PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE OPLOCANY

NA OBDOBÍ 2021 – 2027

Verze: 1
Datum schválení: 22.11.2021

Plán rozvoje sportu byl zpracován na období 2021 – 2027 Zpracovatelem projektu je Střední
Haná, o.p.s., (Ing. Jarmila Korcová), za obec Oplocany se na přípravě podíleli: Jana Hakunová,
starostka obce, Bitalová Jana, členka SDH Oplocany.
Plán rozvoje sportu obce Oplocany pro období 2021 – 2027 byl realizován v souladu
s § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění.
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Plán rozvoje sportu schválilo zastupitelstvo obce Oplocany.
Datum schválení: 22.11.2021
Číslo usnesení: 4/19 - 2021
Text usnesení: ZO projednalo a schvaluje Plán rozvoje sportu obce Oplocany na roky 2021
– 2027.
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Oplocany je zpracován v souladu s § 6a, odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Prioritou v oblasti podpory
sportu a turistiky je zlepšovat zdraví a kvalitu života občanů všech věkových skupin. Koncepce
podpory sportu je otevřený dokument, jež smí být měněn či doplňován v závislosti na potřebách
a prioritách obce. Cílem tohoto plánu rozvoje sportu je podpora sportu ve všech oblastech
a stanovení způsobu financování podpory sportu v obci.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., 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
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.
Cílem tohoto dokumentu je zhodnotit současný stav sportu v obci Oplocany, vymezit
priority a záměry pro vylepšení stavu sportu a stanovit způsob financování pro následnou
realizaci.

2. Obec Oplocany
Obec Oplocany spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Přerov. V rámci
Olomouckého kraje je obec orientována jihozápadně. Nejbližším městem je Tovačov;
k spádovým sídlům patří Prostějov (17 km), Kroměříž (20 km) a Olomouc (24 km). Pověřenou
obcí je město Kojetín, vzdálený 9 km. Katastrální výměra obce Oplocany je 545 ha.
K 1. 1. 2020 v obci Oplocany žilo celkem 335 obyvatel, z toho 173 mužů a 162 žen.
Průměrný věk obyvatel obce činí 42,8 let (muži 41,5 let, ženy 44,2 let).
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Obrázek 1: Obec Oplocany (zdroj: mapy www.google.com)

3. Současný stav
3.1 Sportovní zařízení v obci Oplocany
Fotbalové hřiště
Ke sportovnímu využití slouží fotbalové hřiště, které je volně přístupné veřejnosti. Z větší
části je využíváno k volnočasovým aktivitám mládeže. V rámci hodových oslav se zde
každoročně uskutečňují turnaje v kopané ženatých a svobodných pánů. Již druhým rokem
se turnaje účastní také družstvo žen. Na hřišti rovněž probíhá tradiční soutěž v požárním útoku
„Oplockej kopeček“, kterou pořádá SDH Oplocany a účastní se jí sportovní družstva hasičů
různých věkových kategorií z širokého okolí. Tato soutěž v Oplocanech probíhá od roku 2010.
Dětské hřiště
V blízkosti obecního úřadu a prodejny potravin se nachází dětské hřiště. Realizace hřiště
byla dokončena v roce 2014. Je to místo pro setkávání nejmladších obyvatel obce. Děti
předškolního a školního věku do 12 let zde mají umístěny prolézačky, horolezeckou zeď,
houpačky, kolotoč a skluzavku. Aktivity na dětském hřišti rozvíjejí motoriku dítěte, přispívají
k rozvoji osobnosti, samostatnosti a pohybových aktivit dítěte. V letních měsících hřiště hojně
využívají maminky s dětmi.
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Tělocvična v budově bývalé školy
Pro starší děti a dospělé je v budově bývalé školy v Oplocanech k dispozici malá tělocvična,
která byla zřízena na základě poptávky občanů Oplocan. Nezletilá osoba smí tělocvičnu
navštívit pouze za přítomnosti dospělé osoby. Tělocvična je občany využívána spíše
v chladných dnech a zimních měsících. Jsou zde k dispozici čtyři posilovací stroje a dva stoly
na ping pong. Vzhledem k opotřebení posilovacích strojů jsou tyto stroje již málo využívány.
Nadšenci ping pongu se v tělocvičně schází několikrát ročně. V obci je každoročně pořádán
turnaj v ping pongu. Proběhl zde také první ročník turnaje v badmintonu, kterého se účastnilo
20 sportovních nadšenců. Jednou týdně jsou v tělocvičně pod vedením lektorky pořádány lekce
zumby.

