PLÁN ROZVOJE SPORTU
obce Litvínovice
na období 2020 – 2025
podle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů.
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ZPRACOVATEL STRATEGIE
Název obce:

LITVÍNOVICE

Počet obyvatel k 31. 12. 2018:

2 526

Obec s rozšířenou působností:

České Budějovice

Kraj:

Jihočeský

Rozloha:

700 ha

Katastrální území:

3 (Litvínovice, Mokré, Šindlovy Dvory)

Nadmořská výška:

389 m n. m.

Kontakty:
Adresa obecního úřadu:

Litvínovice 39, 370 01 České Budějovice

IČ:

00245194

DIČ:

CZ00245194

Telefon:

+420 387 203 480

E-mail:

podatelna@litvinovice.cz

webové stránky:

www.litvinovice.cz

Vyznačení katastrálního území obce Litvínovice

Zdroj: www.mapy.cz
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Litvínovice na období 2020 – 2025 je střednědobým plánem, zaměřeným na
oblast rozvoje podpory sportu v obci, který byl zpracován v souladu s § 6 odst. 2 2 Zákona č. 115/2001
Sb., Zákon o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o otevřený dokument, který
podává základní informace o stavu podpory sportu v obci Litvínovice, vč. dalších souvislostí.
Plán rozvoje sportu je zaměřen na oblast sportu a volného času všech věkových kategorií obyvatel
obce.
Plán rozvoje sportu obce Litvínovice na období 2020 – 2025 (dále také Plán rozvoje sportu) může být
pozměňován či aktualizován v závislosti na aktuálních prioritách obce Litvínovice.
Plán rozvoje sportu obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení opatření k zajištění
dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce a stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory
sportu. Součástí plánu je také návrh financování z rozpočtu obce (příp. dalších zdrojů), které jsou
nezbytné k naplnění plánu.
Na zpracování Plánu rozvoje sportu obce Litvínovice na období 2020 - 2025 se podíleli zástupci obce,
především starostka obce Alena Nováková. Výsledná podoba Plánu rozvoje sportu vznikla ve spolupráci
s Místní akční skupinou Blanský les - Netolicko o.p.s.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sportem je pro účely tohoto dokumentu nazývána 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.
Za Sportovní organizaci se pro účely tohoto dokumentu považuje právnická osoba založená za jiným
účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby také činnost v oblasti
sportu.
Sportovní zařízení je pro účely tohoto dokumentu objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich
soubor, sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
Tělesná výchova a sport ve škole je pro účely tohoto dokumentu výkon pohybových aktivit v rámci
školní výuky.
Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby jsou pro účely tohoto dokumentu spolky ustavené za účelem
provozován sportovní činnosti, ne pro vytváření zisku.
Sportovní akce je pro účely tohoto dokumentu organizovaná sportovní soutěž, nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
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3. ÚKOLY OBCE V OBLASTI SPORTU
Obce v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., Zákon o podpoře sportu, ve znění pozdějších
předpisů 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 využívání svých sportovních zařízení
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
Obec dále zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.

