Plán
lan rozyoJe sport
sportu
y obci SLATINA
2021-2025

Strategický plán rozvoje sportu v obci byl schválen zastupitelstvem obce dne 8. 6.202I
usnesením ě. 7 l 1 5 12021 .
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článek I. Úvodní ustanovení
Plán rozvoje sportu v obci Slatina je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,

o podpoře sportu, ve zněni pozdějšíchpředpisů. Koncepce podpory sportu je otevřeným
dokumentem, kterlý se můžeměnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.

Cílem tohoto dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Slatina,

tj, analyzovat současný stav sportu v obci, obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách,
stanovit priority pro rozvoj sportu a určit způsob financovaní pro jejich postupné dosažení.
Slatina mázájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného ěasu obyvatel jako vhodného
prostředku pro integraci a soudržnost obce. Zvýšeni kvality života aýznamná role v prevenci
sociálně patologických jevů zejména u dětí amládeže je zámérem této koncepce, protože sport

jako součást zdravého životnéhostylu má v životě každéhočlověka nezastupitelné místo.

DŮležitých krokem je

i

propagace sportu, informovanost veřejnosti, spolupráce se spolky

pŮsobícími naúzemi obce

av

jejím okolí, spolupráce

s

místní základní školou i budoucí školou

mateřskou, kterámaji pozitivní vliv na oblíbenost sportu u dětí v útlémvěku.

Nadřazené strategické dokumenty
T

ento dokument

vy

chází z

tě

chto nadŤ azený ch strate

gic

ký

ch

do

kumentů :

1.

Koncepce podpory sportu 2016

2.

Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji (Koncepce sportovní politiky Středočeského

-

2025 (dálejen ,,Sport 2025*)

kraje2018-2025)

článek lI. Základní pojmy
Sporto všeobecnésportovní činnosti

VeŠkeréformy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a

usiluji o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševnípohody, upevňovaní zdraví,
dosaženi výsledků v soutěžích navšech úrovníchči rozvoj společenských váahů.

Sport pro všechny

Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,rekreačního,

soutěžníhoi nesoutěžního charakteru. Motivací
organizované

a

hodnotami

jsou pohybové vyžiti,

i neorganizované volnočasovéaktivity, zábava, sociální kontakt, udrženínebo

zlepšení zdtavotní i psychické kondice

Tělesná výchova a sport na školách
Pohybové aktivity v rámci školnívýuky (výchovně vzdělávaciho progranru) a na ně navazujicí

zájmové soutěžníi nesoutěžníorganizované aktivity ve školníchprostorách. Cílem není
výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke
spotlu.

Sportovní kluby a těloqýchovná jednota
Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelemzajišťovanía provozovaní sportu a pohybových
aktivit občanů.

Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná spotlovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná aktivita sporlovního
charakteru.

Dobrovolník a dobrovolnictví
Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí,volený nebo dobrovolný činovník,podílejícíse
na zajiŠtěníčinnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá,
svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem čase působíve sportovním prostředí ve
prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadujíci ze zákona či z.|iných
předpisů odbornou kvalifrkaci.

Komise pro kulturu, sport a volny čas * poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolrrí činovnícipodílejícíse na sportovních činnostech v obci.
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Dle § 6 zákona ll5l2001Sb. o podpoře sportu, mezi hlavní úkoly obce patří:
(1) Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečujírozvoj sportu pro všechny, zejménapro mládež,

b) zabezpeČujípřípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

c) zajišt'ujívýstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních

zaíízenía

poskytujíje pro spotlovní činnost občanů,
d) kontrolují účelnévyužívánísvýclr sportovních zařízení
e) zabezpeěují finančnípodporu sportu ze svého rozpočtu.

(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své územíplán rozvoje sportu v obci a
zajišt'uje jeho provádění.
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Obec Slatina\eži na komunikaci spojujícíměsto Kladno vzdá|ené od obce l3 km, s městem

Kralupy nad Vltavou vzdáleným od obce 8 kilometrů. V současnosti má 645 obyvatel.
Název obce Slatinavznikl zřejmě podle místa jejího založeni,v místě bylo totiž hojně močálů,
mokřin, bažin a slatinných terénů.Zpočátku tvořilo obec jen pár rolnických usedlostí, později
zde bylo postaveno několik dalšíchstavení a Slatina se tak stala osadou.

Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, aktivně podporuje sportovní akce a má zpracovaný
systém firrančnípodpory formou individuálníclr dotací poskytovaných z rozpočtu obce.

Obec si

je

vědoma důležitostispontánního sdružování ,,zdo\a", od kterého se odvíjí

sotrnáležitost občanůse svoií obcí,
Obec má několik spolků:

a) SK Slatina, z.s.
b) Dobrovolní hasiči
c) Myslivecké sdružení
d) Klub - stolní tenis
Současný stav v obci Slatina

V obci

se trachází sportovní areál, který mají možnost využívatbezplatně místníi přespolní.

Sportovní areáI zahrnuje fotbalové hřiště, kde je možnost využit bezpečnébranky při menším
poČtu hráčŮ.

