PLÁN ROZVOJE
SPORTU OBCE
BUKOVICE
2020–2025

Obsahem plánu rozvoje sportu v Bukovici je vymezení oblastí podpory
sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit k zajištění
kvalitního sportovního vyžití pro občany obce. Součástí tohoto plánu je
rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu obce, které jsou
potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových možností i personální
odpovědnosti.
Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje obce
Bukovice.
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2020–2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů:
-

Sportem je 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 právnická osoba založená za jiným účelem než
dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost v
oblasti sportu.

-

Sportovcem je 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.

Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi. Obec
Bukovice se proto rozhodla vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení
sportu na svém území. Úkolem obce je vytvořit příznivé podmínky pro sport,
zejména:

-

Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty, včetně
zdravotně postižených občanů

-

Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení
a poskytnout je pro sportování občanů

-

Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení

-

Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu

Obec Bukovice si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou obce do
budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému, sportovnímu
využití volného času a předcházet tak negativním společenským jevům.
Význam sportu pro děti a mládež:
-

Zdravý životní styl,

-

Sociální kontakt,

-

Smysluplné trávení volného času,

-

Seberealizace,

-

Aktivní odpočinek.

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů.
Význam rekreačního sportování:
-

Významný výchovný prostředek,

-

Socializační faktor,

-

Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,

-

Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.

A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Obec Bukovice není dostatečně vybavena sportovní infrastrukturou. Občanům je
v současné době k dispozici pouze budova Sokolovny. V minulosti bylo možné
využívat také tenisové kurty a volejbalové hřiště. Pozemky s touto sportovní
infrastrukturou byly převedeny do soukromých rukou. Soukromý investor v obci
plánuje výstavbu sportovní haly, jež bude zahrnovat 3 tenisové kurty, 2 venkovní
tenisové kurty a 2 kurty na volejbal či nohejbal. Dále by tento areál měl disponovat
hřištěm na beach volejbal a tréninkovou plochou pro místní družstvo dobrovolných
hasičů,

kteří

v současnosti

trénují

na

loukách

okolo

hasičské

zbrojnice.

Předpokládá se, že s výstavbou sportovního areálu se zvýší zájem občanů o sport.
Sokolovna je využívána především družstvem stolního tenisu a ke skupinovým
sportovním lekcím.
V Bukovici je aktivní družstvo stolního tenisu, tenisový oddíl a sbor dobrovolných
hasičů. V minulosti poklesl zájem o volejbal a místní volejbalové družstvo zaniklo.
SDH organizuje kroužek mladých hasičů, jež má celoroční trvání. Družstvo se
účastní hasičských soutěží a v letních měsících je pořádán letní dětský tábor. SDH
má také 7členné družstvo dospělých, jež se taktéž účastní několika soutěží v roce.
Vybavení SDH v obci Bukovice je nadstandartní v porovnání s okolními SDH. Sbor
dobrovolných hasičů je většinově financován z dotací MŠMT. Dále na chod spolku
přispívá obec anebo si SDH vydělává svou činností (např. kulturní akce).
Prostory Sokolovny slouží pro spolkovou činnost TJ Sokol. Veškeré sportovní
zázemí je ve vlastnictví obce, která jej financuje ze svého rozpočtu nebo z dotací.
V průběhu roku místní spolky pořádají několik sportovních akcí. SDH pořádá dvě
hasičské soutěže (O putovní pohár starosty obce a Bukovický zadek) a TJ Sokol
zajišťuje tradiční Posvícenský volejbalový turnaj (údajně nejstarší nebo druhý
nejstarší volejbalový turnaj v České republice).
TJ Sokol dlouhodobě bojuje s úbytkem členů, navíc z mladších občanů do 18 let
ve spolku nefiguruje žádný. Na druhou stranu SDH Bukovice má dlouhodobě
zvládnutou práci s mládeží. Spolek navštěvuje cca 25 děti ve věku 6-18 let.
V Bukovici je pro děti je k dispozici venkovní hřiště s dětskými prvky u základní
školy, jež slouží primárně potřebám základní a mateřské školy. Nicméně nabídka
herních prvků, které jsou dostupné veřejnosti je nedostatečná.

Názory občanů na oblast sportu v obci byly zjišťovány v průběhu dotazníkového
šetření. Z výsledků šetření vyplynulo, že 33 % občanů není s úrovní sportovního
vyžití v obci spokojeno. A až 53 % respondentů hodnotí negativně dětská hřiště či
místa pro volnočasové vyžití dětí v obci. Představitelé obce Bukovice si tuto situaci
uvědomují a v následujících letech se zasadí o zlepšení stavu sportovních a
volnočasových aktivit v obci.

Obr. 1 Výsledky dotazníkového šetření v obci Bukovice
Obecně se dá říci, že obec všechny akce spolků a sportovní činnost podporuje. Na
akcích se podílí finančně i materiálně.
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B. PRIORITNÍ OBLASTI

1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
➢ Popis priority: Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst
a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a mládeže, jako
silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů. Cílem
je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby
mladých.
o

Opatření 1.1.: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a
prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí, podpora
tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé.

1.1.1. Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů zaměřených na
děti a mládež

Očekávané náklady: 30 000,-/rok
Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: Průběžně

1.1.2

1.1.2 Aktivita

Podpora ZŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti

Očekávané náklady: 20 000,-/rok
Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: Průběžně

1.1.3 Aktivita

Doplnění herních prvků na školní zahradu

Očekávané náklady: 150 000,Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: 2020

1.1.4 Aktivita

Oprava doskočiště na školním hřišti

Očekávané náklady: 100 000,Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: 2020
2. SPORT PRO VŠECHNY
➢ Popis priority: Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport
a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva
bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
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smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
o

Opatření 2.1.: Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění
dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na
území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce
pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2.1.1 Aktivita

Vybudování sportovní infrastruktury

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Soukromý investor
Odpovědnost: Soukromý investor
Termín realizace: 2020-2021
Komentář: Přestavba sportovního areálu na zastřešenou halu s 3 tenisovými
kurty a venkovním sportovním areálem – 2 tenisové kurty, 2 hřiště na volejbal
a nohejbal, hřiště na beach volejbal, tréninkové hřiště pro SDH

2.1.2 Aktivita

Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice

Očekávané náklady: 2 900 000,Financování: Obec Bukovice + dotační programy (IROP a MŽP)
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: 2020

2.1.3 Aktivita

Rekonstrukce Sokolovny

Očekávané náklady: 2 000 000,Financování: Obec Bukovice + dotační programy
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: 2024

2.1.4 Aktivita

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

Očekávané náklady: 50 000,-/rok
Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: Průběžně

2.1.5 Aktivita

Podpora aktivit pro seniory - zdravé a aktivní stárnutí
(zdravotní, bezpečnostní a jiné přednášky, společné výlety
atd.)

Očekávané náklady: 15 000,-/rok
Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: Průběžně

2.1.6 Aktivita

Podpora spolkové činnosti obce

Očekávané náklady: 30-40 000,-/rok
Financování: Obec Bukovice
Odpovědnost: Obec Bukovice
Termín realizace: Průběžně

