Plán rozvoje sportu
2018–2024

Obec Bařice-Velké Těšany
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Bařice-Velké Těšany 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 planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech
jeho rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. 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, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

•

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 uzemním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

2

3. SOUHRNNÉ INFORMACE O OBCI
Bařice-Velké Těšany
Obec
669 ha
466
43 let
Bařice, Velké Těšany
Bařice, Velké Těšany
Bařice 8, 767 01 Kroměříž
Věra Halamová
Kroměříž
Mikroregion Kroměřížsko
Sdružení pro podporu místních iniciativ
Chřiby
MAS Hříběcí hory
Sdružení místních samospráv

Název
Status
Rozloha k 1.1.2018 (ha)
Počet obyvatel k 1.1.2017
Průměrný věk obyvatelstva
Části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Statutární zástupce
Obec s rozšířenou působností (ORP)

Členství

Obec Bařice-Velké Těšany se nachází v jihovýchodní části části okresu Kroměříž ve Zlínském
kraji, osm kilometrů od Kroměříže. Je tvořena dvěma místními částmi Bařice a Velké Těšany,
které jsou od sebe vzdáleny 2 km. Bařice jsou situovány v nadmořské výšce 228, Velké
Těšany v nadmořské výšce 264 m.
V každé místní části působí tělovýchovná jednota a sbor dobrovolných hasičů. Oba sbory se
účastní soutěží a námětových cvičení v okolních obcích.
V Bařicích působí TJ Bivoj, který má pouze družstvo mužů. TJ Velké Těšany má ve své
kompetenci PIV-KOP, hrající sálovou kopanou.
V létě se konají v obou místních částech dětské dny buď na zahájení nebo ukončení prázdnin.
Program bývá doplněn sportovními aktivitami.
Děti z mateřské školy užívají k pohybovým aktivitám opravenou místnost v patře školky,
která byla z darů vybavena několika sportovními prvky.
Větší předškolní děti jednou za dva týdny dojíždějí do Kroměříže, kde se pod dohledem
cvičitele věnují obratnostnímu cvičení.
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4. STÁVAJÍCÍ SPORTOVNÍ VYBAVENOST
BAŘICE

1. Fotbalové hřiště
Travnaté fotbalové hřiště s nerovným terénem, osazeno kovovými brankami. Hřiště se
nachází v okrajové části obce na pozemku p.č. 280/1 a 280/5. Na fotbalovém hřišti se
pořádají zápasy místního fotbalového týmu, případně je zapůjčováno a užíváno i týmy
přespolními. Hřiště má v dlouhodobém nájmu TJ Bivoj Bařice a stará se o sečení. Pouze
zvýšené břehy seče na své náklady obec. Hřiště je využívání k tréninkům místním sborem
dobrovolných hasičů.
Volně přístupné veřejnosti.

