovanou metodu, pomocí které je možno, v našem případě,
definovat prostřednictvím specifikace silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení klady a zápory
současné situace v oblasti sportu (silné a slabé stránky), vytyčit možnosti pokroku (příležitosti)
a ohrožení, která by mohla jeho další rozvoj a směřování zkomplikovat či zcela znemožnit. Jednotlivá
zjištění uváděná ve SWOT analýze vycházejí z analytických podkladů pro zpracování strategického
plánu města a z vlastního šetření.

Silné stránky

Slabé stránky



Silná tradice spolkové činnosti, řada aktivně
působících spolků se zaměřením na sport



Tradice a schopnost vést děti a mládež ke sportu



Pestrá spolková základna významně se podílející na
rozvoji a kvalitě života města



Pozitivní postoj zástupců místní samosprávy k rozvoji
oblasti sportu, vytváření adekvátních podmínek a
budování infrastruktury



Kontinuální finanční podpora spolků a zájmových
organizací ze strany města



Zahrnutí oblasti rozvoje sportu do strategických
dokumentů města



Stárnutí členské základny, nepružnost vedení
některých zájmových organizací



Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní trávení
volného času



Nezdravý životní styl dětí a mládeže



Rezervy v oblasti trávení volného času seniorů



Nedostatečná komunikace mezi zástupci spolků a
vedením města



Neaktuální údaje o některých spolcích a zájmových
organizacích, absence webových stránek spolků a
sdružení –obtížné získávání informací



Absence dlouhodobé koncepce v oblasti rozvoje
sportu



Zájem občanů o sportovní akce a aktivity



Pozitivní hodnocení širokého spektra sportovních
aktivit a zařízení ze strany občanů



Rezervy v modernizaci sportovních zařízení a areálů



Dostatek příležitostí pro sportovní vyžití označováno
ze strany občanů jako jedno z hlavních kritérií
spokojenosti se životem ve městě

Malá
pozornost
společenskému
dobrovolných pracovníků v oblasti sportu



Nízká veřejná finanční podpora sportu obecně,
podfinancování oblasti sportu



ocenění



Široká nabídka rozličných kroužků zaměřených na
sportovní a pohybové aktivity



Chybějící prostředky na odměňování dobrovolníků
ve sportu



Investice do sportovní infrastruktury ze strany obce





Letitá přeshraniční spolupráce a spolupráce
s partnerskými (družebními) městy v oblasti sportu

(obecná) Neoblíbenost tělocviku jakožto povinného
předmětu ve škole



Vysoká finanční spoluúčast rodiny na sportovní
činnosti dětí a diskriminace v přístupu dětí ke sportu
u ekonomicky slabších rodin



Závislost na grantech a dotacích v oblasti rozvoje
infrastruktury sportu



Potenciál pro vodní sporty u vodních ploch



Dva sbory dobrovolných hasičů s letitou tradicí
organizující tradiční akce během celého roku
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Zvyšování kvality vybavenosti a služeb pro cyklisty –
budování cyklostezek



Získání dotace na vybudování nové cyklostezky Dolní
Benešov – Kravaře-Kouty
Fungování sportovního víceúčelového komplexu
Buly Aréna,





Vysoký rekreační potenciál zámeckého areálu s
parkem a golfovým hřištěm, sportovního areálu Buly
arény s aquaparkem



Moderní vybavení sportovišť,
jednotlivých sportovních zařízení



Pořádání sportovních soutěžních klání mezi školami



Modernizace
zázemí
tělovýchovné činnosti



Vícezdrojové financování sportovního prostředí.