4. ZÁKLADNÍ POPIS OBCE
Obec Litvínovice leží jihozápadně 5 km od krajského města České Budějovice. Severovýchodním
směrem se mezi Litvínovicemi a centrem Českých Budějovic prostírá rozlehlý park Stromovka.
Jižní hranici obce lemuje letiště Planá, jihovýchodní hranici pak řeka Vltava. Ve východní části katastru
obce prochází mezinárodní silnice E55 (Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Rakousko).
Podél místní komunikace, která propojuje části obce, jsou tři rybníčky, Horní, Prostřední a Dolní
litvínovický, dále v části Šindlovy Dvory, v blízkosti návsi, se nachází Šindlovský rybník.
První písemná zmínka o obci (Lutwinouich) pochází z roku 1259, kdy ji Vok I. z Rožmberka jmenuje
mezi vesnicemi, z nichž má dostávat desátky jím tehdy zakládaný vyšebrodský klášter. V letech 1850
až 1867 tvořily Litvínovice součást obce Rožnov, poté se staly samostatnou obcí, jíž zůstávají podnes
vyjma krátkého období od počátku roku 1952 do 16. května 1954, kdy byly začleněny pod město České
Budějovice. Obec Mokré s osadou Šindlovy Dvory byla připojena k Litvínovicím dne 12. června 1960.
V obci je dostupná základní občanská vybavenost – pošta, škola (plně organizovaná ZŠ i MŠ), několik
restaurací, knihovna s pobočkami ve všech místních částech obce a tři obchody.
Do obce je zajištěna dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou. Linka MHD propojuje
všechny místní části obce.
Infrastrukturu obce tvoří napojení na vodovod, plyn, kanalizaci a na centrální sběrač k ČOV v Českých
Budějovicích.
Obec je členem Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Místní akční skupiny Blanský
les – Netolicko o. p. s.
Díky své výhodné poloze, která zajišťuje obyvatelům dobrou dostupnost všech služeb a pracovních
příležitostí, zaznamenává obec v posledních několika letech výrazný rozvoj.
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Velká výstavba rodinných domů s sebou přináší velký příliv převážně mladých obyvatel. Statisticky se
obec zařadila na přední místa v nárůstu obyvatel za rok.
Počet obyvatel se za posledních 10 let zvýšil o více jak 18% a v roce 2016 přesáhla 2,5 tis. obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel tvoří věková kategorie 0 – 14 let cca 19,6%, věková kategorie 15 – 64 67,6%
a věková kategorie 65 a více let tvoří cca 12,8%. V obci se každoročně narodí kolem 25 dětí.
Stav a vývoj v obci z hlediska obyvatelstva a bytové výstavby je zaznamenán v následujících tabulkách.
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel obce Litvínovice v období 2009 - 2018
Počet obyvatel
obce k 31. 12.
2 138
2 216
2 224
2 339
2 391

Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Počet obyvatel
obce k 31. 12.
2 435
2 482
2 526
2 513
2 526

Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Tabulka 2: Vývoj věkové struktury obyvatel obce Litvínovice v období 2009 - 2018
Počet obyvatel
k 31. 12. 2018
V tom ve 0-14
věku:
15-64
65 a více
Průměrný věk

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 138

2 216

2 224

2 339

2 391

2 345

2 482

2 526

2 513

2 526

369
1 576
193
36,3

383
1 632
201
36,5

399
1 608
217
37,0

424
1 668
247
37,2

453
1 683
255
37,3

470
1 701
264
37,6

500
1 710
272
37,7

508
1 722
296
38,1

501
1 706
306
38,5

497
1 708
321
39,2

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr

Tabulka 3: Přehled dokončených bytů
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Byty celkem
24
21
26
42
21
20
19
14
8
30

v rodinných domech
24
21
26
42
21
14
19
14
8
28

v bytových domech
-

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profiluzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__544795#
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Tabulka 4: Demografické údaje za obec – migrační a přirozené přírůstky obyvatel za období 2009 - 2018
Rok

Stav
k 1. 1.

Narození

2009

2 032

33

12

132

2010

2 138

27

11

2011

2 176

25

10

2012

2 224

27

2013

2 339

2014

Přírůstek Stav k
celkový 31. 12.

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

47

21

85

106

2 138

109

47

16

62

78

2 216

74

41

15

33

48

2 224

6

147

53

21

94

115

2 339

21

16

114

67

5

47

52

2 391

2 391

25

11

97

67

14

30

44

2 435

2015

2 435

30

17

114

80

13

34

47

2 482

2016

2 482

24

14

117

83

10

34

44

2 526

2017

2 526

31

13

74

105

18

-31

-13

2 513

2018

2 513

19

12

103

97

7

6

13

2 526

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/csu_a_uzemne_analyticke_podklady