V roce 2019 realízoval SK Slatina, z.s, závlahový

systém na tomto hřišti v celkové

částce 264 88l,-Kč z Fondtr sportu a volrrého času Středočeského kraje. Dále se zde nacházi
asfaltové hřiště pro míčovéhry, které prošlo revitalizaci v roce 2O2O (Pafticipativní rozpočet
StředoČeského kraje

- Sporlovni

areáIjako místo pro komunitní život ve Slatině, 398 630,-Kč,

celkové náklady 585.133,0l) a Workoutové hřiště postavené vroce 2021 (sousíavahrazd,
bradel, žebíina dalšíchjednoduchých prvků sloužícík cvičenízejména s vlastní vahou).
Samozřejmě zde nechybí ani herní prvky pro nejmenší děti.

Na návsi se nachází Dětské hřiště u Pramene s různými herními prvky a pískovištěm. U místní

základni školy vzniklo vroce 2018 multifunkční hřiště pro tělesnou výchovu a odpolední
výchovnou činnost, které mohou po domluvě využívati místnílidé zejména o víkendech. U

vysílačebyly umístěny cvičícístroje určenézejména pro seniory vroce 2019 avroce2020
bylo vybudované dětské hřiště u Anglického resortu.

SK Slatina, z.s. obnovil od dubna 2015 činnost s mládeží.V současnédobě hrají týmy starších
a mladších žákůpod vedením Jana Soboty a předpokládáme, že od roku 2022 budou hrát i ti

nejmenší. Fotbalisté SK Slatina hrají IV.B třídu. V roce 2020 měl spolek 55 hráčů(26 déti +
29 dospělých).

1.

Sport dětí a mládeže

Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládežeje potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.

Poskytnutí smysluplné činnosti, určenícíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti

s

okolím,navození

pocitu bezpečí.Nejlepšízpůsob vlivu na chování dětí a mládeže.

Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializačnífaktor, účinnáforma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitýprvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka.

CÍl podpory: Podnícenízájmu o spor1. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životníhostylu. Nabídka smysluplné zábavy a současnérozvíjeníschopností a
dovedností v této oblasti, které povede k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.

Priorita:

a)

údržbastávajících sporlovních zaŤizeni ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v

souladu s potřebami obce

b) údržbastávajících dětských hřišt' ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce

c) podpora rozvoje tělesné výchovy

a

pohybových aktivit ve školských zaŤizeních obce

d) podpora sporlovních akcí a organízaěního zajištěnísportovních akcí pro děti amládež
e) podpora arozvoj talerrtovaných dětí amládeže

2. Sport pro všechny
Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určenéširokým
vrstvátn obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.

Zásadnivýznam: Naplriování rnyšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.

CÍl podpory: Vytvoření kvalitních a firrančně dostupných možnostísportovního vyžiti a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijici na územíobce.

Priorita:

a)

údtžbastávajících sportovních zařízeni ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v

souladu s potřebarni obce (např. dětská hřiště),

b) podpora údržbysportovních zaíizeni ve vlastnictví spolků,
c) podpora, případné spolupořadatelství sportovních akcí, vesnických

her,

d)
e)

podpora nejrťrznějších pohybových aktivit (cvičenípro ženy amuže na OÚ),

0

spolupráce s obcemi v mikroregionu v oblasti sportu a tělovýchovy

3.

Sportovní infrastruktura

příprava nových projektů zaměřených na sport dle možnostírozpočtu obce a dotací

Priorita:

a) Zajištěni dostatečnésporlovní infrastruktury pro

pohybové a volnočasovéaktivity a

rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času

b)

Ú

c)

Rekonstrukce tribun

d)

Příprava nových projektů zaměřených na rekonstrukci fotbalových kabin a okolí (Program

drZbaa modernizace spoftovní infrastruktury

,,Rozvoj místníchsportovišt' azázemí - Kabina", který je určen pro obce do 3 000 obyvatel
Pro rok 2021 , 2025). Předpokládáme opravu elektroinstalace v kabinách, oplocení za
fotbalovou brankou směrem k MŠ,rekonstrukci sprch a zakoupení nového bojleru.

e)

Odkoupení pozemku p.č. l88/3 k.ú. Slatina u Velvar
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Přímá podpora (finanční)

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce

o Pořízení sportovních zařízeni nebo jejich

o

částí,nákup a dovybavení sportovnichzařízeni,

modelnizace a opťavy sportovních zaŤizeni ve vlastnictví obce

1

a

jejich vybavení,

b) poskytovanájako dotace (dar) v souladu se zákonem 12812000 Sb. o obcích

2. Nepřímá podpora

a)

údržbastávaiících sportovních zaŤízeníve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v

souladu s potřebami obce (např. dětská hřiště),

b)
c)
d)
e)

podpora údržbysportovních zaŤizení ve vlastnictví spolků,
podpora, případné spolupořadatelství sportovních akcí, vesnických her,
podpora nejrůznějšíchpohybových aktivit (cvičenípro ženy amuže),
možnost bezplatného využivánísociálního zázemi ve vlastnictví obce při pořádání

sportovních akcí (kabiny u fotbalového hřiště)

0

možnost bezplatného využívánípozemků ve vlastnictví obce při pořádání sporlovních

akcí

g)

spolupráce s obcemi v mikroregionu v oblasti sportu a tělovýchovy

článek yI. závěrečná ustanovení
1. Strategický plán rozvoje sportu ve Slatině schválilo Zastupitelstvo obce Slatina na svém
zasedání konaném dne 8.

6.202I usnesením ě7lI5l202L

2. Strategický plán rozvoje sportu ve Slatině je zveřejněn na webových stránkách Obce Slatina
www.ouslatina.cz nebo je dostupný ve Szické podobě na obecním úřadě.

Pavel Vosy
starosta obce

