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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bory je střednědobý dokument pro období 2021 – 2025 a je
zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Cílem tohoto dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Bory, konkrétně
tedy analyzovat současný stav sportu v obci, stanovit základní oblasti podpory sportu ve všech jeho
rovinách, stanovení priorit pro rozvoj sportu a určit způsob financování pro jejich postupné dosažení.
Nadřazené strategické dokumenty


Koncepce podpory sportu 2016 - 2025 – SPORT 2025



Plán rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025)

ÚKOLY OBCÍ V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 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 využívaní svých sportovních zařízeni
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.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sportem je podle zákona o podpoře sportu každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích
všech úrovní, a to individuálně nebo společně

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená
širokým vrstvám obyvatelstva.

Tělesnou výchovou a sportem na školách se rozumí 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 činnosti, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Spolky a tělovýchovná jednota jsou právní subjekty, založené zpravidla za účelem zajišťovaní a
provozování sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.
Sportovní akce je jednotlivě organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo
převážně pro provozování sportu.

3.

AKTUÁLNÍ STAV

3.1 SPOLKY A ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBCI V OBLASTI SPORTU
TJ DRUŽSTEVNÍK BORY
Fotbal v obci Bory má mnohaletou historii. Jeho počátky sahají až do roku
1934. Tehdy vznikl fotbalový oddíl Sportovní kroužek v Borech (S.K. Bory).
Okresně organizovaný fotbal začal v obci působit v roce 1978, kdy zde
začalo také fungovat fotbalové hřiště mezi místními částmi Dolní a Horní
Bory, které bylo postupně budováno až do dnešní travnaté pravidelně
zavlažované a udržované plochy.
Dnes má TJ Družstevník Bory 6 fotbalových družstev: Bory „A“, Bory „B“, Dorost, Mladší žáci, Starší
přípravka a Mladší přípravka s téměř 150 aktivními členy, z toho tvoří asi 65 % mládež.
Pod TJ Družstevník Bory také působí tým stolních tenistů, kteří se pravidelně schází k tréninkům a
účastní se místních turnajů. Mimo jiné pořádají také pravidelně Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu
a letní oblíbený tenisový turnaj čtyřher.

SDH BORY
SDH v Dolních Borech byl založen 25. 11. 1941. O aktivní činnost SDH svědčí
např. 1. místo v soutěži požárních družstev okresu v roce 1961. Společná
schůze Sboru dobrovolných hasičů Dolní Bory a Horní Bory dne 12. 3. 1972
rozhodla o sloučení pod názvem SDH Bory. Členové se vždy aktivně podíleli
na akcích souvisejících s budováním a rozvojem obce včetně jejího kulturního a společenského života.
V roce 1987 byla zahájena stavba víceúčelové budovy, která byla vybudovaná občany v akci „Z“ za
finanční podpory České státní pojišťovny. K jejímu slavnostnímu otevření došlo v roce 1991. Jsou v ní
(mimo poštovní úřad) garáže pro požární techniku, sklad, dílna, sociální zařízení a zasedací místnost,
která slouží pro činnost SDH Bory dodnes.
SDH Bory má téměř 70 členů, z toho 20 dětí. Jednotlivé týmy se aktivně účastní okrskových a
regionálních soutěží.

ZÁKLADNÍ

ŠKOLA

HANY

BENEŠOVÉ

A

MATEŘSKÁ ŠKOLA BORY
Obec Bory je zřizovatelem základní a mateřské
školy. Základní školu navštěvuje asi 160 žáků a
mateřskou školu 50 dětí.
Během výuky mateřské školy je pohyb přirozeně zařazen do denního režimu. Děti využívají pro svůj
tělesný rozvoj cvičební prvky v budově MŠ, herní hřiště u MŠ, areál základní školy i tělocvičnu. Každý
rok se také děti těší na návštěvu členů SDH Bory, při které si mohou ověřit dovednosti v požárním
sportu.
Základní škola využívá pro hodiny tělesné výchovy víceúčelové hřiště v areálu ZŠ, tělocvičnu a někdy
také fotbalové hřiště. Pořádá také různé soutěže a turnaje. Velmi oblíbenou je každoroční soutěž
Železný mužíček, které se účastní i školy z okolních obcí. Žáci soutěží v různých věkových kategoriích
jako jednotlivci i pětičlenná družstva. Závodí se například v běhu na 50 nebo 60 m, skoku dalekém,
šplhu nebo hodu míčem.
Důležitou součástí školního vzdělávání jsou i mimoškolní sportovní kroužky zaměřené na různé
sportovní aktivity (sportovní kroužek, miniházená apod.). Žáci navštěvující tyto kroužky se poté pod
vedením učitelů účastní sportovních soutěží a turnajů.