Vysoká vybavenost dětskými hřišti



Pravidelné a včasné informování o dění v oblasti
sportu ve městě, informování o akcích a činnosti
sportovních spolků a organizací



Dobrá síť sponzorů

pro

dobrá



Zvyšující se finanční náročnost provozování sportů



Nedostatečná podpora a ocenění
talentovaných dětí a mládeže



Konkurence
organizacemi



Pomalé rozšiřování sítě cyklostezek z důvodu
finanční náročnosti

některými

sportovními

úroveň

realizaci

školní

Příležitosti


mezi

sportovně

Hrozby

Příležitosti v oblasti kooperace veřejného a
soukromého sektoru za účelem realizace
sportovních projektů investičního či neinvestičního
charakteru



Nedostatek finančních prostředků na provoz a
investice v případě stávajících zařízení



Nedostatek finančních prostředků na
projektové záměry investičního charakteru



Ohrožení sportovních zařízení a hřišť vandalismem



Prohlubující se nezájem dětí a mladých lidí o
sportovní aktivity v důsledku preference pasivního
trávení volného času u PC

nové



Zvýšení zájmu o aktivní trávení volného času
s ohledem na rostoucí trend zdravého životního stylu



Využití dotačních titulů za účelem podpory sportu ve
městě



Možnost rozšiřování stávajícího spektra sportů
s akcentem na sporty moderní a netradiční





Odborný potenciál pedagogů a dalších lektorů pro
zajištění vedení a rozšíření možnosti nepovinného
sportování např. v základních školách i pro starší
věkové skupiny

Nedostatek nových vedoucích a odborníků pro
zajištění kroužků a vedení oddílů či klubů



Nejistota v oblasti budoucího vývoje finančních
zdrojů, pakliže by došlo ke snížení RUD, zrušení
odvodů z hazardních her apod.



Potenciál rozšíření společných meziškolních či
meziobecních sportovních aktivit a klání



Zvyšování nákladů na sportovní a volnočasové
aktivity, náklady na obnovu a modernizaci sportovišť



Využití vodních ploch k rozvoji vodních sportů
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Snaha nastavit komplexní sportovní politiku ze
strany státu



Přetrvávající pozitivní postoj zástupců
samosprávy k rozvoji oblasti sportu

3.



místní

Hrozba zhoršující se ekonomické situace rodin ve
městě a z toho plynoucí diskriminace přístupu dětí
ke sportu

MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU

Oblast sportu má ve všech obcích hlučínského regionu své nezastupitelné místo. V úvodu jsme nastínili
stručný historický exkurz rozvoje sportu na Hlučínsku s akcentem na specifika obce Bolatice, v další
kapitole jsme se věnovali reflexi současného stavu a nabídli přehled sportovních možností a aktivit.
V obecné rovině lze říci, že právě sportovní, resp. pohybové činnosti představují nejrozšířenější
volnočasovou aktivitu napříč věkovými kategoriemi a mají dopad na řadu oblastí lidského života. Přesto
dnes čelíme výzvě, jak motivovat především mladou generaci k aktivnímu trávení volného času.
S postupem digitalizace a modernizace ustupuje aktivní činnost pasivní formě zábavy v podobě sezení
u počítače, zejména na sociálních sítích, globalizace k nám zase před více než 25 lety zavála a postupně
rozšířila „hamburgerovou kulturu“. Nezdravé stravovací návyky a životní styl v dnešní době děti
přijímají za své již od raných let, což má za následek neustále se zvyšující počet obézních dětí či dětí
osvobozených od tělesné výchovy v rámci povinné školní docházky.
Sportování či tělesný pohyb obecně přitom mají pozitivní vliv na fyzický i psychický stav člověka
každého věku a pohlaví. S různými druhy sportu se děti, pro které je pohyb přirozený, seznamují již
v mateřské a následně na základní škole a právě škola je pro řadu z nich jediným prostředím, kde
(alespoň) v rámci hodin tělesné výchovy vykonávají fyzickou aktivitu. K rozšiřujícím pak patří lyžařské a
plavecké kurzy, které jsou v Bolaticích dostupné již pro děti navštěvující mateřskou školu. Z hlediska
(zdravotních) benefitů přispívá tělesná pohybová aktivita ke snížení krevního tlaku, snížení rizika vzniku
kardiovaskulárních a dalších civilizačních chorob, k formování a harmonickému rozvoji osobnosti,
představuje nástroj aktiviního odpočinku, zlepšuje psychické rozpoložení, odbourává stres, zvyšuje
fyzickou zdatnost a značnou měrou přispívá k udržení optimální váhy či redukci nadváhy a obezity.
Sport dnes můžeme vnímat a označit za jeden z nejlevnějších léků na celou škálu neduhů.
V přesahu do oblasti sociální má sport potenciál spojovat lidi bez ohledu na pohlaví, věk, rasu
náboženské vyznání či sexuální orientaci. Významnou roli sehrává při prevenci a potírání sociálně14