2. Fotbalové šatny
Šatny, pocházející z konce 60. let, slouží zejména místním fotbalistům. Pro celkový havarijní
stav procházejí celkovou rekonstrukcí v cena 3, 1 milionu. Bude dobudována přístavba, ve
které bude umístěno sociální zařízení a technické zázemí. Šatny by měly po rekonstrukci
sloužit celoročně všem místním složkám.
Umístění : Parcela 280/ v k.ú. Bařice
Momentálně jsou šatny přístupné jen fotbalovému oddílu.
3. Dětské hřiště
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Dětské hřiště pro děti od 3 do 14 let bylo zcela nově vybaveno r. 2015 a částečně
zafinancováno z dotace MMR jako jedna akci s obdobným hřištěm ve Velkých Těšanech.
Z prostředků bylo zakoupeno :
- protahovací zařízení, sedátkový kolotoč, skluzavka s žebříkem, řetězová houpačka „Hnízdo“,
dvouhoupačka se dvěma sedátky, dvojhrazda a pískoviště.
Starší vybavení : dřevěná dvoulavička, pružinová houpačka, kovová lavička „hřib“
Hřiště je volně přístupné veřejnosti. Podle provozního řádu dětem do šesti let za doprovodu
dospělé osoby.
Povrch je travnatý, dopadové plochy u vybraných prvků jsou vysypané kačírkem.
Parcela 280/5 v k.ú. Bařice v blízkosti fotbalového hřiště.
4. Hřiště na volejbal a nohejbal
Hřiště s asfaltovým povrchem je vybaveno stojany na uchycení sítí a koši na volejbal. Hřiště
bylo vybudováno v polovině 90.let a při konání fotbalových zápasů a kulturních akcí slouží
jako parkoviště. Povrch je částečně rozpraskaný a výhledově bude nutná jeho rekonstrukce.
Umístění : částečně na parcelách 452/2, 280/5, 279/2 v k.ú. Bařice
Volně přístupné.
Veškeré sportovní objekty jsou v majetku obce. Šatny a hřiště jsou v dlouhodobém pronájmu
TJ Bivoj.
VELKÉ TĚŠANY
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1. Dětské hřiště v mateřské škole
Travnatý povrch, bez dopadových ploch. Umístěno na pozemku 835/29.
Herní prvky byly pořízeny r. 2012 z dotace MMR.
Vybavení : Pískoviště, houpačka „hnízdo“, prohazovadlo „Ptáček“, pružinové koupadlo,
kyvadlová houpačka, herní sestava (dvě věžičky, tabule, horolezecká stěna)
Hřiště není volně přístupné veřejnosti.
2. Dětské hřiště
Pro děti od 3 do 14 let. Dětem do šesti let přístupné jen v doprovodu dospělé osoby.
Travnatý povrch, dopadové plochy z kačírku.
Herní prvky : sedátkový kolotoč, pružinové dvouhoupadlo, pískoviště, řetězová
dvouhoupačka, herní sestava tvořená z hradu, dvou skluzavek, prolézacího tunelu,
horolezecké stěny, klouzací tyče.
Volně přístupné, v majetku obce.
Umístění : p.č. 1388/1 v k.ú. Velké Těšany za sokolovnou
3. Hřiště na nohejbal
Hřiště s asfaltovým povrchem cca z poloviny 90. Let.
Umístění na p.č. 1388/1 v k.ú. Velké Těšany.
Volně přístupné. V majetku obce.
4. Víceúčelové hřiště
Hřiště s umělým povrchem, vybudované za sokolovnou r. 2017, v majetku obce. Veřejně
přístupné.
Určeno k provozování míčových her – tenis, volejbal, nohejbal, malá kopaná, florbal.
Vybavení hřiště : branky na fotbal, sloupky na uchycení sítě
Umístěno na p.č. 1388/, 1388/5 a 1388/6 v k.ú. Velké Těšany.
Volně přístupné. V majetku obce.
5. Sokolovna
Nachází se na pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Velké Těšany. Budova je z r. 1925, poslední velkou
rekonstrukcí prošla r. 2015. V přízemí je sportovní sál, v patře klubovna se zázemím. Sál je
uzpůsoben i ke konání kulturních akcí
Volně nepřístupná. V majetku TJ Velké Těšany
6. Hasičská louka
Travnatý nerovný povrch, vybavený dvěma kovovými napevno zabudovanými brankami.
Vybavena zpevněnou základnou, slouží výhradně pro tréning dobrovolných hasičů, případně
pokud se hraje přátelské fotbalové utkání ženatí proti svobodným. Pozemek je tvořen
několika parcelami v různém vlastnictví.
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P.č. 1330/17 (Obec) , 1330/2 (Sedláčkovi), 331 /TJ VT), 133/16 (Zavadilovi Vážany), 133/15
(Poz. fond) .
Volně přístupné.
Skládací trampolína (průměr : 427 cm)
- využívaná pouze příležitostně při konání sportovních a kulturních akcí. Bývá umístěna na
travnatém povrchu u sokolovny (Velké Těšany) nebo na výletišti (Bařice) pouze po dobu
konání akce.

5. PLÁN INVESTIC DO SPORTU
Plán investic do rozvoje sportu v období 2018 - 2024
Název projektu

Předpokládané

Předpokládaný

náklady

termín

Údržba travnatých povrchů

5.000 Kč

každoročně

Revize sportovního zařízení

3.000 Kč

každoročně

Údržba umělého povrchu na víceúčelovém 3.000 Kč

každoročně

hřišti
Oprava povrchu nohejbalového hřiště v Bařicích 50.000 kč

2022

Dětská hřiště - pravidelné nátěry, výměna 3.000 Kč

každoročně

písku, opravy herních prvků
Doplnění prvků a mobiliáře na dětských hřištích

30.000 Kč

2018 - 2024

Zakoupení sportovního vybavení

30.000 Kč

2018 - 2024

Vybavení sokolovny a šaten v Bařicích

50.000 Kč

2019 - 2021

Výměna laviček na hřišti v Bařicích

20.000 Kč

2020

Dotace tělovýchovným jednotám

100.000 Kč

každoročně
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6. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•

Pořízení, oprava a modernizace sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a
dovybavení sportovních zařízení, nutné revize sportovních zařízení

b) poskytovaná jako dotace v souladu s pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce
2. Nepřímá podpora
•

Údržba stávajících sportovních zařízení – výměna písku a drobné opravy, sečení a
údržba travnatých ploch

•

Propagace a podpora sportovních akcí

7. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu obce Bařice-Velké Těšany se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Bařice-Velké Těšany je zveřejněn na webových
stránkách Obce Bařice-Velké Těšany www.barice-velketesany.cz nebo je dostupný ve fyzické
podobě na obecním úřadě.

Schváleno zastupitelstvem obce Bařice-Velké Těšany dne 14.9.2018 usnesením č. 9.

Marek Haloda

Věra Halamová

…………………………………….

………………………………………..
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