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1. Úvod
1.1 Kontext vzniku Plánu rozvoje sportu města Kravaře
Plán rozvoje sportu města Kravaře byl vyhotoven v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování
plánu rozvoje sportu dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města (vizte níže) je vymezen v § 6a,
odst. 2 Zákona o podpoře sportu.
Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu (§ 6):
(1) 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 využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění.
Plány v oblasti sportu (§ 6a)
(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování
těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou
také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu
vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry
a po jejím skončení.
(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu
obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Smyslem zpracování Plánu rozvoje sportu pro město Kravaře je reflexe současného stavu
s přihlédnutím k historickým souvislostem a specifikům zdejšího území, definice problémových
okruhů, artikulace priorit a cílů v dílčích oblastech rozvoje sportu v návaznosti na plánování
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investičních záměrů. Plán pojímá oblast sportu v celé své možné šíři, nabízí pohled na stručný
historický exkurz sportu v řešeném území a přibližuje čtenářům aktuální stav i směřování ve
střednědobém horizontu.
Plán rozvoje sportu města Kravaře má povahu střednědobého dokumentu s výhledem do roku 2025.
Některá opatření a konkrétní navazující záměry jsou krátkodobého charakteru v horizontu 2 let.

1.2 Informace a základní údaje o řešeném území
Město Kravaře, jehož první písemná zmínka je datována do roku 1224, se nachází na okraji údolní
nivy řeky Opavy, v nadmořské výšce 235 - 250 metrů n.m. Okolí města je rovinaté, takřka bez lesů. Ve
vzdálenosti cca 8 km západně leží okresní město Opava, 20 km východně pak krajské město Ostrava
a 13 km severně hranice s Polskem. Kravaře jsou díky své geografické poloze důležitým
a preferovaným dopravním uzlem, protíná je významná silnice č. 56 spojující Opavu, Hlučín a Ostravu
a silnice č. 467 vedoucí z Nových Sedlic k hraničnímu přechodu v Třebomi. Současná rozloha
katastrálního území města činí 1937 ha. V roce 1960 se po připojení sousedních obcí Kouty a Dvořisko
staly Kravaře městem. Od r. 2003 vykonávají Kravaře jako obec s rozšířenou působností správu devíti
obcí – Bolatic, Chuchelné, Kobeřic, Kravař, Rohova, Strahovic, Sudic, Štěpánkovic a Třebomi.
Přirozeným centrem ORP je tak právě město Kravaře, které plní nejen roli administrativního, ale
i kulturně-společenského významného subjektu. Pojem „Kravařsko“ s odkazem na vymezení SO ORP
Kravaře či území dobrovolného svazku s názvem Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ se sídlem
v Kravařích není v povědomí obyvatel příliš zakořeněn, jedná se spíše o uměle vytvořený pojem, se
kterým se ani sami obyvatelé ORP Kravaře neztotožňují. Jiné je to v případě označení „Hlučínsko“,
které tvoří dva správní obvody – ORP Hlučín a ORP Kravaře s pěti přidruženými obcemi spadajícími do
SO ORP Opava (Hněvošice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice a Velké Hoštice). Historický exkurz
o Hlučínsku je přiložen jakožto samostatný oddíl níže a je vnímán jako neoddělitelná součást
návazného stručného historického vývoje sportu na Hlučínsku s akcentem na město Kravaře.
Název

Kravaře

Status

Město

ZUJ (kód obce)

507580

Název katastrálního území

Kravaře ve Slezsku

Rozloha (km2)

19,3

Adresa městského úřadu

Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře

Starosta

Mgr. Monika Brzesková
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Obec s rozšířenou působností (ORP)

Kravaře

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)

Kravaře

NUTS2 (region soudržnosti)

CZ08 – Moravskoslezsko

NUTS3 (kraj)

CZ080 – Moravskoslezský kraj

NUTS4 (okres)

CZ0805 – Opava

Dobrovolný svazek

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Vývoj počtu obyvatel Kravař od roku 2007 do roku 2017
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Číslo
obce
507580
507580
507580
507580
507580
507580
507580
507580
507580
507580
507580

Název
obce
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře
Kravaře

Stav
1.1.
6 785
6 821
6 831
6 821
6 733
6 736
6 762
6 737
6 733
6 681
6 699

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
69
75
60
83
72
74
58
80
66
67
75

68
68
69
70
74
62
65
69
85
76
71

133
113
110
104
133
117
96
102
111
124
96

98
110
111
137
128
103
114
117
144
97
131

Přírůstek Přírůstek Přírůstek
přirozený migrační celkový
1
35
36
7
3
10
-9
-1
-10
13
-33
-20
-2
5
3
12
14
26
-7
-18
-25
11
-15
-4
-19
-33
-52
-9
27
18
4
-35
-31

Stav
31.12.
6 821
6 831
6 821
6 801
6 736
6 762
6 737
6 733
6 681
6 699
6 668

Výše uvedená tabulka vývoje počtu obyvatelstva města Kravaře v letech 2007-2017 demonstruje, že
nedochází k razantním výkyvům, lze zaznamenat pouze mírně klesající tendenci. Mírný pokles je
zapříčiněn vnitřními i vnějšími faktory, jakými jsou pokles počtu narozených dětí související s trendem
celorepublikovým, stárnutí obyvatelstva a přirozený úbytek v důsledku mortality, stěhování zejména
mladých lidí v rámci Moravskoslezského kraje i mimo něj či omezený rozsah bytové výstavby.
Obyvatelstvo Kravař podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2017
Celkem 0 – 4 5 – 9 10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 – 64 65 – 69 70 – 74 75 – 79 80 – 84 85 +
6 668

359

368

339

310

357

450

471

484

555

Celkem
6 668
0-14
1 066
v tom ve věku (let)
15-64
4 452
65 a více
1 150
Průměrný věk (let)
41,5
Zdroj všech tabulkových přehledů: Czso.cz, vlastní zpracování.
Počet obyvatel

4

475

458

436

Muži
3 309
564
2 258
487
40,1

456

411

222

Ženy
3 359
502
2 194
663
42,9

258

147

112

V případě ukazatele průměrného věku můžeme obecně konstatovat, že obyvatelstvo v celém území
Hlučínska, včetně Kravař, stárne. Jedná se však o trend v zásadě celoevropského charakteru.
Pozitivem v tomto ohledu je skutečnost, že alespoň v současné době stárne obyvatelstvo
v hlučínském regionu mírně pomaleji (vliv kladné migrace, výstavby a porodnosti), než je tomu ve
srovnání s Moravskoslezským krajem či celorepublikovou úrovní.

