Plán rozvoje sportu obce OPATOVICE
na rok 2021 až 2030
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Opatovice 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
vymezit způsob financování podpory sportu v obci.

2. OBEC OPATOVICE
Obec Opatovice leží přibližně 21 km severovýchodně od Přerova a 7 km
jižně od Hranic v okrese Přerov v Olomouckém kraji, v nadmořské výšce
291 m. n. m. Žije zde 810 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu
797 ha.
Již prehistorické nálezy z období pozdního eneolitu ukazují, že prostor
Opatovic byl osídlen již ve velmi dávných dobách a název obce nám
naznačuje, že vznikla jako produkt kolonizace církevních vrchností,
kterým hranický újezd náležel nesporně od druhé poloviny 12. století,
přesto je výskyt obce v písemných dokumentech poměrně pozdní. Obec
se výslovně připomíná až v roce 1447, kdy Jiří z Kravař vtělil
do zemských desek Vokovi ze Sovince „Helfštejnské panství“, kde
ve výčtu obcí jsou jmenovány i OPATOVICE.
Celkový stav obce v 1. pol. 18. století dobře zachycuje oceňovací operát
obce z roku 1843, který konstatuje, že obec Opatovice leží půl druhé míle
jižně od Hranic, a půl míle západně od Kelče v kopcovité krajině, tvořené
západními výběžky Karpat. Od komunálních voleb v roce 1990 jsou
Opatovice samostatnou obcí. Kromě starosty jsou všichni členové
zastupitelstva neuvolnění.
Základní škola Opatovice, příspěvková organizace, zajišťuje výuku
pro 1. - 4. ročník pro děti z Opatovic, Paršovic a Rakova. Děti ve vyšších
ročnících navštěvují školy v Hranicích a ve Všechovicích. Pod vedení
školy patří také Mateřská škola a školní jídelna.
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Obec Opatovice je členem:
Mikroregionu Hranicko, Mikroregionu Záhoran, Svazku obcí pro
hospodaření s odpady – Skládka Bystřice, s.r.o., Spolku pro obnovu
venkova Olomouckého kraje, Regionální agentura pro rozvoj střední
Moravy, Opatovické lesní singulární družstvo.
V obci působí několik spolků:
● Sbor dobrovolných hasičů Opatovice, TJ SOKOL Opatovice z.s.,
Myslivecký spolek Opatovice – Rakov, Rybářské sdružení
Opatovice, z.s., Český svaz včelařů, z.s., Český svaz žen, Spolek
opatovské školy, Živé Opatovice z.s.
V obci mají sídlo velké firmy:
● ZAPE spol. s r.o. - zámečnictví, lisování, kovovýroba,
● DRÁT - HM s.r.o. - výroba svařovaných sítí a lesklého drátu,
a dále zde působí řada drobných podnikatelů.

3. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity,
které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o
dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování
zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport
a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního
charakteru. Motivaci a hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované i
neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení
nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
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Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci
předškolní či 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 vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – Právní subjekty,
zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu, pohybových
a volnočasových 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.

4. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle 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, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
● kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
● zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
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● obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje
sportu v obci 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 péče 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).

5. SOUČASNÝ STAV
5.1 Sportovní zařízení
Co se týká sportovních zařízení, v obci se nachází:
• Dětská hřiště „Za školou“ a „Na Loučkách“
• Sportovní areál Pod hory
• Lidový dům

5.1.1 Dětská hřiště
V obci se nachází 2 dětská hřiště, která obec průběžně udržuje, doplňuje,
rekonstruuje a modernizuje. Obě hřiště jsou veřejně přístupné bez omezení.
Všechny herní prvky podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže,
rozvíjejí smysluplné trávení volného času v blízkosti bydliště a zdravý
životní styl. Snižují riziko kriminality, zvyšují atraktivitu obce pro
obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let.
Jejich rodiče a prarodiče jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a
rozšíření aktivit dětí.
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Hlavní dětské hřiště je v prostoru „Za školou“, které využívá škola i
školka. Hlavním prvkem je víceúčelové hřiště s tartanovým povrchem,
běžecká dráha, herní prvky a pískoviště.
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Na dětském hřišti v ulici „Na Loučkách“ v letošním roce proběhla
rekonstrukce, kdy bylo hřiště po letech osazeno novým prvkem a zbylé
stávající prvky (tabule, pružina a 2 lavičky) byly revitalizovány.

