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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU V OBCI BRATČICE
Úvod
Účelem tohoto plánu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sport občanům obce Bratčice
v horizontu let 2020 – 2024.
Současný stav
V současnosti lze považovat obec Bratčice za obec s poměrně slušnou sportovní základnou, se
značným potenciálem pro pohybové aktivity občanů. Tyto aktivity se uskutečňují zejména
prostřednictvím multifunkčního hřiště, které umožňuje sportovní vyžití v letních měsících. Stávající
stav dokazuje podporu obce v podobě finančních dotací na činnost spolků a podporu v oblasti
sportovního zařízení. Těmito spolky je Tělovýchovná jednota Sokol a Moravská hasičská jednota –
Sbor dobrovolných hasičů Bratčice. Obec udržuje sportovní zařízení ve svém majetku a snaží se je
dále rozvíjet. Navzdory tomu je však patrný nedostatek prostoru, umožňujícího provozování
pohybových aktivit v zimním období.
Naše budoucnost
Hlavním cílem je vytvořit pro občany Bratčic lepší podmínky pro celoroční provozování sportu
a pohybových aktivit všech obyvatel bez ohledu rozdílu talentu, věku, ale i ekonomického
a sociálního statusu. Na straně občanů se stále více projevují změny životního stylu. Sportovní
infrastruktura je součástí základní občanské vybavenosti. Zdraví a zdatnost člověka jsou základním
předpokladem osobního štěstí, spokojenosti a kvality života. Cílem je poskytnout takové podmínky,
aby se měli možnost do pohybových aktivit zapojit občané všech věkových kategorií. Souběžně
cílenou kampaní je nutné podněcovat obyvatele k aktivnímu životu, jehož sport může být
prostředkem i cílem.
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Pro podporu celoročních sportovních aktivit je nezbytné vybudování uzavřených prostor, které by
poskytly zázemí pro sportovní vyžití v zimních měsících a za nepříznivého počasí. Variantním řešením
je plánovaný přesun stávající hasičské zbrojnice, na jejímž místě by mohla být vystavěna tělocvična.
Ta by vzhledem k ideální lokaci bezprostředně u základní školy sloužila jak pro potřeby výuky tělesné
výchovy a provozu školní družiny, tak i pro sportovní aktivity široké veřejnosti či pořádání
sportovních akcí. Existence adekvátních uzavřených prostor umožňujících celoroční provozování
pohybových aktivit je jednou z hlavních priorit v rámci podpory rozvoje sportu v obci.
Příležitostí pro zimní sporty je rybník na návsi, nicméně vzhledem k mírným zimám je možnost
bruslení na přírodních vodních plochách značně omezená, je proto zvažována možnost vybudování
mobilní ledové plochy, jejíž využití by nebylo počasím limitováno.
Dalším významným pohybově motivačním prvkem, zejména u mladších dětí, je dětské hřiště, které
je situováno v příjemném prostředí zeleně nedávno revitalizované návsi. Jeho stávající stav je však
již nevyhovující a jeho další provoz by vyžadoval výrazné investice do oprav, které by však přinesly pouze
krátkodobé řešení. V popředí zájmu je proto realizace nového dětského hřiště - aktuálně je řešena žádost
o poskytnutí dotačních prostředků k jeho vybudování. Z obecních prostředků je plánováno pořízení herních
prvků vodního hřiště, jejichž přínosem bude nejen vyšší atraktivita a variabilita hraní, ale bude dětem sloužit
také jako zábavný prostředek tvůrčího bádání a poznávání fyzikálních zákonů.

Jednou z priorit je také plné využití multifunkčního hřiště a rekonstrukce jeho zázemí, včetně
regenerace posilovny s prvky na posilování a obratnost.
Strategické záměry
Účast - nabídnout dobře organizované společenské a sportovní příležitosti občanům všech věkových
kategorií
Výstavba nových sportovišť - zajištění sportovního vyžití v zimním období s možností nabídnout
občanům širokou škálu aktivit vázaných na uzavřený prostor - fotbal, florbal, tenis, nohejbal, box,
výuka sebeobrany, pilates, jóga, kurzy tance a další. Součástí plánu výstavby nových sportovišť je
také vybudování mobilní ledové plochy.

Obec B R A T Č I C E
Bratčice čp. 36
664 67 Syrovice, okr. Brno - venkov

Řešení nevyhovujícího stavu dětského hřiště - realizace nového dětského hřiště a umístění herních
prvků vodního hřiště
Správa stávajících sportovišť - efektivní spravování, udržování a rozvíjení stávajících sportovišť,
tj. multifunkčního hřiště včetně zázemí, dětského hřiště a hřiště MŠ.
Podpora sportovních spolků - finanční podpora spolků, hledání dalších možností navýšení finančních
zdrojů /sponzoři, granty/, efektivní komunikace a kontrolní činnost
Řízení lidských zdrojů – motivace a oceňování všech, kteří se podílí na kvalitní práci a organizaci
pohybových aktivit
Propagace – Cílené vytváření pozitivního vnímání sportovních aktivit u občanů
Spolupráce s místní samosprávou – pravidelnou konstruktivní komunikací zlepšovat prostřednictvím
sportu kvalitu života občanů

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bratčice na období 2020 - 2024 byl schválen usnesením
Zastupitelstva obce Bratčice č. 13 ze dne 24.2.2020.

V Bratčicích dne 17.2.2020
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