1.3 Historický exkurz Hlučínskem
Historickými událostmi, státními převraty a boji o moc zmítaný a poznamenaný kousek republiky
s názvem Hlučínsko je (svým způsobem) jiný než ostatní, a to přinejmenším svou, v posledních
staletích nepříznivou, až nelítostnou historií, kterou nesdílí s žádným územím v republice. Specifické
vývojové podmínky měly značný vliv na silně zakořeněnou hlučínskou identitu. Nejstarší generace
vnímá a prožívá historii mnohem intenzivněji než mladí lidé, je pro ně stále živá a její interpretace
a hodnocení jsou obsaženy v kolektivní paměti. I přes neustálé (frazeologicky řečeno) házení klacků
pod nohy ze strany státu, se z Hlučínska stal ucelený, soudržný a vysoce moderní region. Ke
stmelování obyvatel docházelo především prostřednictvím vzájemné výpomoci. Lidé byli odkázání
sami na sebe, nemohli se spolehnout na novou vládu, režim a sliby, které s nimi přicházely. Stmelil je
společný osud. Níže uvedené skutečnosti považujeme za nutné v souvislosti s objasněním specifik
hlučínského regionu, jehož je Kravařsko součástí.
Stěžejní byl rok 1742, kdy bylo Hlučínsko1 připojeno k Prusku. Ze dne na den se z Hlučíňanů stali
„Prajzáci“, kteří se ocitli v pozici malé jazykové a kulturní menšiny, „oddělené od svého mateřského
kmene státní hranicí a vystavené zcela jiným mravům *...+,“2 postupně podrobeni rozsáhlé
germanizaci. I přes svízelnou integraci zde však na další staletí zakořenil duch pruské výchovy. Ten se
mj. projevuje typickými vlastnostmi - pořádkumilovností a pracovitostí. Hlučíňané jsou hrdí na své
upravené domy, zahrady i obec, ve které žijí. Nejedná se o náhodu, ale dvě staletí3 předávaný vzor,
ukázku zažitého pořádku pramenící z doby pruské nadvlády.

V roce 1920 bylo Hlučínsko připojeno k Československu, staronové vlasti. Po 170 letech diametrálně
odlišného způsobu života, ztotožnění se s německým národem, se měli Hlučíňané přizpůsobit novým
(byť českým) poměrům. Německé konzervativní tradice měly nahradit české, stejně jako německou
řeč. Okolí Hlučíňany honorovalo posměšným označením Prajzáci. Státní moc bezohledně ignorovala
1

V té době bylo Hlučínsko ještě neznámým pojmem, jednalo se o část knížectví Opavského. Hlučínsko bylo nazýváno
„Ratibořsko“ či „jižní Ratibořsko“. Zde se omezíme na užívání současného pojmenování „Hlučínsko“.
2
PLAČEK, V. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: MAJ, 2007. Str. 5.
3
V roce 1842 byl ve městě Hlučín vypracován uliční pořádek, za nedodržení stanovených pravidel byli dotyční
sankcionováni. Uliční pořádek se z Hlučína rozšířil do dalších obcí na Hlučínsku.
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zvláštní podmínky, které zde panovaly. Nereflektovala je ani po roce '45, kdy Hlučínsko, jež před 2. sv.
válkou připadlo německé říši, bylo znovu připojeno k Československu. Odsun, konfiskace majetku,
nemožnost nalézt práci, problémy s přijetím na vysokou školu. To je neúplný výčet toho, jak se státní
moc zachovala k osudem zmítanému hlučínskému lidu. Pracovala se skriptem, že jsou všichni rodilí
Hlučíňané Němci (ač německou státní příslušnost získali automaticky). Výsledky voleb v roce 1946
vrhly na Hlučínsko další stín nedůvěry. Komunistická strana totiž v tomto silně katolickém regionu
zcela propadla. Ve snaze oslabit, rozdělit okres Hlučín byly jeho hranice několikrát změněny. Tzv.
hlučínský problém mělo definitivně vyřešit zrušení okresu Hlučín v r. '60. Cílem bylo toto specifické
území plně zahrnout do zbytku komunistické republiky a vymazat jednotného hlučínského (odlišně
smýšlejícího) ducha.

Letitá izolace regionu, stigmatizace obyvatel a vnější nepřítel v podobě státu se staly základním
kamenem výrazné pospolitosti a soudržnosti. Otevírat se světu začalo Hlučínsko po roce 1989.
Vznikly instituce, které začaly Hlučínsku vytvářet novodobé svobodné dějiny, zejm. Sdružení obcí
Hlučínska, MAS Hlučínsko či Muzeum Hlučínska. Kromě jiného se zasloužily o to, že vědomí
sounáležitosti a z něj plynoucí hlučínská identita nevymizely z kolektivní paměti. Po letech útrap,
potlačování toho, kdo jsem, kým se cítím být a kam patřím, mohli být místní konečně hrdi na svou
odlišnost4 a začali se vymezovat kulturně i historicky.

Představitelé obcí silně vnímali potřebu chránit zájmy zdejších občanů a regionu, který stál vždy na
konci zájmu všech vlád. Tak vzniklo Sdružení obcí Hlučínska (SOH), jeden z nejvýznamnějších mezníků
novodobé hlučínské historie. Největší přínos spatřují místní v tom, že se podařilo spojit všechny
starosty v boji za stejnou věc, totiž rozvoji a propagaci regionu. „Jeden za všechny a všichni za
Hlučínsko“, to je heslo, které vystihuje nejen myšlení, jednání a chování místních občanů, ale
i samotných starostů. Za nejúspěšnější lze označit období posledních 8 let, kdy se prostřednictvím
SOH, mnohdy i ve spolupráci s polskými partnerskými obcemi, realizovala řada projektů zaměřených
na podporu cestovního ruchu, kulturních, společenských a sportovních aktivit, tradic a zvyků.5

4

5

Mj. specifický vztah ke katolické víře, nářečí, zdejší přírodě i vlastnímu obydlí.