OSTATNÍ SPORTY
HC BORY
Od roku 2009 působí v obci také hokejové družstvo HC Bory pravidelně se účastnící Městské ligy
ledního hokeje neregistrovaných hráčů ve Velkém Meziříčí, které se během sezóny pravidelně schází
v rámci tréninků, soutěžních i přátelských zápasů.

VOLEJBALISTÉ
Pravidelně jednou týdně se také schází místní volejbalisté, kteří sice nejsou registrovaní v žádné
soutěži, o to ale s větším elánem a radostí se tomuto sportu věnují. Během vánočních prázdnin také
organizují oblíbený Mikulášský volejbalový turnaj.

3.2 SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA VE VLASTNICTVÍ OBCE
DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ VE SPORTOVNÍM AREÁLU
Součástí sportovního areálu u fotbalového hřiště je už
od nepaměti také hřiště pro děti. V letech 2017/2018
došlo ke kompletnímu přebudování, kdy byly za
dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj
vyměněny všechny herní prvky, oplocení i mobiliář.
Nyní se mohou děti těšit z lanových prvků, skluzavek,
houpaček, kolotoče i pískoviště.

HŘÍŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola má od roku 2018 své menší hřiště
s několika herními prvky pro nejmenší děti, které je
uzavřené a slouží výhradně pro potřeby MŠ.
Součástí je také pískoviště a travnatá plocha pro
míčové a jiné hry.

VEŘEJNÉ HŘIŠTĚ U MŠ
V roce 2020 získala obec Bory dotaci na
vybudování veřejného hřiště, které bude sloužit
v provozních

hodinách

dětem

navštěvujícím

mateřskou školu a v odpoledních hodinách, o
víkendech a prázdninách bude volně přístupné
veřejnosti. Jeho součástí je dřevěný altán a herní
prvky pro široké věkové rozpětí dětí zaměřené
především na rovnováhu a pohybové aktivity.
V současné chvíli se výstavba dokončuje.

HŘIŠTĚ V AREÁLU ZŠ
Viz „SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ“

WORKOUTOVÉ HŘIŠTĚ
Ze stejné dotační podpory jako dětské hřiště bylo ve
sportovním areálu vybudováno v letech 2017/2018
také workoutové hřiště a venkovní posilovací prvky.
To je využíváno v rámci pravidelných tréninků
fotbalisty i hasiči. Oblíbili si jej ale i teenageři a
návštěvníci z naší obce a okolí.

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVNÍ
KABINY
Fotbalové hřiště prošlo během své existence
spoustou oprav a úprav. Současnou plně
zavlažovanou, travnatou podobu má od roku
2005. Je využíváno denně v rámci fotbalové
tréninkové přípravy a soutěžních zápasů.
Hřiště má svého správce, který se o jeho
kvalitu pravidelně stará.

Ve stejném areálu se nachází také budova, která
je z části využívána fotbalisty jako sportovní
zázemí. Její součástí jsou šatny pro domácí a
hostující týmy. Přes chodbu mají poté sportovci
k dispozici sprchy a sociální zařízení, která slouží i
veřejnosti.
V roce 2011 zde byla vybudována také šatna pro
dětské fotbalisty bez sociálního zázemí.
S ohledem na množství soutěžních družstev a pořádání soutěžních zápasů je toto sportovní zázemí
nedostačující.

Travnatou plochu bez jakéhokoliv zázemí mezi
fotbalovým hřištěm a rybníkem Horník využívají
členové SDH Bory pro své tréninky pro požární
soutěže.

SPORTOVNÍ AREÁL ZŠ
Součástí sportovního areálu ZŠ je jednak
víceúčelové sportovní hřiště, posilovací stroje,
altán a také dětské hřiště.
Víceúčelové sportovní hřiště bylo vybudováno
v roce 2009 a je hojně využíváno jak žáky ZŠ i
MŠ, tak spolky a veřejností. Součástí je oplocené
hřiště s umělou trávou pro různé sporty, plocha
na basketbal, běžecká dráha a doskočiště.
V roce 2021 obec Bory požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o podporu na opravu povrchu a
oplocení tohoto hřiště.