Dětské hřiště Na Loučkách před a po revitalizaci
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5.1.2 Sportovní areál Pod hory
Sportovní areál „Pod hory“ tvoří hlavní travnaté fotbalové hřiště, vedlejší
travnaté hřiště, asfaltovou plochu a budovu šaten. Součástí areálu je i
výletiště s tanečním parketem a posezením.
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Fotbalové hřiště Pod Hory se zázemím
5.1.3 Lidový dům
Obec má k dispozici Lidový dům, kde probíhají různé společenské a
sportovní akce. Přes zimu slouží jako útočiště pro sportovce. Dále se zde
nachází pingpongová herna, která slouží k celoročnímu využití.
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Lidový dům v Opatovicích – hlavní vstup
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5.2 Organizace působící v obci
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného
času se věnuje Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice a Sbor
dobrovolných hasičů Opatovice. Za účelem zvýšení aktivit mladých rodin
v obci bylo založeno zájmové sdružení Živé Opatovice, které zejména
pořádá akce, hry a zájmové činnosti pro děti s rodiči nebo prarodiči.
5.2.1 TJ Sokol Opatovice
Tělovýchovná jednota Sokol Opatovice vznikla v roce 1920 a v současné
době má 190 členů, z toho 119 aktivních členů v rámci Fotbalové
Asociace České Republiky, z toho 39 mladých fotbalistů od 5 let do 18 let.
TJ Sokol má několik kategorií: přípravky, žáky, dorost, muže a staré pány.
TJ má základnu ve sportovním areálu „Pod hory“.
TJ Sokol dále pořádá různé společenské akce pro všechny věkové
kategorie a širokou veřejnost. Tyto akce pořádá samostatně nebo ve
spolupráci s ostatními spolky. Jedná se převážně o sokolský ples, taneční
zábavy, lesní běh, penaltový krále, turistické výšlapy a cyklovýlety.
TJ Sokol Opatovice je financováno subjekty: Olomoucký kraj, obec
Opatovice, MŠMT, ČUS, místní firma ZAPE s r.o. a mnoho dalších
sponzorů. Doplňujícím zdrojem financování jsou výtěžky z pořádání
kulturně-společenských akcí.
5.2.2 SDH Opatovice
Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1889. K 31.12.2020 má
celkem 134 členů, z toho je 32 mladých hasičů do 18 let.
Hlavním úkolem sboru je:
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a
zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při
živelních pohromách a jiných událostech
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží a podporovat zdravý
rozvoj jejich osobnosti
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c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na
zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných
schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro
všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu
na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
Zásahová jednotka má 26 členů a je zařazena v kategorii JPO II.
Ve sboru jsou dvě družstva mladých hasičů, dorostenci a dorostenky, kteří
se účastní celoroční celostátní hry Plamen. Dále družstvo žen a mužů a
družstvo mužů nad 35 let.
V roce 2019 byl uspořádán již 25. ročník soutěže mladých hasičů O
putovní pohár SDH Opatovice a 53. ročník soutěže dospělých O putovní
pohár zastupitelstva obce Opatovice.
Mimo sportovní činnost se spolek zaměřuje i na další aktivity jako je
pořádání hasičského plesu, tanečních zábav, účast na hasičské pouti na
Svatém Hostýně, zájezdy a turistické výšlapy a cyklovýlety.
SDH je financováno z velké části z dotací od MŠMT, Olomouckého kraje
a obce Opatovice, dále ze sběru železného odpadu a vysloužilých
elektrospotřebičů a pořádání kulturních akcí.

Stávající hřiště hasičů
5.2.3 Ostatní organizace
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Dále se v obci nachází Rybářské sdružení Opatovice, z.s., Myslivecký
spolek Opatovice – Rakov, Český svaz včelařů, z.s., Český svaz žen,
zájmové sdružení Živé Opatovice a Spolek opatovské školy, které
pořádají a pravidelně se účastní kulturních a společenských akcí.

6. VIZE A PRIORITY
Vize
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický
vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s
okolím, s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí
a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma
prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
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. Naplňuje myšlenky
zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného
času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec
vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit.
Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě
chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se
stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ

Priority
Priorita č. 1 - Sport dětí a mládeže
Cíl:
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako
samozřejmou součást zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné
zábavy. Současně rozvíjí schopnosti a dovednosti v této oblasti vedoucí k
pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
Záměry:
● Iniciovat pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní
život ve spolupráci s mateřskou a základní školou.
● Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a spolků
pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel, zejména dětí a mládeže.
● Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví
obce a spolků v souladu s potřebami obce.
● Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
● Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
● Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle
možností rozpočtu a dotací.
● Dokončení projektu Cyklostezek v okolí obce a její propojení s
okolními obcemi.
● Organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
PRIORITA

AKTIVITA/PROJEKT

ODPOVÉDNOST

1.1.1

Zlepšením
vybavenosti přispět
k využití škol
k setkávání s
veřejností (celodenní
využití)

Obec Opatovice,
ředitel ZŠ a MŠ

1.1.2

Rozšíření a propagace
zájmových
(sportovních) kroužků
na škole

Obec Opatovice,
ředitel ZŠ a MŠ

1.1.3

Modernizace dětských
prvků na hřišti

Obec Opatovice

SPOLUPRACUJÍCÍ
SUBJEKT
Spolek opatovské
školy z.s.