Text: Paverová, H. Odkud kam kráčí Hlučínsko. In: Sbírka případových studií. SMO, 2015. [Pro potřeby Plánu
rozvoje sportu použit původní, rozšiřující text studie před editací].
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1.4 Stručný historický exkurz – začátek rozvoje organizovaného sportu a spolkové
činnosti na Hlučínsku a v Kravařích
Výše uvedený historický exkurz považujeme za nezbytný s ohledem na osvětlení situace v oblasti
rozvoje sportu v souvislosti se zakládáním prvních (německých a / i českých – dle aktuální politické
situace) spolků na Hlučínsku.
Od poloviny 90. let 19. století vznikaly na Hlučínsku, povětšinou z iniciativy Spolku na podporu
němectví ve východních provinciích, první spolky. Před první světovou válkou jich zde působilo na 60
– ke spolkům veteránů a hasičů se přidaly i tělovýchovné a sportovní organizace, zemědělské spolky,
zvláště pak zahrádkáři. Mezi nejstarší (v době založení německé) spolky na Hlučínsku tedy patří
dobrovolné hasičské jednoty – nejstarší byla založena v roce 1881 v Hlučíně, v Kravařích v roce 1900
a v Koutech o rok později. Začátkem 30. let se pak začaly utvářet i české hasičské spolky (1932
v Koutech, 1933 v Kravařích). Tradici zde měly i (německé) tělovýchovné jednoty, první vznikla v roce
1906 v Petřkovicích, kravařská byla založena v listopadu 1908. Koncem roku 1921 na Hlučínsku
působilo 25 německých tělovýchovných a sportovních spolků. O rok později byl okres Hlučín rozdělen
na dvě sportovní oblasti se středisky v Petřkovicích a Kravařích. V této době na činnost německých
spolků finančně přispíval bývalý kravařský učitel Reinhold Weigel, který byl rovněž zakladatelem
několika německých tělovýchovných a sportovních spolků.
Velké oblibě se prakticky ve všech obcích na Hlučínsku těší dodnes kopaná. První písemná zmínka
o kopané v hlučínském regionu pochází z roku 1913. Tento sport se však více rozšířil po připojení
Hlučínska k ČSR po roce 1920. Po připojení Hlučínska ke staronové vlasti nebylo fungování českých
spolků, jež byly podporované především českými učiteli, příliš jednoduché. V roce 1923 byly
v Hlučíně, Chuchelné a Kravařích založeny první čsl. sportovní kluby, které měly rovněž odbor kopané.
Kluby však neměly patřičnou podporu místních a potýkaly se tak s finančními i personálními
problémy. Více se v této době dařilo českému hasičstvu - koncem roku 1923 působily sbory v 9 obcích
na Hlučínsku. Začátkem 20. let si svou sílu dále držely německé spolky, zejména pak německý
sportovní a tělovýchovný svaz.
Počátkem 30. let, konkrétně v roce 1932, působilo na Hlučínsku 10 tělocvičných jednot Sokola
(včetně jednoty v Kravařích), jejich členskou základnu tvořili v hojnějším počtu místní děti a žáci,
dospělých členů bylo stále pomálu. Z hlediska autochtonního obyvatelstva Hlučínska měly příznivější
strukturu sportovní kluby zakládány ve většině státními zaměstnanci nebo učiteli. V tomto ohledu je
nasnadě připomenout zásluhu kravařského učitele Mašlaně, jenž roku 1923 založil SK Kravaře a po
přeložení do Štěpánkovic v roce 1927 také SK Štěpánkovice. Větší oblibu si u hlučínské mládeže
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vydobyly české fotbalové kluby. V polovině 30. let byl SK Kravaře na svém vrcholu a někteří kravařští
pamětníci jsou dodnes patřičně hrdí na svůj (tehdejší) fotbalový klub.
Výrazným způsobem zasáhla do rozvoje spolkové činnosti na Hlučínsku druhá světová válka, kdy
došlo k nastolení německé kultury, v „nových“ službách se ocitla i oblast sportu. Během války se na
Hlučínsku rozšířila zejména organizace Hitlerjugend (HJ), v rámci níž zaujímala výrazné místo
především branná výchova a značný důraz byl kladen na fyzickou zdatnost jejich členů. HJ se dle
zaměření členila na několik tematických oddílů (letadla, motory, námořnictvo, jezdectví, hasiči
apod.). V průběhu válečných let došlo k výraznému úpadku v oblasti kultury i sportu; tělovýchovné
a sportovní akce a události byly organizovány výhradně v rámci posilování fyzické zdatnosti mládeže.
Po druhé světové válce zájmová činnost ustupovala činnosti politické, občané Hlučínska
nedisponovali dostatkem volného času a ani neměli zájem o řadu kulturních a sportovních aktivit
z důvodů dojíždění za prací, starostí o rodinu a dům a obhospodařování svých polí. Spolky musely
postupně obnovovat svou, válkou přerušenou, činnost – nejprve se tak stalo v případě sportovních
klubů a jednotek hasičů. V červnu 1945 vznikl Sportovní klub Kravaře, o rok později organizace Sokol
a Junák. Konec 40. let s sebou přinesl výrazné změny na politické scéně, které se význačně promítly
i do spolkové činnosti. Některé spolky zcela zanikly, jiné byly integrovány do celostátních organizací
(např. hasiči), SK Kravaře a Sokol byly sloučeny v jeden celek s názvem TJ Sokol Kravaře, který na
přelomu 40. / 50. let patřil co do velikosti členské základny k nejpočetnějším v okrese. Na
celorepublikové úrovni byl od konce 40. let činný Svaz pro spolupráci s armádou (Svazarm).
V Kravařích byl v září 1948 založen Svaz brannosti, který byl o tři roky později přeměněn na Svazarm,
jenž organizoval řadu přednášek, brigád, plesy, kempování v přírodě, střelecký kroužek a vedle
Československého svazu mládeže i řadu sportovních aktivit.
V roce 1959 došlo ke sloučení TJ Sokol v Kravařích a TJ Sokol v Koutech. Tato disponovala oddíly
kopané, ledního hokeje, šachu a všeobecného tělocviku. Dominantním sportem byl v té době na
celém Hlučínsku fotbal, nepřekvapí tedy, že největšího zájmu se v rámci TJ Sokol těšil právě oddíl
kopané s pěti týmy, následován oddílem všeobecného tělocviku. V době normalizace zajištoval
tehdejší režim plnou zaměstnanost a v rámci společenských organizací i řadu volnočasových aktivit.
Možnosti sportovního vyžití v Kravařích byly v té době vázány na organizace typu Svazarm
a Československý, později Socialistický svaz mládeže. Profesionální sport se soustředil do oddílů TJ
Sokol Kravaře. K významným sportovním akcím v období normalizace patřily spartakiády pořádané
až do roku 1989. První se v Kravařích uskutečnila 28. června 1959. Během 60. a 70. let se postupně
navyšoval počet sportovních odvětví – v polovině 60. let vznikl oddíl házené, v roce 1972 oddíl
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stolního tenisu a o čtyři roky později i oddíl tenisu. V roce 1986 pařilo otevření rekonstruovaného
sportovně-branného areálu na ulici Alejní k pravděpodobně největší tehdejší události v oblasti sportu
v Kravařích. 6
Činnost a členská základna rozličných organizací a spolků se v průběhu 70. a 80. let značně rozvíjela.
Roli mimo jiné sehrávala i skutečnost, že rodiče, kteří nebyli členy komunistické strany, mnohdy své
děti zapisovaly do různých spolků z důvodu, aby dětem zajistili „lepší kádrový profil“. Zájem o sport
neustal ani po pádu komunistického režimu. V roce 1999 byla otevřena cyklostezka Prajzská stezka
a o pět let později 3,3 km dlouhá trasa, jež propojila stezky Hlučínska a Matice slezské. V roce 1996
bylo otevřeno golfové hřiště v areálu zámeckého parku, v roce 2003 Buly Aréna (v roce 2008
i plavecký bazén), která dnes představuje místo největší koncentrace možností pro sportovní vyžití,
a to nejen pro občany Kravař, ale i přilehlých a vzdálenějších obcí a měst.
Z významných osobností v oblasti sportu jmenujme bratry Hadamczikovy, pana Evžena Hadamczika,
fotbalového trenéra, a pana Aloise Hadamczika, hokejového trenéra, jenž koučoval třinecký,
vítkovický tým, pražskou Spartu i národní reprezentační tým a díky němuž jsou Kravaře vyhlášeným
místem hokejových přípravných utkání, soustředění i setkání významných sportovních osobností.