patologických jevů či rizikových projevů chování, a to nejen v oblasti „tradičně“ chápaných závislostí a
dalších negativních, asociálních či patologických společenských jevů, jakými jsou především šikana,
rasismus, vandalismus, kriminalita, gamblerství, drogová a jiná závislost, ale v souvislosti s nadužíváním
informačních a komunikačních technologií, zvyšující se aktivitou a především dobou strávenou v online
prostředí, i jevy a závislosti typu kyberšikana či netolismus. Motivace a budování pozitivního vztahu
dětí a mladých lidí k aktivnímu trávení volného času se uplatňuje v rámci primární, sekundární i
terciární prevence. Na základních školách v ORP Kravaře jsou, individuálně či ve spolupráci s OSPOD,
průběžně realizovány programy primární prevence, které mají za cíl předcházet projevům rizikového
chování či tyto minimalizovat a posilovat postoje podporující zdravý životní styl dospívajících dětí.
Díky venkovskému charakteru Hlučínska najdeme v letních měsících na zahradách řady rodinných
domů bazén, děti a dospívající vidíme, byť v dnešní době ve stále omezenější míře, hrát si na ulici před
domem (v oblibě zůstávají aktivity jako skákání přes gumu, míčové hry, badminton) či prohánět se na
kolečkových bruslích. Samozřejmostí je alespoň jedno dětské hřiště v každé obci, téměř všude najdeme
i hřiště fotbalová, která potvzují oblibu kopané na Hlučínsku. Možností ke sportování a pohybovým
aktivitám je v Bolaticích mnoho, at už na jednoduchých prostranstvích, ve větších areálech typu FK
Bolatice, sportovně-relaxačním areálu na Borové, na školních hřištích otevřených rovněž pro veřejnost,
školních tělocvičnách určených pro hodiny povinné tělesné výchovy i mimoškolní sportovní aktivity a
další. V případě organizované sportovní činnosti závisí výběr a přihlášení do sportovních oddílů a klubů
či na mimoškolní sportovní kroužky do velké míry na ekonomické situaci té které rodiny. Zvláště
finančně náročné sportovní kroužky si nemohou dovolit děti ze sociálně slabých rodin, v důsledku
čehož dochází k finanční diskriminaci v přístupu dětí ke sportovním a volnočasovým aktivitám.

4. DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ V OBLASTI SPORTU A POPIS
KONKRÉTNÍCH OPATŘENÍ PRO REÁLNÉ NAPLŇOVÁNÍ PLÁNU
ROZVOJE SPORTU
Aktuální oddíl je zaměřen na definování strategických cílů v oblasti rozvoje sportu obce Bolatice,
konkrétních opatření a návazných aktivit a investičních záměrů směřujících k jejich naplnění. Tyto byly
v souladu s doporučenou osnovou Plánu ze strany MŠMT stanoveny v rámci 3 následujících priorit Sport dětí a mládeže, Sport pro všechny a Sportovní infrastruktura. Z hlediska časového horizontu jsou
artikulované cíle dlouhodobé, jednotlivá opatření jsou plánována ve střednědobém a dlouhodobém
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časovém horizontu. Konkrétní aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů jsou plánovány
v krátkodobém až dlouhodobém horizontu.