5. SOUČASNÝ STAV PODPORY SPORTU V OBCI
Na území obce Litvínovice se nachází několik sportovišť. Některé jsou přístupné veřejnosti bez
omezení, některé za splnění určitých podmínek (např. pouze pro členy, po zaplacení vstupného nebo
kurzovného).
Obcí Litvínovice prochází cyklostezka č. 1092 (spojení s centrem Českých Budějovic). V severovýchodní
části obce pak bezprostředně navazuje park Stromovka (celá řada možností pro sportovní vyžití).
Obec pravidelně vydává obecní zpravodaj, kde informuje obyvatele obce mimo jiné o sportovních
akcích a aktivitách a o projektech zaměřených na oblast sportu a volného času.
V platném územním plánu obce jsou vyčleněny plochy, které mají být zaměřeny na rozvoj sportu a
volnočasových aktivit (veřejná prostranství a sport).
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5. 1. Stávající sportovní zařízení a infrastruktura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Název sportovního zařízení
Dráha BMX Mokré
Fotbalové hřiště TJ Mokré
Fotbalové hřiště tréninkové
TJ Mokré
Lukostřelnice Šindlovy
Dvory
Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy
Dvory

Umístění
místní část Mokré
místní část Mokré
místní část Mokré

Sporty
ostatní
fotbal
fotbal

Volně přístupné*
ANO
NE
NE

místní část Šindlovy
Dvory
místní část Šindlovy
Dvory

ostatní

NE
NE

Venkovní hřiště Amatérští
sportovci Mokré
Venkovní sportoviště DDÚ,
DDŠ, ZŠ a ŠJ Homole
Víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ
Šindlovy Dvory
Sportovní areál HELUZ

místní část Mokré

aerobic, futsal,
gymnastika, sport
pro všechny
tenis, volejbal

místní část Šindlovy
Dvory
místní část Šindlovy
Dvory
místní část Šindlovy
Dvory
místní část Mokré

fotbal, nohejbal,
volejbal
nohejbal, volejbal

NE

Sportovní střelnice
Golf
Nohejbal, volejbal

ČÁSTEČNĚ

místní část Litvínovice

nohejbal

ANO

10. Víceúčelové hřiště – Mokré
(točna MHD)
11. Nohejbalové hřiště –
Litvínovice za OÚ
11. Dětská hřiště

ANO

NE

ANO

místní části Litvínovice,
ostatní
ANO
Mokré, Šindlovy Dvory
*tzn. bez nutnosti být členem organizace spravující sportoviště, platit vstupné, kurzovné apod.
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1. Dráha BMX Mokré
Dráha se nachází v blízkosti fotbalového hřiště a ostatních sportovišť. Je složená z několika skokánků a
klopených zatáček. Je volně přístupná, ale je potřeba dodržovat pokyny a pravidla vyvěšená u dráhy.
GPS: 48°57'53.6"N 14°24'37.4"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2014
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Budweiser Team
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: volně přístupná
Povrch: mlatová úprava
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2. Fotbalový areál TJ Mokré
Areál hřiště tvoří fotbalové hřiště a budova se zázemím (šatny, sociální zařízení). Areál je přístupný
pouze v časech tréninků a zápasů místního klubu. Veřejnosti je vstup na trávník zakázán. Hřiště má
zabudováno automatické zavlažování.
GPS: 48°57'55.6"N 14°24'36.3"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 60. léta 20 století/2019
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Tělovýchovná jednota Mokré z. s.
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: NE, jen pro tělovýchovnou jednotu
Povrch: přírodní trávník
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3. Fotbalové tréninkové hřiště TJ Mokré
Tréninkové hřiště TJ Mokré je volně přístupné a využívat jej může i veřejnost. Od hlavního fotbalového
areálu je odděleno silnicí. Hřiště není příliš udržované, proto slouží především k tréninkům a rekreační
hře.
GPS: 48°57'52.2"N 14°24'35.3"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2014
Vlastník: Obec Litvínovice + soukromí vlastníci
Provozovatel: Tělovýchovná jednota Mokré z. s.
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: volně přístupné
Povrch: přírodní trávník

4. Lukostřelnice Šindlovy Dvory
Soukromá lukostřelnice se nachází za Šindlovským rybníkem. Jedná se o pravidelně sečenou loučku o
délce cca 100 metrů. Na jižní straně (u cesty) se nachází parkoviště a kryté lukostřelecké stanoviště
(střelecká čára) pro 4 lukostřelce. Na střeše je kovový rošt / plošina pro trénink střelby "z kopce". Na
ploše jsou nyní nově 4 balíky sena ve vzdálenostech 20, 25, 30 a 35 metrů od střelecké čáry.
V areálu probíhají lukostřelecké kroužky, kurzy a hodiny lukostřelby pro veřejnost.
GPS: 48°57'41.607"N, 14°25'34.093"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: nezjištěno
Vlastník a provozovatel: PROLUK - Petr Čížek
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: NE, soukromé, nutno splnit podmínky stanovené vlastníkem
Povrch: přírodní trávník