1.5 Obecný popis současného stavu v oblasti sportu
Činnost některých spolků a zájmových organizací je tedy, jak dokládají řádky výše, stará i více než sto
let, část byla založena v meziválečném období, jiné působí několik desetiletí. Mnohé ze současných
vznikly nebo byly obnoveny po pádu komunistického režimu. Za dlouhou spolkovou tradicí stojí
především velká religiozita (v porovnání s celorepublikovým trendem je 77% obyvatel Hlučínska věřící
a hlásí se převážně k římsko-katolické církvi, což je dvakrát více než v české populaci), udržování řady
tradic a zvyků, vysoká míra pospolitosti, soudržnosti a sousedské výpomoci, což jsou atributy typické
pro území hlučínského regionu jako celku. Díky velmi pestré spolkové činnosti na Hlučínsku se obce,
a zvláště město Kravaře, pyšní bohatým sportovním, kulturním a společenským životem.
Díky příhraniční poloze Hlučínska a společné historii se zdejším polským příhraničím započala po pádu
komunistického režimu nová éra přeshraniční spolupráce, která se intenzivněji rozvíjí především
v posledním desetiletí. Společné aktivity, a to nejen na úrovni jednotlivých obcí, ale především na
6

Informace byly čerpány z následujících publikací:

PLAČEK, V. Prajzáci aneb k osudům Hlučínska 1742-1960. Háj ve Slezsku: MAJ, 2007.
PLAČEK, V. Prajzáci II aneb Hlučínsko ve staronové vlasti 1920-1938. Háj ve Slezsku: MAJ, 2007.
PLAČEK, V. Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945. Opava: Sdružení obcí Hlučínska,
2016.
BINAR, A. – JIRÁSEK, Z. Kravaře v letech 1945 – 2008. Kravaře: MAJ, 2009.
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úrovni mikroregionální (prostřednictvím dobrovolných svazků) se dotýkají nejen oblasti kultury,
udržování tradic a zvyků, propagace, ale rovněž sportu a dalších oblastí života obce včetně postupů
společných řešení problémů a snižování rizik (povodně, požáry, ekologické zátěže apod.).
Opomenout v tomto ohledu nelze ani spolupráci jednotlivých obcí a měst s družebními, resp.
partnerskými městy. V případě Kravař se jedná o města Lisková (SK), Woźniki a Lubliniec (PL).
Spolupráce se týká sportovních (turnaje v kopané, ve streetballu, tenisu apod.), kulturních
a společenských akcí a událostí, rozvoje turistiky či v obecném měřítku výměny zkušeností, informací
a poznatků.
Významné místo v oblasti aktivit pro děti a mládež zaujímá, kromě činnosti (vizte dále) mnoha
sportovních nebo jiných zájmových organizací (sportovní kluby, hasiči), Centrum volného času
v Kravařích (zřizovatelem město Kravaře), jež nabízí řadu rozličných kroužků zaměřených na sport,
tanec, hru na hudební nástroje, výtvarnou a uměleckou činnost, rozvoj cizích jazyků, turistiku,
rybářský sport, myslivectví, leteckou modelařinu a další. CVČ navštěvovalo ke konci roku 2017 na 700
dětí.
Výrazným činitelem v oblasti budování pozitivního vztahu a motivace dětí a mládeže k pohybovým
aktivitám patří přirozeně mateřské a základní školy. Ve městě Kravaře sídlí dvě mateřské (MŠ
Kravaře Kouty a MŠ Kravaře, Petra z Kravař) a dvě základní (ZŠ Kravaře – Kouty, ZŠ Kravaře) školy
a jejich zřizovatelem je město Kravaře. Na úrovni mateřských škol jsou sportovní a taneční kroužky
zajištovány ve spolupráci s CVČ Kravaře. V zimním období se děti mohou účastnit lyžařského výcviku,
v jarních měsících pak výcviku (kurzu) plaveckého, k čemuž je využíván areál místního aquaparku.
Samozřejmostí jsou rozličná sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi, výlety na kolech či společné
(jarní, podzimní) procházky s rodiči a další akce. Pohybové činnosti a hry jsou ve školkách vykonávány
průběžně v rámci běžného režimu dne.
V případě ZŠ Kravaře-Kouty je pro venkovní tělovýchovné aktivity v areálu školy k dispozici
víceúčelové hřiště s umělým povrchem a brankami, pískové doskočiště, travnaté plochy, prolézačky,
lavičky i dřevěný přístřešek se stoly a lavicemi. Sportovní aktivity probíhají v zimním měsících a za
nepříznivého počasí v nedaleké sportovní hale v areálu Buly Arény. Základní škola Kravaře se koncem
roku 2015 dočkala dlouho očekávaného školního hřiště, které slouží primárně zdejším žákům a dětem
z MŠ Petra z Kravař, ale i široké veřejnosti. Hřiště disponuje 150 m dlouhým běžeckým oválem se
4 drahami, 70 m dlouhou dráhou pro sprinty, dráhou pro skok daleký s pískovým doskočištěm,
multifunkčním hřištěm pro házenou a malou kopanou a volejbalovým hřištěm. V budoucnu je
plánováno doplnění hřiště o další hrací prvky pro děti mateřské školy a žáky prvního stupně. Přímo
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v budově je umístěna rovněž malá tělocvična s pódiem, sloužící především k výuce gymnastiky a ke
kulturním vystoupením; v sousedství školy se nachází sportovní hala s velkou tělocvičnou. K tradičním
každoročním sportovním akcím patří sportovní olympiády pořádané ve spolupráci obou základních
škol v Kravařích či ve spolupráci s polskými příhraničními obcemi.

Nové školní sportovní hřiště v areálu ZŠ Kravaře je otevřené i široké veřejnosti.

Organizovaná sportovní činnost je v Kravařích vykonávána v rámci desítek místních sportovních
spolků, zájmových organizací, klubů a jednotlivých oddílů, kterým je prostřednictvím přehledové
tabulky věnován samostatný prostor v kapitole 2.

2. Základní východiska – popis současného stavu a definice základních
problémů v oblasti sportu
Jedním ze základních faktorů spokojenosti se životem v dané obci či městě je bohatý kulturní
a společenský život a široká škála možností pro aktivní trávení volného času. V případě Kravař je ze
strany občanů ceněna především pestrost zastoupení rozličných sportů a jim odpovídající vybavenost
zařízení. Následující oddíl 2.1 se soustředí na aktuální sportovní nabídku ve městě Kravaře z hlediska
druhů sportu, sportovních zařízení a lokalit či (tradičních) sportovních akcí.