Priorita 1

Sport dětí a mládeže

Cíl 1

Systémová podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže. Podněcování a
motivace dětí a mladých lidí k aktivnímu trávení volného času,
budování pozitivního postoje ke sportu, osvojování si pohybových
činností a aktivit přispívajících ke zdravému vývoji dětí a udržování
dobré kondice organismu prostřednictvím sítě atraktivních
sportovišť, široké kvalitní nabídky sportovních aktivit a akcí, udržení
a zkvalitnění členské základny sportovních spolků, klubů a organizací
a ocenění mimořádných výkonů mladých bolatických sportovců

Opatření 1.1

Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového
zázemí pro sportovní aktivity a hry, podpora tělovýchovných aktivit
pro děti a mladistvé

Popis opatření 1.1

Cílem opatření je dále se spolupodílet na organizaci tradičních či
nových sportovních akcí a událostí cílených primárně na děti a mladé
lidi a nadále intenzivně podporovat sport v oblasti investičních i
neinvestičních akcí. Pakliže je dlouhodobým artikulovaným cílem
motivovat a podněcovat děti a mladé lidi ke sportu, je potřeba zaměřit
pozornost na modernizaci sportovišť a zařízení ve vlastnictví města,
dbát na atraktivnost a rozšíření stávajícího portfolia o nová sportoviště
a místa, a to rovněž v souvislosti s aktuálními trendy (např.
workoutové – crossfitové hřiště).

Opatření 1.2

Podpora školy v oblasti zajišťování adekvátního a moderního zázemí
pro tělocvičné činnosti a sport a motivačně-sportovních aktivit

Popis opatření 1.2

Cílem opatření je dále podporovat a věnovat pozornost pohybovým
činnostem a hrám již na úrovni mateřské školy, podporovat odpolední
zájmový program při základní škole, jenž umožní zapojení pohybově
méně talentovaných žáků, včetně nutnosti vyčlenění finančních
prostředků na odměňování učitelů či jiných pracovníků vedoucích
volnočasové sportovní aktivity při školách a motivace nefinanční
formou v podobě ocenění; podporovat rozvoj spolupráce s místními
sportovními organizacemi v rámci pořádání sportovních aktivit,
případně zajistit exkurze s tématem zajímavě řešených a
uzpůsobených vnitřních prostor a zahrad MŠ, ZŠ. Obec Bolatice se
bude dále zasazovat o podporu a rozšíření jednorázových sportovních
(soutěžních) klání v rámci obce či v rámci meziškolní (meziobecní),
případně krajské, národní či přeshraniční spolupráce, rovněž bude
iniciovat či koordinovat společný postup při podávání žádostí o dotace
na projekty investičního charakteru, zejména v případě MŠ a ZŠ, a
bude se podílet na aktualizaci informací o sportovní nabídce a
propagaci sportovních aktivit na webu města, SOMH-z, v Obecním
zpravodaji či prostřednictvím dalších médií.

Opatření 1.3

Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a
organizací pracujících s dětmi a mladistvými
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Popis opatření 1.3

Opatření 1.4

Popis opatření 1.4

Cílem opatření je zasazovat se nadále o kontinuální, efektivní a
transparentní podporu činnosti sportovních spolků a dalších
zájmových organizací zaměřených na práci s dětmi a mladistvými
včetně vyhledávání možností a příležitostí k realizaci společných
projektů, aktivit a událostí, podporu spolupráce sportovních klubů a
dalších zájmových organizací s partnerskými (družebními) městy a
dalšími městy a obcemi. Současně přispívat k propagaci činnosti a
medializaci spolků prostřednictvím webových stránek města, SOMH-z,
Obecního zpravodaje či dalších médií.
Podpora talentovaných dětí a mládeže v oblasti sportu
Obec Bolatice se bude zasazovat o vytvoření lepších podmínek pro
rozvoj nadání dětí a žáků – kromě každoroční finanční podpory
sportovním spolkům, organizacím, klubům a jednotlivým oddílům,
zvyšování kvality školního sportovního prostředí a podpory rozvoje
sportovní infrastruktury i na individuální úrovni prostřednictvím
oceňování sportovních úspěchů mladých občanů Bolatic. Nejlepší
mladí sportovci budou v rámci jednání zastupitelstev či různých
společenských akcí města oceněni a odměněni finančními a věcnými
dary. Zahrnout lze rovněž odměnu starosty talentovaným žákům
vycházejících z devátých tříd za mimořádné sportovní výsledky a
úspěchy po dobu školní docházky.
 Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení pro děti a
mládež i dospělé
 Údržba a modernizace stávajícího sportovního prostředí ve
školách a budování nových školních sportovišť
 Podílení se na financování, organizaci a propagaci stávajících
jednorázových sportovních akcí