FIN.
NÁROČNOST

PŘEDPOKLADY
PRO ZAJIŠTĚNÍ
Příprava a realizace
projektové
dokumentace
na
„Přístavbu
a
rekonstrukci ZŠ“ .
zázemí
pro
víceúčelové hřiště

TJ Sokol Opatovice,
SDH
Opatovice,
Živé Opatovice z.s.
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1.1.4

Neseďte doma, příjďte
mezi nás – akce –
sportovní odpoledne

Obec Opatovice

TJ Sokol Opatovice,
SDH
Opatovice,
Spolek opatovské
školy z.s., Živé
Opatovice z.s.

Priorita č. 2 - Sport pro všechny
Cíl: Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití
a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměry:
● Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami obce.
● Iniciace pořádání sportovních akcí.
● Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
● Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
● Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle
možností rozpočtu a dotací.
PRIORITA

AKTIVITA/PROJEKT

ODPOVÉDNOST

2.1.1

Oprava, údržba a
rozšíření občanské
vybavenosti pro
volnočasové aktivity
včetně zázemí
Vybudování nových
víceúčelových,
workoutových a
dětských hřišť v obci
včetně zázemí

Obec Opatovice

Obec Opatovice

SDH Opatovice, TJ
Sokol
Opatovice,
Živé Opatovice z.s.

Oprava, údržba a
rozšíření stávajících
venkovních
víceúčelových,
travnatých a dětských
hřišť včetně zázemí
Realizace
významných
turistických cílů
(ubytovna, koupaliště,
muzeum, atd.)
Instalování uvítacích
tabulí v obci s
upoutávkou na
nejdůležitější
zajímavost, rodáka
atd. v obci

Obec Opatovice

TJ Sokol Opatovice,
SDH
Opatovice,
Živé Opatovice z.s.

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

SPOLUPRACUJÍCÍ
SUBJEKT
TJ Sokol Opatovice

FIN.
NÁROČNOST

PŘEDPOKLADY
PRO ZAJIŠTĚNÍ
Příprava a realizace
projektové
dokumentace
na
„Rekonstrukci kina
na tělocvičnu“
Výkup pozemků od
soukromých
subjektů

Živé Opatovice z.s.

Živé Opatovice z.s.
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Priorita č. 3 - Sportovní infrastruktura
Cíl: Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové
volnočasové aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného
času.
Záměry:
● Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
● Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
● Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
● Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle
možností rozpočtu a dotací.
PRIORITA

AKTIVITA/PROJEKT

ODPOVÉDNOST

3.1.1

Zpracování
projektových
dokumentací na
realizaci cyklotras a
stezek - jednotlivých
etap, včetně
navazujících
odpočívadel, která by
pozdržela cykloturisty
na území obce
Budování cyklotras a
stezek, naučných
(edukativních) stezek
v obci
Budování drah pro
brusle a koloběžky v
obci
Oprava, údržba
stávajících
informačních tabulí a
doplnění nových
informačních tabulí v
obci
Zmapování, oprava,
údržba a doplnění
stávajících
informačních štítů na
pamětihodnostech
v obci

Obec Opatovice

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

SPOLUPRACUJÍCÍ
SUBJEKT
TJ Sokol Opatovice

Obec Opatovice

TJ Sokol Opatovice,
Živé Opatovice z.s.

Obec Opatovice

TJ Sokol Opatovice

FIN.
NÁROČNOST

PŘEDPOKLADY
PRO ZAJIŠTĚNÍ

Obec Opatovice

Obec Opatovice

Živé Opatovice z.s.
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7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na
provoz sportovních zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně
vyčleňovány finanční příspěvky na chod jednotlivých spolků, rovněž jsou
jim bezúplatně poskytovány obecní prostory. Obec také investuje do
údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají a
poskytuje součinnost při zajišťování dotačních titulů.
Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí
prostřednictvím obecního zpravodaje, webových stránek jak obce, tak i
jednotlivých spolků, místního rozhlasu a nástěnek.
8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Opatovice se bude průběžně
aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Opatovice schválilo Zastupitelstvo
obce Opatovice na svém 17. zasedání konané dne 23. 6. 2021, č. usn.:
12b/17/2021.
Strategický plán rozvoje sportu obce Opatovice je zveřejněn na webových
stránkách Obce Opatovice http://www.opatovice.cz/ nebo je dostupný ve
fyzické podobě na obecním úřadě.
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