2. 1 Sportovní nabídka - možnosti aktivního trávení volného času v Kravařích
2.1.1 Přehled druhů sportu, sportovních spolků a organizací, sportovních zařízení
Reflexi současného stavu z hlediska možností sportování ve městě Kravaře nabízí dva níže uvedené
tabulkové přehledy. První nabízí v abecedním pořadí ucelený přehled druhů sportu a zařízení či
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lokality pro tyto určené. Druhý představuje seznam všech (zapsaných) sportovních spolků
a zájmových organizací působících ve městě Kravaře.

PŘEHLED DRUHŮ SPORTU A ZAŘÍZENÍ PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY
DRUH SPORTU /AKTIVITY

Atletika

ZAŘÍZENÍ, LOKALITA

Školní sportovní (venkovní)
hřiště při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14

Buly Aréna, ul. Kostelní 360/28
Badminton

Tělocvična při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14

Basketbal

Basketbalové hřiště - Buly
Aréna, ul. Kostelní 360/28
Školní sportovní (venkovní)
hřiště při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14

Bowling

Buly Aréna, ul. Kostelní 360/28

Bruslení

Ledová plocha - Buly Aréna, ul.
Kostelní 360/28

Inline – cyklostezka

Cyklostezka č. 55
Cyklistika
Nově budovaná cyklostezka
Kravaře – Dolní benešov

Děstské hry

Městská hřiště:
Mírová ulice, Březová ulice,
Štěpánkovická ulice, Olšinky,
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SPECIFIKACE/POZNÁMKA
150 m dlouhý běžecký ovál se 4
drahami, 70 m dlouhá dráha
pro sprinty, dráha pro skok
daleký s pískovým doskočištěm,
multifunkční hřiště pro
házenou a malou kopanou a
volejbalové hřiště.
Čtyři badmintonové kurty v
krytých prostorách haly
Multifunkční tělocvična pro
rozličné sporty, otevřená i pro
veřejnost.
Venkovní hřiště 37 x 18 m
Nově instalované stojany
s basketbalovými koši
Dvoudráhový provázkový
bowling
Ledová plocha 28 x 59 m,
tréninky oddílu krasobruslení,
pořádání akcí typu diskotéka na
ledě, veřejné bruslení aj.
Asfaltová cyklostezka č. 55,
délka 3300 m
Asfaltová cyklostezka č. 55,
délka 3300 m, k dispozici
informační a orientační tabule,
zastřešené posezení.
Oficiální název projektu „Z
Kravař do Dolního Benešova na
kole a bezpečně“, zahájení
realizace v průběhu roku 2018.
Další dětské hřiště v Kravařích –
Dvořisku bude dokončeno do
konce roku 2018.

Buly Aréna, ul. Kostelní 360/28

Buly Aréna, ul. Kostelní 360/28

Fitness / Cvičení a posilování
Fit Club Twist Kravaře, Olšinky 1

Florbal

Fitness koutek - Sportovní areál
Olšinky
Basketbalové hřiště a
tělocvična Buly Arény, ul.
Kostelní 360/28
Tělocvična při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14

Fotbalové hřiště – Buly Aréna,
ul. Kostelní 360/28

Fotbal

Víceúčelové hřiště; prolézačky,
houpačky, skluzavky,
trampolína aj., možnost
občerstvení.
Posilování pod odborným
vedením fitness trenérů,
poskytování výživového
poradenství
Nabídka řady cvičebních stylů
pro začátečníky i pokročilé
(např. kruhový trénink, tabata,
spinning, pilates, zumba, bosu,
piloxing, trampolíny aj.)
*V provozu od ledna 2018
(Basketbalové) hřiště o rozloze
37 x 18 m; tělocvina o rozloze
36 x 18 m.
Multifunkční tělocvična pro
rozličné sporty, otevřená i pro
veřejnost.
Fotbalové hřiště s umělým
povrchem, pryžovou podložkou
100m x 64m s atestem ČMFS, k
dispozici klubům i veřejnosti či
jednotlivcům.

Fotbalové hřiště MFK Kravaře,
ul. Alejní 728/13

Muži, dorost, žáci

Sportovní areál Olšinky

*ve vlastnictví města

Školní hřiště při ZŠ Kravaře a ZŠ
Kravaře-Kouty

Adventure golf – Buly Aréna, ul.
Kostelní 360/28
Golf
Zámecký golf club Kravaře
Silesia Golf Resort Kravaře. Ul.
Mlýnská 3377/23a
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Multifunkční hřiště pro
házenou a malou kopanou (ZŠ
Kravaře), víceúčelové hřiště
s umělým povrchem a
brankami (ZŠ Kravaře-Kouty)
Přírodní terén klasického golfu,
velikost minigolfového hřiště,
možnost občerstvení, grilování
apod.
18 jamkové hřiště s rozlohou 80
ha.

Areál SDH Dvořisko, areál SDH
Kravaře (Mezivodky), areál
Olšinky

Areály využívané pro hasičské
soutěžě, hasičské dny i jiné
společenské či sportovní akce

Baskebalové hřiště - Buly
Aréna, ul. Kostelní 360/28

Hřiště o rozloze 37 x 18 m

Školní sportovní (venkovní)
hřiště při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14

Multifunkční hřiště pro
házenou a malou kopanou

Hokej

Ledová plocha - Buly Aréna, ul.
Kostelní 360/28

Ledová plocha o rozměrech 28
x 59 m, využívána pro hokejové
školy, trénink hokejových
oddílů, soustředění
reprezentačních družstev
mezinárodních i národních.

Nohejbal

Basketbalové hřiště, Buly
Aréna, ul. Kostelní 360/28

Hřiště o rozloze 37 x 18 m

Krytý bazén - Aquapark Kravaře
(samostatná část Buly Arény)

Bazén s chrliči, vodními děly,
masážnimi lavicemi, lehátky,
jeskyně s vodopádem, divokou
řekou, 2 plaveckými dráhami
(25 m); whirpool, bazénky pro
děti; 65 m dlouhý tobogán,
k dispozici bar, občerstvení,
sauna, solárium, masáže.

Hasičský sport

Házená

Plavání

Sálová kopaná

Tenis

Volejbal

Tělocvična Buly Arény, ul.
Kostelní 360/28
Tenisové kurty a tělocvična –
Buly Aréna, ul. Kostelní 360/28
Tenisové kurty ul. Nábřežní (za
restaurací Damika)
Sportovní areál Olšinky
Baskebalové hřiště - Buly
Aréna, ul. Kostelní 360/28
Školní sportovní (venkovní)
hřiště při ZŠ Kravaře,
Komenského 658/14 a
tělocvična při ZŠ

Víceúčelové zařízení (36 x 18 m)
pro širokou veřejnost i školy.
Tři antukové dvorce
*provozuje SK Kravaře
*ve vlastnictví města
Hřiště o rozloze 37 x 18 m

Samostatné venkovní
volejbalové hřiště

Zdroje: Vlastní šetření a zpracování.