Popis plánovaných aktivit
a záměrů vedoucích
k naplnění cílů a opatření

 Iniciace a podpora nových sportovních akcí, událostí, soutěží,
turnajů apod.
 Podílení se na financování činnosti sportovních spolků a organizací
 Udržení či rozšíření stávající nabídky mimoškolních kroužků
v rámci ZŠ
 Individuální ocenění talentovaných dětí a žáků za mimořádné
sportovní úspěchy a výsledky.
 Aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů –
dotační tituly financované z národních či evropských zdrojů
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Priorita 2

Sport pro všechny

Cíl 2

Rozšiřovat spektrum stávající nabídky dalších možností sportovního
vyžití a aktivního trávení volného času pro všechny věkové kategorie
občanů obce Bolatice a zvyšování povědomí občanů o těchto
možnostech

Opatření 2.1

Podpora a rozšíření možností sportovních a pohybových aktivit
handicapovaných, dlouhodobě nemocných občanů a občanů
seniorského věku

Popis opatření 2.1

Cílem opatření je zasazovat se o zlepšení stávající situace a přispívat
k vytváření příznivějších podmínek dostupnosti sportu pro dané cílové
skupiny včetně bezbariérové sportovní infrastruktury. Opatření
reflektuje podporu a rozvoj místní pobočky Svazu postižených
civilizačními chorobami ČR, jejichž cílem je podpora opětovného
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů do
společnosti a prevence civilizačních onemocnění.

Opatření 2.2

Podpora meziobecní a přeshraniční spolupráce v oblasti sportu

Popis opatření 2.2

Opatření směřuje k další podpoře a rozvoji spolupráce se
zahraničními partnerskými městy, okolními obcemi a městy v oblasti
sportu a turistiky prostřednictvím (spolu)organizování přátelských
utkání a turnajů, sportovně zaměřených projektů, aktivit na
popularizaci sportu a zvýšení motivovanosti veřejnosti k pohybovým
aktivitám.

Opatření 2.3

Podpora rozvoje sportovních spolků, klubů, zájmových organizací a
sdružení

Popis opatření 2.3

Opatření cílí na systémovou podporu v oblasti zabezpečení a
zkvalitnění podmínek a zázemí pro provozování sportovních aktivit
v rámci sportovních spolků, klubů a dalších zájmových organizací a
sdružení. Jedná se především o finanční podporu spolků a organizací
působících na území obce Bolatice a spolupodílení se na organizaci
sportovních aktivit.

Opatření 2.4

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného
času a podpora v oblasti propagace sportovních akcí

Popis opatření 2.3

Opatření zahrnuje jednak aktualizaci údajů o sportovních spolcích a
organizacích na relevantních webových stránkách stejně jako
pravidelný monitoring a aktualizaci volnočasových aktivit nejen ve
v obci Bolatice, ale i v okolí, tak i poskytnutí možnosti spolkům a
organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy prezentovat a propagovat
nabídku pořádaných aktivit a akcí široké veřejnosti.

Opatření 2.5

Podpora sportovních a tělovýchovných akcí včetně osvětových akcí
zaměřených na zdravý a aktivní životní styl

Popis opatření 2.5

Opatření cílí na další podporu stávajících jednorázových sportovních
akcí a událostí pořádaných místními spolky a organizacemi a podporu
či iniciaci pořádání nových sportovních akcí, soutěží, turnajů apod.
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 Rozšíření aktivit pro osoby v seniorském věku
 Rozšíření programů a aktivit pro osoby nemocné a handicapované
 Aktualizace webových stránek města, SOMH-z a příslušné sekce
SOH, pravidelný monitoring údajů a nabídky volnočasových aktivit