5. Tělocvična ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
Tělocvična je umístěna v přízemí staré budovy ZŠ (I. stupně). Nemá vlastní šatnu, je vybavena
žebřinami, 2 koši v malé výšce, možné hrát i stolní tenis. Využití pouze pro školní TV a v zimních
měsících i v rámci předem domluvených sportovních aktivit pro veřejnost.
GPS: 48°57'49.0"N 14°26'06.5"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 30. léta 20 stol./průběžně
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Šindlovy Dvory
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: NE, pouze pro potřeby školy
Povrch: dřevo
PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE LITVÍNOVICE NA OBDOBÍ 2020 – 2025
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6. Venkovní hřiště Amatérští sportovci Mokré
Kurt je v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Využívají ho převážně hráči místního klubu po dohodě se
správcem. K dispozici je i tréninková zeď.
GPS: 48°57'54.1"N 14°24'35.4"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2010
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Amatérští tenisté Mokré
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: NE
Tenisový kurt - povrch: antuka
Beach volejbalový kurt – povrch: písek

7. Venkovní sportoviště DDÚ, DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole
V místní části Šindlovy Dvory se nachází dětský domov se školou. Sportoviště slouží pouze pro potřeby
školy a dětského domova (výuka TV, volnočasové aktivity). Sportoviště je tvořeno travnatým
fotbalovým hřištěm a antukovým kurtem pro volejbal/nohejbal.
Obec má připravenu projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny a víceúčelového venkovního
hřiště. Tato investice bude realizována právě na místě tohoto hřiště a bude sloužit jak pro potřeby ZŠ,
tak pro potřeby dětského domova. Předpokládaná realizace: 2020.
GPS: 48°57'51.8"N 14°26'11.7"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 1997
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: DDÚ,DDŠ, SVP, ZŠ a ŠJ Homole
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: veřejně přístupné
Povrch: volejbalové a nohejbalové hřiště – antuka, fotbalové hřiště – přírodní trávník

8. Víceúčelové hřiště ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory
Prostor je oplocen a slouží potřebám školy. Jedná se o víceúčelové hřiště (míčové sporty apod.)
GPS: 48°57'49.1"N 14°26'04.9"E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2001
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Šindlovy Dvory
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: NE, pouze pro potřeby školy
Povrch: asfalt
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9. Sportovní areál HELUZ
Sportovní areál HELUZ zahrnuje jednak venkovní stálou sportovní a výcvikovou střelnici pro střelbu
několika střeleckých disciplín. Střelnice je určena nejen profesionálům, ale i amatérům a také cvičný
golfový areál – golf driving range, který nabízí všem zájemcům seznámení s golfem a půjčovnu
golfových holí. Parkování vozidel je možné přímo v areálu střelnice.
GPS: 48.9697981N, 14.4316592E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: cca 2005/2019 golf driving range
Vlastník a provozovatel: firma HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
Bezbariérový přístup: nezjištěno
Přístupnost: NE, soukromé, nutno splnit podmínky stanovené vlastníkem
Povrch: tráva

10. Víceúčelové hřiště – Mokré (točna MHD)
Víceúčelové hřiště nově vzniklo v r. 2019 (vybudování nového hřiště na nohejbal a volejbal). Investice
se podařila zrealizovat díky spolupráci obce a SDH Mokré. Jedná se o kurt s umělým trávníkem, určený
pro nohejbal a volejbal. Tímto se podařilo rozšířit sportovní zázemí v daném území pro širokou
veřejnost.
GPS: 48.9637161N, 14.4156744E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2014/2019 nové hřiště na nohejbal a volejbal
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: veřejně přístupné
Povrch: umělý trávník
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11. Nohejbalové hřiště – Litvínovice za OÚ
Hřiště na nohejbal se nachází za obecní úřadem vedle dětského hřiště.
48.9622056N, 14.4547508E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2002
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Bezbariérový přístup: NE
Přístupnost: veřejně přístupné
Povrch: antuka