SEZNAM SPOLKŮ SE SÍDLEM V KRAVAŘÍCH ZAMĚŘENÝCH NA SPORT
Název subjektu

Právní forma, IČ
Účel

Sídlo
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Statutární
orgán

Kontakt(-y)

Pobočný spolek,
IČ: 66738741

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů Kravaře

SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů KravařeKouty
SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů KravařeDvořisko

BULY ARÉNA –
zájmové sdružení

HC BULY ARÉNA
Kravaře, z.s.

Prajzský běžecký
klub Kravaře, z.s.

Auto Moto Club
Kravaře - Auto

Účel: činnost v oblasti
protipožární ochrany

Pobočný spolek,
IČ: 66739039
Účel: činnost v oblasti
protipožární ochrany
Pobočný spolek,
IČ: 66738105
Účel: činnost v oblasti
protipožární ochrany
Zájmové sdružení právnických
osob,
IČ: 70630097
Účel: výstavba a provoz
sportovního areálu "BULY
ARÉNA".
Spolek,
IČ: 68177607
Účel: Provozovat sport v rámci
zapojení do sportovních,
tělovýchovných a dalších
aktivit zejména se zaměřením
na lední hokej, tuto činnost
organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové
podmínky.
Spolek,
IČ: 22758798
Účel: Propagace běhu a
zdravého způsobu životního
stylu v Kravařích a okolí.
Spolek,
IČ: 47814390

Starosta sboru:
David Janta
Štěpánkovická 21,
747 21 Kravaře

Hlučínská 65/122,
Kouty,
747 21 Kravaře

Ivana Kubince
42/21, Dvořisko,
747 21 Kravaře

Starosta sboru:
Tomáš Hrubý

Web:
http://www.sdhkravar
e.cz
E-mail:
hasici.kravare@centru
m.cz
Tel.:
553 671 222
E-mail:
hasici.kouty@seznam.c
z
Tel.:
420 605 118 429

Starosta sboru:
Martin Pavera

Tel.:
606 124 768

Hlučínská 252/181,
Kouty,
747 21 Kravaře

Předseda:
Marcel
Hadamczik

Web:
www.bulyarena.cz
E-mail:
bulyarena@bulyarena.
cz
Tel.:
+ 420 553 653 937
+ 420 724 166 666

Kostelní 2061/28a,
Kouty, 747 21
Kravaře

Předseda:
Alois Hadamczik

-

Nábřežní 3129/100,
747 21 Kravaře

Opavská 292/110,
747 21 Kravaře
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Předseda výboru:
Radim Kasalík

Předseda:
Karel Kotzian

Web:
https://prajzskybk.web
node.cz/
E-mail:
prajzskybk@atlas.cz
Web:
https://amckravare.we

Motorrad Verein
Dt.Krawarn z.s.

bnode.cz/
E-mail:
motoclub.kravare@cen
trum.cz
Tel.:
+420 604 189 379

Účel: Sdružování vlastníků a
příznivců motorových vozidel.
Sdružování vlastníků,
sběratelů a příznivců
historických vozidel.
Popularizace motorismu,
uchovávání památek
dokládajících vývoj
motorismu.
Rozvoj motoristického hnutí
jako celku se zvláštním
zřetelem na zastupování
svých členů při prosazování
jejich společných zájmů a
potřeb.
Spolek,
IČ: 19015461

Sportovní klub
Kravaře, z.s.

Účel: Provozovat sport v rámci
zapojení do sportovních,
tělovýchovných a dalších
aktivit, tuto činnost
organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové
podmínky.

Alejní 728/13,
747 21 Kravaře

Předseda:
Herbert Kahler

Spolek,
IČ: 02641461

Městský
fotbalový klub
Kravaře z.s.

Účel: Podpora a rozvoj
kulturního a sportovního,
zejména fotbalového, vyžití
členů spolku a dalších
obyvatel obce Kravaře a
přilehlého okolí.

Alejní 728/13,
747 21 Kravaře

E-mail:
kahler@kahler.cz
Tel.:
603 503 196

Předseda:
Karel Peterek

Web:
http://www.kravarefotbal.cz/
E-mail:
mfkkravare@seznam.cz

Předseda:
Jiří Šafránek

Web:
http://crsova.fishnet.cz/index.ph
p
E-mail:
rybarikravare@seznam
.cz

Pobočný spolek,
IČ: 15503305

Český rybářský
svaz, z. s., místní
organizace
Kravaře

Účel: Výkon rybářství ve
smyslu zákona o rybářství, tj.
chov, zušlechťování, ochrana
a lov ryb, popřípadě vodních
organismů v rybníkářství nebo
při výkonu rybářského práva.
Provozování akvakultury,
ochrana přírody, čistoty vod,
životního prostředí,
propagace rybářství a ochrany

Alejní 3134/28,
747 21 Kravaře
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přírody ve veřejnosti. Aktivní
účast na výchově dětí a
mládeže v oboru rybářství a
rybářského sportu, ochraně
přírody, čistoty vod a
životního prostředí.
Pobočný spolek,
IČ: 47814268

Český
kynologický svaz
ZKO Kravaře ve
Slezsku – 361

Účel: Posláním svazu je
prostřednictvím svých orgánů,
organizačních jednotek a
jejích členů zabezpečovat a
provádět kynologickou
činnost. Tato činnost musí být
prováděna v souladu s cíli a
posláními FCI a zákony
platnými v ČR. Zahrnuje
zejména sportovní výcvik a
chov psů, jejich organizování,
řízení, provádění akcí,
financování, hospodaření,
evidenci, zajišťování
reprezentace, jakož i publicitu
a propagaci jejích výsledků.

Kostelní 306/43,
747 21 Kravaře

Předseda:
Alfred Hollesch

E-mail:
a.hollesch@seznam.cz

Předseda:
Lubomír Harazim

-

Předseda:
Leo Peterek

E-mail:
pepe.kurka@seznam.c
z
Tel.:
728 430 659

Spolek,
IČ: 02156792

"Sportovní klub
Tenis Nábřežní
Kravaře, z.s."

Účel: sdružování tenisových
nadšenců, vytvoření
kvalitního zázemí a zlepšení
podmínek pro provozování
sportovního odvětví tenisu a
rozšíření povědomí o tomto
sportovním odvětví a
podporování jeho rozvoje v
obci Kravaře.

Osvobození 250/8,
747 21 Kravaře

Spolek,
IČ: 47812036

AS Monaco
Kouty, z.s.

Účel: Provozovat sport v rámci
zapojení do sportovních,
tělovýchovných a dalších
aktivit, tuto činnost
organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové

Hlučínská 149/36,
Kouty,
747 21 Kravaře
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podmínky.