Popis plánovaných aktivit
a záměrů vedoucích
k naplnění cíle

 Realizace komplexního
tělovýchovy a sportu

informačního

systému

v

oblasti

 Zvyšování povědomí o tělovýchově a sportu mezi širokou
veřejností
 Kontinuální podpora činnosti sportovních spolků, klubů a dalších
zájmových organizací
 Podpora akcí a událostí pořádaných místními spolky, kluby a
dalšími zájmovými organizacemi
 Iniciace a příprava nových sportovních projektů, osvětových a
dalších sportovně-motivačních akcí

Priorita 3

Sportovní infrastruktura

Cíl 3

Systematická a kontinuální podpora a modernizace sportovní a
volnočasové infrastruktury a navazujících aktivit

Opatření 3.1

Obnova (modernizace) a rozvoj školní sportovní infrastruktury a
vybavení

Popis opatření 3.1.

Cílem opatření je systematickou podporou přispívat k údržbě a zlepšení
kvality školního sportovního prostředí. Obec Bolatice bude nadále, dle
míry vlastních disponibilních prostředků, podporovat modernizaci,
obnovu a budování sportovních zařízení a vybavení. Investiční podpora
do sportovní infrastruktury je z časového hlediska dlouhodobou a
průběžnou záležitostí.

Opatření 3.2

Obnova (modernizace) a rozvoj ostatních sportovních zařízení ve
vlastnictví města

Popis opatření 3.2

Cílem opatření je přispívat, dle míry disponibilních finančních
prostředků, k modernizaci, obnově a budování sportovišť, sportovních
areálů a zařízení ve vlastnictví města mimo zařízení při mateřských a
základních školách včetně rozvoje sportovní infrastruktury pro nová
(další) sportovní odvětví a činnost. Investiční podpora do sportovní
infrastruktury je z hlediska časového dlouhodobou a průběžnou
záležitostí.

Opatření 3.3

Podpora modernizace a rozvoje sportovních zařízení a vybavení
místních sportovních spolků a organizací

Popis opatření 3.3

Cílem opatření je systematickou podporou, efektivním a
transparentním způsobem přispívat ke zlepšení kvality mimoškolního
sportovního prostředí. Obec Bolatice bude nadále, dle míry
disponibilních prostředků z vlastních finančních zdrojů, podporovat
19

modernizaci, obnovu a budování sportovních zařízení a vybavení pro
rozvoj zájmového sportu.
Opatření 3.4

Popis opatření 3.4

Podpora cyklodopravy
Opatření směřuje k výstavbě nové a rekonstrukci a modernizaci
stávající cyklistické infrastruktury. Rozšiřování sítě cyklostezek a
cyklotras probíhá v obci Bolatice průběžně, tato je rozšiřována
v souvislosti s dojížděním občanů do zaměstnání, posílením
bezpečnosti silničního provozu mezi obcemi s ohledem na nadměrné
zatížení města tranzitní dopravou. Investiční podpora do sportovní
infrastruktury je z hlediska časového dlouhodobou a průběžnou
záležitostí.
 Modernizace a údržba stávající sítě cyklostezek
 Vybudování cyklostezek podél hlavních cest do Kravař a Dolního
Benešova
 Údržba a modernizace stávající sportovní infrastruktury ve
vlastnictví obce

Popis plánovaných aktivit
a záměrů, vedoucích
k naplnění cíle

 Monitoring stavu sportovních zařízení a jejich zabezpečení proti
vandalismu
 Rekonstrukce areálu na Borové a vybudování nového zázemí pro
sportovce
 Rekonstrukce a rozšíření dětských hřišť
 Rekonstrukce areálu Maracana
 Individuální dotace města pro sportovní spolky a organizace
 Rekonstrukce fotbalového hřiště
 Rekonstrukce, resp. zvětšení veřejných chodníků za účelem
umožnění pohybu cyklistům (zejména seniorům)

5.

FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE

5.1.

FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE

Obec Bolatice sport dlouhodobě podporuje na několika úrovních. Jednak zajišťuje obnovu
a modernizaci stávajících sportovišť ve školním prostředí a zasazuje se o výstavbu nových sportovišť
(např. školní hřiště, sportovní hala apod.), jednak rekonstruuje, modernizuje další stávající sportoviště,
místa a areály ve vlastnictví obce a buduje místa nová (např. dětská hřiště apod.). Podpora sportu je
z finančního hlediska poskytována prostřednictvím individuálních dotací rovněž jednotlivým
sportovním spolkům a zájmovým organizacím. V tomto případě se jedná o kofinancování činnosti
subjektů, investičních a neinvestičních záměrů, sportovních akcí a aktivit v rámci multifinancování
prostřednictvím dalších zdrojů, jako jsou členské příspěvky, dotace kraje, MŠMT či jiných resortů,
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vlastní výdělečná činnost (rozličné akce), příspěvky podnikatelských subjektů či dalších soukromých
dárců.
Pozn.: Záměry obce v oblasti sportu jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách v rámci kapitoly č. 4.
5.2.

PŘEHLED INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ SPORTOVNÍCH SPOLKŮ
A ZÁJMOVÝCH ORGANIZACÍ SE SÍDLEM V OBCI BOLATICE

Aktuální oddíl přináší souhrn plánovaných investičních a neinvestičních záměrů v krátkodobém až
dlouhodobém časovém horizontu ze strany sportovních spolků a organizací či sborů dobrovolných
hasičů. Obesláni byli via e-mailovou komunikaci zástupci spolků a organizací uvedených v tabulce 2.1.1,
zpětná vazba je uvedena v jednotlivých tabulkách níže.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY

Název organizace

Název projektového záměru

Stupeň
připravenosti

Očekávané
náklady

Očekávaný
termín realizace
projektu

v Kč

(rok nebo od-do)

(úvaha, studie
proveditelnosti,
stavební povolení
apod.)

600 000

2020

projekt

15 000 000

2020 - 2025

projekt

250 000

2019

úvaha

Sbor dobrovolných
hasičů Borová

Zateplení budovy hasičárny

Sbor dobrovolných
hasičů Borová

Vybudování sportovně
relaxačního areálu

Sbor dobrovolných
hasičů Bolatice

Běžecká tréninková dráha

Fotbalový klub
Bolatice

Rekonstrukce hřiště

6 500 000

2019-2020

projekt

Fotbalový klub
Bolatice

Zateplení budov

1 200 000

2020

projekt

Fotbalový klub
Bolatice

Rekonstrukce asfaltové plochy a
chodníků

700 000

2019-2021

úvaha

Fotbalový klub
Bolatice

Výstavba hřiště pro tenis a
rekonstrukce stávajícího
antukového hřiště

4 000 000

2020 - 2022

úvaha

Areál koupaliště

Rekonstrukce koupaliště

6000 000

2023 - 2025

úvaha

Areál koupaliště

Rekonstrukce hřiště na plážová
volejbal

500 000

2019

úvaha
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Areál koupaliště

Výstavba nového dětského hřiště

Areál koupaliště

750 000

2019

úvaha

Vybudování toboganu a ohřevu
vody

3 000 000

2020

úvaha

Areál ZŠ a MŠ

Údržba stávajících hřišť a
sportovišť

100 000 200 000 /
ročně

2019 -2029

úvaha

Areál MŠ Borová

Výstavba nového dětského hřiště

750 000

2020 - 2021

úvaha

Přibližné
náklady

Očekávaný termín
realizace záměru

Poznámka

v Kč

(rok nebo od-do)

(např. každoroční
akce…)

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Název organizace

Název záměru

SDH Bolatice

Hasičská slavnost

10 000

srpen

každoročně

SDH Borová

Hasičské soutěže pro děti

10 000

květen, září

2x ročně

SDH Bolatice

Hasičská soutěž pro děti

5 000

květen

každoročně

Klub turistů

Bolatická dvacítka

10 000

duben

každoročně

SC Bolatice

Bolatická třicítka

30 000

duben

každoročně

Sportovní turnaje

Badminton, futsal, minikopaná,
volejbal, florbal

50 000

Leden, únor,
květen, červen,
červenec, prosinec

Cca 10x ročně
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