12. Dětská hřiště
12. 1. Dětské hřiště – Litvínovice, za obecním úřadem
Nachází se zde několik herních prvků.
GPS: 48.9618917N, 14.4539425E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2004
Povrch: kamínek, tráva
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Přístupnost: veřejně přístupné

12. 2. Dětské hřiště – Mokré, naproti točně autobusu
Nachází se u víceúčelového hřiště, je zde několik herních prvků.
GPS: 48.9639100N, 14.4159350E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2014
Povrch: tráva
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Přístupnost: veřejně přístupné

12. 3. Dětské hřiště – Šindlovy Dvory, u Šindlovského rybníka
Nachází se u Šindlovského rybníka, v jižní části. Je zde několik herních prvků a kryté posezení.
GPS: 48.9602497N, 14.4310264E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2017
Povrch: kamínek, tráva, umělý koberec
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Přístupnost: veřejně přístupné
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12.4. Dětské hřiště - Mokré za starou hasičárnou
GPS: 48.9602497N, 14.4310264E
Rok výstavby/rok poslední investice do obnovy: 2010
Povrch: kamínek, tráva, umělý koberec
Vlastník: Obec Litvínovice
Provozovatel: Obec Litvínovice
Přístupnost: veřejně přístupné

5. 2. Podnikatelské subjekty v oblasti sportu
V obci se nachází tři půjčovny lodí a raftů a cykloobchod se servisem, dále zde soukromá firma
provozuje sportovní areál – sportovní střelnici a cvičné golfové odpaliště.

5. 3. Sportovní organizace působící v obci


Amatérští tenisté Mokré (IČ: 22838635)



Sbor dobrovolných hasičů Mokré (IČ: 65048822) – kromě požárního sportu SDH Mokré zajišťuje
na vlastní údržbu multifunkčního hřiště u točny autobusu v místní části Mokré



Sbor dobrovolných hasičů Litvínovice (IČ: 65048717) – požární sport



Sbor dobrovolných hasičů Šindlovy Dvory – požární sport



SK Šindlák (IČ: 26593874) – pingpong v tělocvičně ZŠ



Sportovně střelecký klub TRAP Litvínovice z. s. (IČ: 02184648)



Tělovýchovná jednota Mokré, z. s. (IČ: 60073136) (www.tjmokre.cz) - založena v r. 1963.
Zaměřena na fotbal. TJ využívá fotbalový areál v místní části Mokré. V sezoně 2019/2020
přihlášeno v soutěžích 7 družstev (muži, ženy, starší žáci, mladší žáci, mladší žáci (dívky), starší
přípravka a mladší přípravka. 25 dětí ve věku 5/6 let. Pravidelně, aktivně využívá areál 150
aktivních sportovců + dalších 90 neaktivních členů (funkcionáři, rodiče dětí apod.).



Běžecký klub Litvínovice Klekluli (IČ: 01181751) (spolek)

5. 4. Sportovní akce pro širokou veřejnost
Sportovní akce pro širokou veřejnost pořádají celoročně zejména sportovní organizace nebo i
neorganizované skupiny:


4x týdně cvičení (jóga, aerobik, zdravotní, flexibar) (pořádají různé spolky a jednotlivci)



Pingpong v tělocvičně ZŠ (pořádá SK Šindlák)



Nohejbal v Litvínovicích
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„Šindlácký běh pro radost“ (pořádá dětský diagnostický ústav v Šindlových Dvorech 1x za rok, vždy
v červnu)



Běžecký závod „Klekluli“, každoročně se běží z Českého Krumlova přes horu Kleť a vrch Kluk do
Litvínovic (pořádá spolek Klekluli)



Lukostřelecký kroužek, kurzy a hodiny lukostřelby pro veřejnost (pořádá Lukostřelnice
v Šindlových Dvorech)