Spolek,
IČ: 04537076

Hřebčín HF
Kravaře, z.s.

spolek "Klub
netradičních
sportů"

Školní sportovní
klub AŠSK při
Základní škole
Kravaře,
příspěvková
organizace,
pobočný spolek

Účel: Účelem Spolku je
ochrana, propagace a
podpora chovu koní, chov
koní a veškeré činnosti s tím
spojené a související, jakož i
organizování a provozování
jezdeckého sportu ve všech
disciplínách, které se řídí
pravidly ČJF a WRC, a to na
profesionální i amatérské
úrovni a příprava jezdců.
Spolek,
IČ: 22745459
Účel: Neuvedeno

Předseda:
Aleš Fiala

E-mail:
alfiala@seznam.cz
Tel.:
602 586 565

Bolatická 96/5,
747 21 Kravaře

-

E-mail:
rostislav.antonicek@se
znam.cz

Komenského 14,
747 21 Kravaře

Předseda:
Jan Pavlíček

-

Nábřežní 3068/7,
747 21 Kravaře

Pobočný spolek,
IČ: 72539330
Účel: organizace a
podněcování zájmové
tělovýchovné a sportovní
činnosti dětí a mládeže na
základních a středních školách
a ve školských zařízeních v
České republice, a to
především v době mimo
školní vyučování.
Spolek,
IČ: 26591898

FC TIMI bar
Kouty, z.s.

Účel: Provozovat sport v rámci
zapojení do sportovních,
tělovýchovných a dalších
aktivit, tuto činnost
organizovat a vytvářet pro ni
materiální a tréninkové
podmínky.

Olšinky 179/8,
Kouty,
747 21 Kravaře
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Předseda:
Marcel Masiarik

E-mail:
elektro.hahn@seznam.
cz
Tel.:
724 762 995

Spolek,
IČ: 65888855

Zámecký golf
club Kravaře, z.s.

Účel: všestranný rozvoj
golfového sportu a
prosazování zájmů svých
členů, čehož spolek dosahuje
zejména tím, že a) organizuje
a zabezpečuje sportovní a
relaxační činnost svých členů,
b) podporuje popularizaci a
rozvoj golfu, c) zřizuje,
provozuje a udržuje golfová
hřiště a další zařízení pro golf,
d) rozvíjí tělovýchovu
mládeže, e) poskytuje služby
související se sportovními
činnostmi, f) podílí se na
ochraně a kultivaci životního
prostředí.

Mlýnská 3377/23a,
747 21 Kravaře

Prezident spolku:
Jaromír Melecký

Web:
http://www.zgck.cz/
E-mail:
recepce@golfkravare.c
z
Tel.:
+420 553 673 202

Spolek,
IČ: 06057101

Silesia Golf
Resort
Kravaře z.s.

Zámecký Klub,

Účel: Základním účelem
spolku je vytváření podmínek
k aktivnímu provozování
golfové hry, především se
zaměřením na rozvoj a
propagaci golfového sportu,
jako prostředku aktivního
odpočinku a zajišťování
sportovní, společenské a
klubové činnosti pro své
členy. Účelem spolku je dále
organizování a provádění
vlastního sportovního a
tělovýchovného procesu,
rozvíjení golfové hry a s tím
spojené úsilí o zpřístupnění
různých forem tělesné kultury
svým členům
Spolek,
IČ: 26602466

Mlýnská 3377/23a
747 21 Kravaře

Předseda:
Michal Štefl

Web:
http://www.golfkravar
e.cz/
E-mail:
recepce@golfkravare.c
z
Tel.:
+420 553 673 202

Kostelní 3314/2c,
747 21 Kravaře

Předseda:
Bernard Thiel

-
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Účel: Provozování různých
sportů, organizace
společenských a zábavně
sportovních aktivit,
smysluplné využití volného
času dětí a mládeže. Obecně
prospěšné a podpůrné
činnosti v oblasti lidských
zdrojů a ostatního vzdělávání.
Zdroje: MF ČR, Veřejný rejstřík, ČUS, webové stránky. Vlastní zpracování.

z.s.

Pozn.: Výše jsou uvedeny pouze ty kontakty (e-mail, telefon), které jsou veřejně dostupné.

2.1.2 Přehled sportovních akcí a událostí ve městě Kravaře
Jak bylo zmíněno v kapitole 1, v oddílu 1.5, výraznou roli při realizaci pohybových aktivit sehrává
zájmová pohybová a sportovní činnost na základních školách – jedná se o povinné hodiny tělesné
výchovy a školní sport v odpoledních hodinách v rámci mimoškolního vyučování. V rámci
mimoškolních aktivit je významným činitelem rovněž Centrum volného času v Kravařích, které dětem
a žákům nabízí řadu kroužků zaměřených na rozvoj sportovních či tanečních dovedností.
Podle dat České unie sportu a dokumentů koncepce rozvoje sportu MŠMT dochází zejména
v posledních deseti letech k odlivu dětí a mladých lidí z oblasti organizovaného sportu a škola je tak
v některých případech jediné prostředí, kde se děti věnují pohybovým aktivitám. Řada spolků
a zájmových organizací realizuje, rovněž ve spolupráci s městem Kravaře, několik již tradičních
sportovních akcí a událostí pro širokou veřejnost, jež představují další z možností aktivního trávní
volného času.
K tradičním sportovním akcím patří běžecké soutěže „Zimní šestka“, „Jarní desítka“ a „Běh zámeckým
parkem“ (s tradicí od roku 1983), jež pořádá Prajzský běžecký klub Kravaře. Významnou tradici mají
také soutěže (např. Veterán Cup a Slezský pohár) a hasičské dny pořádané místními sbory
dobrovolných hasičů, stejně tak rybářské závody mládeže a dospělých. Milovníci automobilového
sportu a především veteránů si přijdou na své na již dlouholeté akci Prajzská rely či na Srazu
historických vozidel. Fotbaloví nadšenci mohou zavítat na dvoudenní turnaj v malé kopané s názvem
TIMI CUP či fotbalový turnaj pro děti v Buly Aréně. Město Kravaře můžeme pomyslně nazvat mekkou
hokejového sportu na Hlučínsku, a to díky ledové ploše v místní Buly Aréně. Ta je hostitelským
místem utkání týmů amatérské soutěže místních nadšenců a fanoušků ledního hokeje (AHL), stejně
jako dalších hokejových klání a turnajů. Veřejnost se může rovněž účastnit rozličných tematických
odpolední pro rodiny s dětmi či pro páry v Aquaparku v Kravařích stejně jako plaveckých soutěží měst
nebo akce s názvem „Plave celé město“.
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Místní občané všech věkových kategorií mohou vyrazit na výlety na kolech po okolí organizované
Svazem postižených civilizačními chorobami. Fyzickou kondici si procházkami, výlety či tradičními
sportovními hrami zlepšují také senioři z místního Domova pro seniory svaté Hedviky. V březnu
loňského i letošního roku se Domov svaté Hedviky zapojil do projektu Jedeme v tom společně, kdy na
několik stovek seniorů z desítek domovů seniorů v Česku i na Slovensku pomyslně vyrazilo na
rotopedech do Paříže (2017) nebo na objížďku celé České a Slovenské republiky (2018).

