Zápis ze setkání se sportovními organizacemi působícími v městě Vracov
Setkání ze sportovními organizacemi ve městě Vracov se uskutečnilo dne 14. 5. 2019 od 17:30 hodin
v Kulturním domě města Vracov. Cílem setkání bylo zjistit problémy a potřeby organizací působící ve
městě. Řízenou diskuzi vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu ve složení Bc. Hana Horňáková, Ing.
Tomáš Kolařík a Bc. Martina Urbancová, za účelem zajistit objektivitu diskuze. Jednání se zúčastnilo 9
zástupců spolků zastupující oddíly házené, nohejbalu, fotbalu, tenisu a stolního tenisu. Přítomni bylo
také 3 zástupci města, viz prezenční listina z jednání.
V první části setkání proběhla obecná diskuze nad problémy organizací, z níž vyplynulo, že obecně jsou
největšími problémy organizací lidé ve sportu, spolupráce a nedostatečná infrastruktura a zázemí pro
sportování. Na základě této diskuze bylo vybráno 7 nejproblémovějších témat, jimiž jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jak získat více dětí a spolupracovat se ZŠ v regionu
Jak podporovat talenty, zviditelnit úspěchy a propagovat sport a jeho akce
Jak udržet trenéry, získat nové a motivovat ke zvyšování kvalifikace
Jaké akce a aktivity organizovat pro veřejnost
Jak koordinovat aktivity v hale v různých ročních obdobích
Jak získat finance pro sport
Jak motivovat členy/rodiče k aktivní činnosti ve spolku

U těchto témat zástupci spolků určili preference důležitosti řešení:
Téma
Priority
Jak získat více dětí a spolupracovat se ZŠ v regionu
9
Jak podporovat talenty, zviditelnit úspěchy a propagovat sport a jeho akce
3
Jak udržet trenéry, získat nové a motivovat ke zvyšování kvalifikace
8
Jaké akce a aktivity organizovat pro veřejnost
3
Jak koordinovat aktivity v hale v různých ročních obdobích
7
Jak získat finance pro sport
8
Jak motivovat členy/rodiče k aktivní činnosti ve spolku
7
Následně byly vybrány 4 nejpreferovanější témata, na která hledali zástupci spolků řešení:
Na téma: Jak koordinovat aktivity v hale v různých ročních obdobích; spolupráce
klubů, byly nalezeny následující řešení:
organizace schůzek vedoucích kurzů 1x měsíčně
počet dětí v oddíle x čas v hale - výchozí bod
upřednostnit děti do 15 let v čase odpoledním
vystavět, zajistit další kryté sportoviště
infosystém on-line - změna rezervací rozesílání emailů
Nejpreferovanějším řešením pro zúčastněné osoby bylo v tomto tématu - vystavění a zajištění dalšího
krytého sportoviště.
Na téma: Jak získat finance pro sport, byly nalezeny následující řešení:
sponzoři
dotace - nafukovací hala, víceúčelový povrch na sokolovně, školní tělocvična
členské příspěvky
hostinská činnost
financování haly v Kyjově, Strážnici, Petrov

Nejpreferovanějším řešením pro zúčastněné osoby bylo v tomto tématu – zajistit dotace na nafukovací
halu, víceúčelový povrch na sokolovně, školní tělocvičnu.
Na téma: Jak získat více dětí a spolupracovat se ZŠ v regionu, byly
nalezeny následující řešení:
organizovat sportovní dny na ZŠ v režii jednotlivých klubů např. turnaj v
kuželkách, v tenise…
náborové akce opakovaně vícekrát ročně i v okolních obcích
pořádat meziškolní turnaje i se zapojením trenérů
uspořádat zábavné akce mimo běžné fungování oddílu - stmelovací
aktivity - rodiče dětem
zvát rodiče na sportovní aktivity svých ratolestí
osvěta rodičů - vést potomky ke sportu
akce přiveď souseda
zapojit rodiče, prarodiče
Nejpreferovanějším řešením pro zúčastněné osoby bylo v tomto tématu – zorganizovat sportovní akci
přiveď souseda.
Na téma: Jak udržet trenéry, získat nové a motivovat ke zvyšování
kvalifikace, byly nalezeny následující řešení:
hlavně rodiče sportujících dětí
odměna pro trenéra - finanční - 70 Kč/hod
odměna pro trenéra - motivační
pokud mají čas, dovolenou - zvýší si kvalifikaci, klub kurzovné proplatí už pak v klubu zůstanou
úroveň dětí a úroveň soutěží má vliv na chuť trenérů do práce
chuť, čas + bonus, odměna
starosti a zodpovědnost odradí
dobrá atmosféra v klubu, přátelství
bývalí hráči
Nejpreferovanějším řešením pro zúčastněné osoby bylo v tomto tématu – zapojit a motivovat
k činnosti bývalé hráče.
Na základě získaných informací provedlo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. návrh klíčových oblastí,
v nichž může být město Vracov organizacím nápomocno a na základě těchto podkladů vypracovalo
následující návrh pro strategickou část Strategii sportu města Vracov.
Na základě doporučení Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. by město Vracov mělo podporovat sport ve
třech rovinách – Sport pro děti a mládež, Sport pro všechny (rekreační) a také Výkonnostní a vrcholový
sport.
Následující tabulky shrnují zaměření podpory sportu města s již navrženými konkrétními záměry, ze
které je v blízké budoucnosti potřeba z pohledu sportu řešit:
Priorita
Cíl

Projektové záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, pěstovat v nich potřebu sportu jako
samozřejmou součást zdravého životního stylu. Nabídnout smysluplnou
zábavu a umožnit jim rozvíjet své schopnosti a dovednosti s možností
sportovního růstu.
1. Dětské hřiště (koutek) na městském stadionu
2. Měkké sportovní aktivity - Sportovní dny na ZŠ, Akce přiveď souseda,
kroužky při škole pod vedením trenérů

Priorita
Cíl
Projektové záměry

Priorita
Cíl

Projektové záměry

2. Sport pro všechny
Vytvořit kvalitní a finančně dostupné sportovní vyžití a aktivní zábavu pro
všechny věkové kategorie a zájmové skupiny na území města.
3. Oprava koupaliště
4. Oprava sociálního zařízení v kuželně
5. Nová fasáda sportovní haly
6. Rezervační a informační systém ve sportovní hale
7. Upravit otvírací dobu koupaliště, aby respektovala sezónní
podmínky
8. Poskytovat zlevněné pronájmy na sportovní aktivity místních spolků
(cvičení pro ženy…)
3. Výkonnostní a vrcholový sport
Vytvořit kvalitní technické a finanční zázemí sportovcům a sportovním
organizacím pro provozování sportu. Podnítit zájem organizovat ve městě
sportovní akce.
9. Rozvoj areálu městského stadionu – nová tribuna, sociální zařízení,
osvětlení hrací plochy, kabiny
10. Vybudování zázemí u antukových hřišť – sociální zařízení, sprchy
11. Vystavět další kryté sportoviště (nafukovací halu)
12. Víceúčelový povrch na sokolovně
13. Akce k oceňování sportovních úspěchů bezprostředně po úspěchu
14. Kontaktní osoba na městě, která bude přijímat a zveřejňovat
informace od spolků pro občany obce
15. Pravidelné setkání sportovních organizací se zástupci města

Zápis ze setkání zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. dne 20. 6. 2019. Zápis bude rozeslán
k připomínkování osobám, které se setkání zúčastnily. Na tohoto zápisu a zapracovaných připomínek
bude následně proveden návrh Strategie rozvoje sportu, který bude předán tajemnici města Vracova.