5. 5. Tělesná výchova a sport ve škole
V oblasti sportu má základní škola k dispozici vlastní malou tělocvičnu (ve staré budově 1. stupně) a
venkovní víceúčelové hřiště. Všechny ze tří odloučených pracovišť MŠ mají k dispozici zahradu
s herními prvky. Základní škola podporuje rozvoj sportovních aktivit žáků zejména tělesnou výchovou
jako součást výuky (v rámci TV plní 10 disciplín rozvíjejících všestrannost žáka = sportovce, program
OVOV - odznak všestrannosti olympijských vítězů) a v rámci volnočasových aktivit žáků – kroužek
pohybových her pro žáky 1. stupně (zaměřen na základní pohybové činnosti a seznámení s kolektivními
hrami) a kroužek stolního tenisu pro žáky 1. i 2. stupně (kroužek zaměřen na rozvoj základní techniky,
skupinové hry a turnaje).
Škola dále pořádá akce, kterých se zúčastňují žáci – např. florbalové a fotbalové turnaje, přespolní běh,
soutěže OVOV. Škola se chystá zapojovat více do atletických soutěží.
Škola rovněž pronajímá prostory tělocvičny v době mimo vyučování místním organizacím –
fotbalistům, lukostřeleckému oddílu a jako hernu stolního tenisu pro dospělé. V blízkosti nové budovy
školy je k dispozici několik herních prvků.

5. 6. Současný stav financování sportu z rozpočtu obce
Za posledních 5 let investovala obec do sportovních zařízení téměř tři miliony korun. Drtivou většinu
výdajů obec investovala do rekonstrukce a údržby fotbalového areálu TJ Mokré (téměř ¾ výdajů).
Výdaje obce na podporu sportu v období 2015 - 2019
Druh výdaje/rok
2015
2016
2017
2018
2019 Celkem
neinvestiční
50
120
153
89
282
694
investiční
0
1412
242
209
393
2256
Celkem
50
1532
395
298
675
2950
Rok
2015
2016
2017

Druh výdaje
Údržba hřiště TJ Mokré
Údržba hřiště TJ Mokré
Kabiny TJ Mokré
Údržba hřiště TJ Mokré
Sportovní hřiště Mokré

Výše výdaje
50,0 tis.
120,0 tis.
1 412,0 tis.
153,0 tis.
191,0 tis.
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2018
2019

Osvětlení TJ Mokré
Údržba hřiště TJ Mokré
Sportovní hřiště Mokré
Údržba hřiště TJ Mokré
Tělocvična
CELKEM

51,0 tis.
89,0 tis.
209,0 tis.
282,0 tis.
393,0 tis.
2 950,0 tis.

Výdaje obce do sportovních zařízení
za období 2015 - 2019

14%
13%
73%

Fotbalový areál TJ Mokré

Sportovní hřiště Mokré

Tělocvična

5. 7. Projekty zrealizované obcí v oblasti sportu
Sportovní zařízení obce – projekty zrealizované za posledních 10 let:


2007/2008 – kompletní rekonstrukce fotbalového areálu TJ Mokré - hřiště, vč. umělého
zavlažování.



2016 – vnitřní i vnější rekonstrukce kabin fotbalového areálu TJ Mokré – rozsáhlá a finančně
náročná kompletní rekonstrukce, kdy ve stávajících prostorách vznikly nové šatny, sociální
zařízení, vč. odkanalizování. Na budově je nová fasáda. V areálu byl dále vybudován chodník a
hřiště bylo osvětleno šesti lampami.



2018 - obnova polních cest – úsek Š. Dvory – Mokré (zapojení dětí z MŠ – sázení stromů), je zde
i vyhlídka. Využívají obyvatelé obce k procházkám.



2017/2018 - nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro volejbal a nohejbal, (Mokré – točna
MHD). Realizovala obec ve spolupráci s SDH Mokré.

Obec trvale a pravidelně podporuje pouze TJ Mokré – investice do kompletní rekonstrukce hřiště, vč.
údržby. Rekonstrukce kabin, nové chodníky a kanalizaci v areálu.
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6. 3SWOT analýza
Silné stránky
Slabé stránky
 Bezprostřední blízkost Českých Budějovic –  Omezené možnosti pro sportovní vyžití při
možnost dalšího sportovního vyžití, které
špatném počasí – pouze malá tělocvična ZŠ
v obci chybí
 Existence organizací zaměřených na oblast
sportu
Příležitosti
Ohrožení
 Podpora aktivních spolků a organizací  Převažují investice pouze do fotbalu (TJ
zaměřených na oblast sportu
Mokré), jsou zanedbávány ostatní sportovní
zařízení, sporty a sportovní organizace
 Podpora spolupráce organizací v oblasti
sportu (pořádání akcí, údržba sportovních  Nízká participace některých sportovních
zařízení atd.)
organizací v obci na provozování sportovišť
a pořádání akcí
 Vybudování
nové
tělocvičny
a
víceúčelového hřiště