V areálu se dále nachází stůl pro stolní tenis,
venkovní posilovací stroj a poměrně velký altán
určený jako zázemí pro výuku i pořádání
různých sportovních a společenských akcí.
Dětské hřiště bylo ve velmi špatném stavu,
proto byly herní prvky odstraněny a byl
připraven projekt na jeho obnovu. Obec
v současné chvíli čeká na zveřejnění výsledků
dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj,
ve které žádala o dotaci na obnovení hřiště. Návrh nového hřiště obsahuje 8 herních prvků pro děti a
1 workoutovou sportovní sestavu. Celý návrh je pojat tak, aby sloužil co nejširší veřejnosti.

TĚLOCVIČNA ZŠ
Vlastní tělocvičnu propojenou s budovou ZŠ má
naše obec už 17 let. Budova je hojně využívána
především žáky základní i mateřské školy. V zimních
měsících zde probíhá zimní příprava všech
sportovních spolků působících v obci, ale také
sportovců z širokého okolí. Často jsou zde pořádány
různé turnaje a sportovní soutěže. Její současný
stav odpovídá 17 letům provozu. Drobné opravy
jsou hrazeny z rozpočtu školy.
Bylo by ale nutné provést větší opravy, proto byla podána žádost o dotaci na opravu podlahy a montáž
kobercového mantinelu do tělocvičny na Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné chvíli čeká obec
na vyhodnocení žádosti.

4.

MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU

Obec Bory podporuje a vychází vstříc všem sportovním i spolkovým aktivitám, uvědomuje si, jak je
důležité sdružovat a propojovat sport s ostatními oblastmi lidského života, od čehož se významnou
měrou odvíjí pocit sounáležitosti občanů se svou obcí. Oblast sportu má v naší obci své nezastupitelné
místo a ovlivňuje náš život v mnoha hlediscích.
Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů
Sociální rozměr sportu získává na významu vzhledem k problémům individualizace zájmů a atomizace
společnosti, sociální stratifikace, občanské pasivity a vyloučení s častými důsledky sociálně
patologického chování. Sport je založen na spolupráci a týmové práci, odpovědnosti k celku. Přátelství
vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu, identita, hrdost i vlastenectví jsou
celoživotní hodnoty, které sport přináší a lze je jen obtížně formovat jinými aktivitami. Sport usiluje o
šíření idejí fair play, rovnosti a spravedlivosti. Bojuje proti xenofobii a aktivně rozvíjí multikulturní
společnost. Spolková sportovní činnost, na jejímž základě je postavena sportovní činnost v České
republice, je základem soudržnosti a aktivní občanské společnosti. Úspěchy státní reprezentace
podporují národní identitu a vlastenectví.
Sport a prevence zdraví
Zdraví a zdatnost člověka jsou předpokladem osobního štěstí, spokojenosti a kvality života. Sport je
prostředkem aktivní prevence proti civilizačním chorobám i stále častějším psychickým poruchám.
Zdatný člověk má prokazatelně nižší nemocnost, větší odolnost i vyšší pracovní výkon, což jsou
významné ukazatele kvality života i ekonomické benefity sportu. Prosazování zdravého životního stylu
ve společnosti bude mít stále větší význam pro zvýšení kvality života stárnoucí populace.
Sport jako prostředek seberealizace
Sport podněcuje touhu člověka zlepšovat se, dosahovat individuálních limitů, poznat sebe sama,
koncentrovat úsilí a směřovat k cíli, překonávat překážky, spolupracovat, vyrovnat se s neúspěchem
apod. Stejně tak v roli trenéra nabízí seberealizaci při vedení sportovního kolektivu či jedince, i při
rozhodování či pořádání sportovní akce. Volný čas tak dostává aktivní náplň a život smysluplnost.
Sportovec jako samostatná sebevědomá osobnost
Sportovní prostředí přináší dlouhodobou vysokou sociální interaktivitu sportovců, trenérů, rozhodčích
i diváků. Ovlivňuje vnímání sebe sama, dává člověku sebedůvěru, schopnost orientovat se v novém
cizím prostředí, stanovit si cíl a udělat vše pro jeho naplnění apod. Tyto zkušenosti získané sportem

utvářejí osobnost a jsou přenositelné do mimosportovního života, kde umožňují daleko lepší vyrovnání
se stresem a každodenními problémy.
Státní reprezentace jako prostředek posilování vlastenectví, národní hrdosti a mezinárodní prestiže
Vynikající sportovci jsou moderními hrdiny a žádoucí vzory pro mladou generaci, kteří mimořádný
talent podpořili mimořádnou pílí a dosáhli obdivuhodných výsledků. Úspěchy českých reprezentantů
na významných sportovních událostech opakovaně sjednocují národ, dávají pocit sounáležitosti
s úspěchem, čímž mají unikátní a nenahraditelný společenský význam. Jsou jedinečným prostředkem
propagace České republiky.
Zdroj: Koncepce podpory sportu 2016-2025 (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)

5.