Budova sokolovny
Budova sokolovny v Oplocanech je ve velmi špatném stavu a je tedy nutná její
rekonstrukce. Obec však pro kompletní rekonstrukci nemá dostatek finančních prostředků.
Opravu sokolovny by bylo možno řešit v rámci využití dotací. Zastupitelstvo obce Oplocany
má záměr zde rekonstruovat sociální zařízení. Na sportovní aktivity je možno využít venkovní
areál, kde je umístěna betonová plocha, kterou mohou využít hráči volejbalu nebo malé kopané.
Obec tento areál využívá k pořádání sportovních akcí pro děti v rámci Dětského dne či Magické
noci.
Za sportovním využitím mohou dojíždět občané Oplocan do nedalekého Tovačova
či Kojetína. V Tovačově je využívána sportovní hala k utkáním ve florbalu, lekcím aerobiku
nebo kondičního cvičení. V Kojetíně mohou občané naopak využít zájmové sportovní kroužky
v Domě dětí a mládeže Kojetín a některé zájemkyně se zúčastňují lekcí jógy a pilates.
V nedalekých Polkovicích se nabízí možnost využití tenisového kurtu.

3.2 Spolková činnost
Ke spolkům, v rámci nichž je možné věnovat se sportovním činnostem, náleží
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Oplocany. Tento sbor oslavil v roce 2020 115. výročí
vzniku. Základnu tvoří 42 členů, z toho 11 žen a 6 členů do 18 let. Zhruba 30 členů se aktivně
věnuje sportu. Část základny tvoří 4 sportovní družstva, a to družstva veteránů, žen, dětí a
mužů. Někteří členové sboru jsou zapojeni jak v družstvě veteránů, tak třeba mužů či žen.

Aktivní členové organizují tradiční hasičský ples, pořádají tábor pro mladé hasiče, sběr
starého železa, posezení pro občany a zapojují se do kulturních akcí v obci.
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Činnost spolku spočívá krom jiného také ve sportovní činnosti. Sbor má sportovní družstva
mužů, žen, a pokud probíhají soutěže, účastní se jich také družstvo starších hasičů, tzv.
veteránů. SDH Oplocany pořádá každý rok soutěž v požárním útoku Oplockej kopeček.
Tento spolek reprezentuje Oplocany na mnoha soutěžích, jako je například Prostějovská
liga, Olomoucká noční liga, Netradiční závody v Majetíně, Hodový koláč v Kojetíně,
Bochořská sova, aj. Navštěvují klub stonožka v Bystřici pod Hostýnem s ukázkami požárního
sportu na Dětských dnech nejen pro děti, ale i zdravotně postižené lidi různého věku.
SDH své zaměření soustřeďuje i na různé běhy, ať už tradiční Půl Martin v Olomouci
či Avon běh, v rámci charitativních akcí, Christmas run pro nadaci NO FOOT NO STRESS.
V rámci zapojení občanů všech věkových kategorií do sportovních činností pořádají soutěže
v pin pongu a podílejí se na přípravě soutěže v badmintonu.
V současné době SDH Oplocany využívá prostory budovy hasičárny. Jde o přízemní
budovu, v níž se nachází jedna společenská místnost, neboli klubovna, skladovací prostory
a technické zázemí. Budova však nevyhovuje současným potřebám SDH Oplocany, neboť zde
navíc chybí i sociální zařízení. Obec plánuje kompletní rekonstrukci této budovy. V této době
je ve zpracování studie na opravu hasičárny.
Individuálního sportu, kde můžeme zařadit např. jízdu na kole, fotbal či jiné sportovní
aktivity, se účastní přibližně 35 lidí.

3.3 Zhodnocení současného stavu
Obec Oplocany se spolupodílí na financování sportovních akcí a vychází vstříc aktivitám
občanů. Zajišťuje údržbu a úpravu travních ploch na hřišti a údržbu dětského hřiště. V rámci
akcí pořádaných obcí se snaží podporovat aktivní pohyb dětí a mládeže, čímž podporuje jejich
spontánní sdružování.
Problémem současné doby je závislost dětí a mládeže na sociálních sítí. Obec chce podnítit
zájem o sport a zapojit děti a mládež do sportovních aktivit. V obci postrádají zastřešené zázemí
pro sportovce na hřišti a venkovní herní a posilovací stroje, tzv. workout, k využití pro mládež.
Budova sokolovny a hasičské zbrojnice je v nevyhovujícím stavu. Obec se tedy snaží získat
finanční zdroje na rekonstrukci, a tím vytvořit kulturní zázemí pro rozvoj sportu.
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4. Návrhová část
Obec Oplocany se snaží rozvíjet a podporovat aktivity pro veškeré občany obce. Vymezila
si tedy tyto tři priority: sport dětí a mládeže, sport pro všechny a sportovní infrastrukturu.
Tabulka 1: Priority a cíle obce