7. CÍLE OBCE V OBLASTI ROZVOJE SPORTU
7. 1. Sportovní vyžití pro nejširší veřejnost
Cíl:
Podporovat obyvatele obce ve zdravém životním stylu, v zájmu o aktivní využívání volného času a
v zájmu přímo se podílet na zajištění volnočasových sportovních aktivit v obci.


obyvatelé všech věkových skupin mají možnost zapojení do pohybových aktivit přímo v obci
prostřednictvím kvalitně vybavených sportovišť



existuje pestrá nabídka sportovního vyžití přímo v obci



v obci je dostatek aktivních organizací a dobrovolníků, kteří se přímo podílí na rozvoji sportu
v obci



jsou vytvořeny kvalitní materiálně technické podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity
obyvatel obce

7. 2. Sportovní vyžití pro děti a mládež
Cíl:
Podporovat u dětí a mládeže zájem o sport. Zajistit dostatečnou nabídku sportovních aktivit a
možností rozvíjení schopností a dovedností dětí a mládeže v oblasti sportu. Sport působí nejen
jako výchovný prostředek, ale také jako účinná forma prevence sociálně patologických jevů a
prevence kriminality.


v obci fungují v dostatečném množství a kvalitě dětská sportoviště
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rodiny s dětmi mají dostatečné informace o možnostech sportovního vyžití v obci, o konání
sportovních akcí



obyvatelé obce se aktivně zapojují do organizace akcí zaměřených na rozvoj sportu dětí a
mládeže



organizace zaměřené na rozvoj sportu aktivně využívající sportovní zařízení obce o ně řádně
pečují, aktivně se podílejí na jejich údržbě



spolupráce obce s organizacemi v oblasti sportu je na dobré úrovni (existuje vzájemná
spolupráce a podpora při realizaci akcí)



ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory podporuje aktivně sportování dětí a mládeže v obci

7. 3. Sportovní infrastruktura
Cíl:
Budováním a správou sportovišť obec vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových
aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. V obci ale působí i soukromí vlastníci
a provozovatelé, kteří své aktivity směřují do oblasti sportu.


obec nabízí moderní a funkční sportovních zařízení



sportovní zařízení v obci jsou postupně obnovována, dovybavována, rozšiřována dle potřeb a
finančních možností obce a dle potřeb jejich obyvatel



organizace provozující sportovní zařízení v obci se nespoléhají pouze na finanční podporu ze
strany obce a aktivně vyhledávají finanční zdroje na svou činnost



volné plochy v obci jsou v souladu s ÚPD využívány rozvoj sportovní infrastruktury

7. 4. Formy podpory rozvoje sportu na období 2020 - 2025
Přímá podpora v rámci rozpočtu obce


obec Litvínovice dlouhodobě finančně podporuje oblast sportu v obci. Největší část financí jde na
údržbu a provoz fotbalového areálu TJ Mokré



obec Litvínovice má zájem finančně podporovat aktivní organizace, které v obci zajišťují další
sportovní aktivity (a to jak na zlepšení jejich materiálně-technického zázemí, tak na podporu
činnosti)



podpora fungování ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory



realizace záměru: vybudování nové tělocvičny a víceúčelového hřiště v Šindlových Dvorech u DD



realizace záměru: workout hřiště Mokré
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Nepřímá podpora


Podpora realizace kulturně společenských akcí a sportovních akcí



Spolupráce s organizacemi při pořádání sportovních akcí



Informační servis občanům

Využití dotačních programů EU, Jihočeského kraje a dalších možností financování sportu v obci

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Litvínovice na období 2020 – 2025 byl projednán a schválen Zastupitelstvem
obce dne: 15. 1. 2020 (Usnesení č. 5/15).
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