CÍLE A PRIORITY

Dle doporučené osnovy Plánu rozvoje sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pracuje Plán
rozvoje sportu obce Bory se třemi prioritními osami, a to:

5.1 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 a 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 chovaní dětí a mládeže.

5.2 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.

5.3 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.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
PRIORITA
Cíle

1. SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Vyvolání zájmu o sport, podněcování dětí a mládeže k aktivnímu trávení
volného času, osvojování si pohybových aktivit, budování pozitivního přístupu
ke sportu, udržování dobré kondice organismu, nabídka smysluplné zábavy a
trávení volného času, rozšiřování členské základny sportovních spolků a
organizací působících v obci

Záměry

Podpora školy v oblasti zajišťování zázemí pro tělovýchovné aktivity dětí a
mládeže
Podpora spolků a organizací při jejich činnosti
Podpora pořádání stávajících sportovních a komunitních akcí
Iniciativa a podpora nových sportovních akcí pro děti a mládež
Zabezpečení kvalitního a moderního zázemí pro sportování v obci
Údržba a modernizace stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro sportovní a
volnočasové využití
Odborná pomoc při získávání dotací a jiné podpory nutné pro zajištění
fungování spolků a organizací pracujících s dětmi a mládeží

PRIORITA
Cíle

2. SPORT PRO VŠECHNY
Rozšiřovat stávající možnosti sportovního vyžití a aktivního trávení volného
času pro občany všech věkových kategorií žijící v obci i jejím okolí

Záměry

Podpora a iniciace pořádání sportovních a komunitních akcí
Podpora sportovních a tělovýchovných akcí včetně osvětových akcí
zaměřených na zdravý a aktivní životní styl
Podpora meziobecní spolupráce v oblasti sportu
Podpora spolků a organizací při jejich činnosti
Propagace pořádaných sportovních a komunitních akcí
Zvyšování povědomí o možnostech sportovního a aktivního vyžití v rámci
území obce a jejího okolí

PRIORITA
Cíle

3. SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA
Zajištění vyhovující sportovní infrastruktury pro pohybové a volnočasové
aktivity, modernizace a výstavba nové sportovní infrastruktury odpovídající
potřebám obce

Záměry

Údržba, modernizace a výstavba nové školní infrastruktury a vybavení
Údržba, modernizace a výstavba nové sportovní infrastruktury ve vlastnictví
obce
Podpora údržby, modernizace a budování nové sportovní infrastruktury ve
vlastnictví spolků a organizací působících v obci
Údržba, modernizace a výstavba obecní naučné stezky
Podpora cyklodopravy

6.

FORMY PODPORY SPORTU V OBCI

PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA
Obec Bory dlouhodobě aktivně podporuje sportovní a volnočasové aktivity v obci včetně rozvoje a
údržby sportovní infrastruktury. Každoročně vyčleňuje ve svém rozpočtu finance na:
-

údržbu, modernizaci a budování nové sportovní infrastruktury,

-

podporu celoroční činnosti spolků a organizací působících v obci,

-

podporu pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí konajících se na území obce.

VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
Obec Bory se aktivně uchází o různé dotační podpory, pomocí níž udržuje, modernizuje i buduje novou
sportovní infrastrukturu v rámci území obce. Aktivně také pomáhá spolkům a organizacím při získávání
dalších dotačních prostředků pro jejich činnost.

NEPŘÍMÁ PODPORA
Obec Bory aktivně zajišťuje pořadatelům sportovních, společenských a jiných akcí podporu při
poskytování prostoru v majetku obce pro tyto potřeby. Dále pak napomáhá při propagaci pořádaných
akcí prostřednictvím webových stránek, Mobilního i veřejného rozhlasu, facebookové stránky obce i
prostřednictvím tištěného obecního zpravodaje.

7.

ZÁVĚR

Strategický plán rozvoje sportu v obci Bory se bude průběžně aktualizovat.

Strategický plán rozvoje sportu obce Bory schválilo zastupitelstvo obce na svém 30. zasedání konaném
dne 27.5.2021, a to usnesením č. 7/30 ZO.

Strategický plán rozvoje sportu obce Bory je zveřejněn na webových stránkách Obce Bory
http://www.bory.cz/ nebo je dostupný v tištěné podobě na obecním úřadě.