CÍL/ZÁMĚR

PRIORITA

1.
Sport dětí

•

Podpora sportu jako součásti zdravého životního stylu

•

Podpora a organizace sportovních akcí pro děti a mládež

•

Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle
možností dotací a rozpočtu obce (zakoupení posilovacích venkovních

a mládeže

2.

strojů, vybudování zázemí šaten a posezení pro sportovce na hřišti)
•

Údržba a modernizace dětského hřiště

•

Organizování sportovních akcí a podpora akcí pořádaných SDH

Sport pro
všechny

Oplocany
•

Rekonstrukce budovy hasičárny, údržba fotbalového hřiště

•

Zajištění

dostatečné

sportovní

infrastruktury

pro

pohybové

volnočasové aktivity občanů
3.
Sportovní
infrastruktura

•

Modernizace sportovní infrastruktury

•

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle
možností rozpočtu a dotací (rekonstrukce budovy sokolovny,
vybudování zázemí pro sportovce na hřišti, vybudování cyklostezky)

K cílům všech priorit lze zahrnout investice, provoz či údržbu sportovních zařízení.
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Stanovené cíle a záměry budou naplňovány následujícími aktivitami:
Tabulka 2: Priorita: 1. Sport dětí a mládeže/ 2. Sport pro všechny/ 3. Sportovní infrastruktura

Název aktivity
Podpora
sportovních
akcí

Důležitost

vysoká

Termíny

Odpovědnost

2021 – 2027 zastupitelstvo
(každoročně)
obce

Předpokládané
náklady (Kč)

30 000,ročně

Zdroje
financování

rozpočet
obce,
dotace

Popis aktivity: Podpora pořádání sportovních akcí (sportovní den, dětský den, Oplockej
kopeček – soutěž v požárním útoku, hodový fotbalový turnaj, turnaj v pin pongu, turnaj
v badmintonu atd.)
Tabulka 3: Priorita: 3. Sportovní infrastruktura

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Vybudování
víceúčelového
sportovního
hřiště

vysoká

2021 –
2027

zastupitelstvo
obce

5 mil.

dotace,
rozpočet obce

Popis aktivity: Boj proti vandalismu, podpora všestranné tělesné aktivity. Sportovní vyžití
pro všechny věkové kategorie.
Rekonstrukce
budovy
sokolovny

vysoká

2021 2027

zastupitelstvo
obce

10 mil.

dotace,
rozpočet obce

Popis aktivity: Modernizace stávajících prostor ke sportovnímu využití, pořádání
sportovních akcí pro veřejnost. Podpora sportu dětí a mládeže. Sport pro všechny.
Rekonstrukce
hasičské
zbrojnice SDH
Oplocany

vysoká

2021 2027

zastupitelstvo
obce

3 mil.

dotace,
rozpočet obce

Popis aktivity: Vytvoření prostor vhodných pro přípravu sportovních družstev hasičů. Sport
pro všechny.
2021 zastupitelstvo
dotace,
Cyklostezka
vysoká
10 mil.
2027
obce
rozpočet obce
Popis aktivity: Výstavba úseku cyklostezky, která by měla vést z Annína až do Polkovic o
délce cca 6 km. Sportovní infrastruktura- podpora zdravého životního stylu
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5. Podpora realizace Plánu rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu schvaluje zastupitelstvo obce Oplocany. To každoročně provede revizi
dokumentu. Výstupem této kontroly může být aktualizace dokumentu, který zastupitelstvo
schválí na svém zasedání.
Dokument je k dispozici na obecním úřadě v listinné podobě. Obec může dokument
zveřejnit také na svých webových stránkách.

6. Přílohy

Obrázek 2: Sportovní aktivity pro děti
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Obrázek 3: Sportovní aktivity pro děti – Ukončení prázdnin

Obrázek 4: SDH Oplocany- hasičské závody
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Obrázek 5: SDH Oplocany – hasičské závody

Obrázek 6: SDH Oplocany- hasičské závody, dětské družstvo
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