Běh zámeckým parkem s 35 letou tradicí patří k oblíbeným sportovním akcím v Kravařích.

2.2 Vymezení problémových okruhů, vytyčení silných a slabých stránek
2.2.1 SWOT analýza
SWOT analýza představuje standardizovanou metodu, pomocí které je možno, v našem případě,
definovat prostřednictvím specifikace silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení klady a zápory
současné situace v oblasti sportu (silné a slabé stránky), vytyčit možnosti pokroku (příležitosti)
a ohrožení, která by mohla jeho další rozvoj a směřování zkomplikovat či zcela znemožnit. Jednotlivá
zjištění uváděná ve SWOT analýze vycházejí z analytických podkladů pro zpracování strategického
plánu města Kravaře a z vlastního šetření.

Silné stránky

Slabé stránky

 Silná tradice spolkové činnosti, řada
aktivně působících spolků se zaměřením
na sport
 Tradice a schopnost vést děti a mládež ke
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 Stárnutí členské základny, nepružnost
vedení některých zájmových organizací
 Snižování zájmu dětí a mládeže o aktivní
trávení volného času



























sportu
Pestrá spolková základna významně se
podílející na rozvoji a kvalitě života města
Pozitivní
postoj
zástupců
místní
samosprávy k rozvoji oblasti sportu,
vytváření adekvátních podmínek a
budování infrastruktury
Kontinuální finanční podpora spolků a
zájmových organizací ze strany města
Zahrnutí oblasti rozvoje sportu do
strategických dokumentů města
Zájem občanů o sportovní akce a aktivity
Pozitivní hodnocení širokého spektra
sportovních aktivit a zařízení ve městě ze
strany občanů Kravař
Dostatek příležitostí pro sportovní vyžití
označováno ze strany občanů jako jedno
z hlavních kritérií spokojenosti se životem
ve městě
Široká nabídka rozličných kroužků Centra
volného času v Kravařích zaměřených na
sportovní a pohybové aktivity
Investice do sportovní infrastruktury ze
strany města
Letitá
přeshraniční
spolupráce
a
spolupráce s partnerskými (družebními)
městy v oblasti sportu
Potenciál pro vodní sporty u vodních ploch
Tři sbory dobrovolných hasičů s letitou
tradicí organizující tradiční akce během
celého roku
Zvyšování kvality vybavenosti a služeb pro
cyklisty – budování cyklostezek
Získání dotace na vybudování nové
cyklostezky Dolní Benešov – Kravaře-Kouty
Fungování sportovního víceúčelového
komplexu Buly Aréna,
Vysoký rekreační potenciál zámeckého
areálu s parkem a golfovým hřištěm,
sportovního areálu Buly arény s
aquaparkem
Moderní vybavení sportovišť, dobrá
úroveň jednotlivých sportovních zařízení
Pořádání sportovních soutěžních klání
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 Nezdravý životní styl dětí a mládeže
 Rezervy v oblasti trávení volného času
seniorů
 Nedostatečná komunikace mezi zástupci
spolků a vedením města
 Neaktuální údaje o některých spolcích a
zájmových
organizacích,
absence
webových stránek spolků a sdružení –
obtížné získávání informací
 (Dosavadní)
absence
dlouhodobé
koncepce v oblasti rozvoje sportu
 Rezervy v modernizaci sportovních zařízení
a areálů
 Absence tělocvičny při ZŠ Kravaře – Kouty
 Malá pozornost společenskému ocenění
dobrovolných pracovníků v oblasti sportu
 Nízká veřejná finanční podpora sportu
obecně, podfinancování oblasti sportu
 Chybějící prostředky na odměňování
dobrovolníků ve sportu
 (obecná) Neoblíbenost tělocviku jakožto
povinného předmětu ve škole
 Vysoká finanční spoluúčast rodiny na
sportovní činnosti dětí a diskriminace
v přístupu dětí ke sportu u ekonomicky
slabších rodin
 Závislost na grantech a dotacích v oblasti
rozvoje infrastruktury sportu
 Nedostatek jednoduchých otevřených
prostranství pro některé sportovní aktivity
 Zvyšující se finanční náročnost provozování
sportů
 Nedostatečná
podpora
a
ocenění
sportovně talentovaných dětí a mládeže
 Konkurence mezi některými sportovními
organizacemi
 Neúplná informovanost občanů o rozvoji
sportu ve městě, málo příležitostí občanů
vyjádřit se ke směřování oblasti sportu
 Stagnace rozvoje vodních sportů – využití
povodí řeky pro volnočasové aktivity
 Pomalé rozšiřování sítě cyklostezek
z důvodu finanční náročnosti
 Absence venkovního bazénu či přírodního










mezi školami
Modernizace zázemí pro realizaci školní
tělovýchovné činnosti
Realizace sportovních a kulturních aktivit
pro
handicapované
občany
prostřednictvím SPCCH
Vícezdrojové financování sportovního
prostředí.
Vysoká vybavenost dětskými hřišti
Pravidelné a včasné informování o dění
v oblasti sportu ve městě, informování o
akcích a činnosti sportovních spolků a
organizací
Dobrá síť sponzorů

Příležitosti

koupaliště
 Nedostatečné využívání dotačních titulů
určených na rozvoj spolkové činnosti
z důvodu
administrativní
zátěže,
nedostatečného personálního zajištění a
absence času

Hrozby

 Příležitosti v oblasti kooperace veřejného a
soukromého sektoru za účelem realizace
sportovních projektů investičního či
neinvestičního charakteru
 Zvýšení zájmu o aktivní trávení volného
času s ohledem na rostoucí trend
zdravého životního stylu
 Využití dotačních titulů za účelem podpory
sportu ve městě
 Možnost rozšiřování stávajícího spektra
sportů s akcentem na sporty moderní a
netradiční
 Odborný potenciál pedagogů a dalších
lektorů pro zajištění vedení a rozšíření
možnosti nepovinného sportování např. v
základních školách i pro starší věkové
skupiny
 Potenciál
rozšíření
společných
meziškolních či meziobecních sportovních
aktivit a klání
 Využití vodních ploch k rozvoji vodních
sportů
 Snaha nastavit komplexní sportovní
politiku ze strany státu
 Přetrvávající pozitivní postoj zástupců
místní samosprávy k rozvoji oblasti sportu
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Nedostatek finančních prostředků na
provoz a investice v případě stávajících
zařízení
Nedostatek finančních prostředků na nové
projektové
záměry
investičního
charakteru
Ohrožení sportovních zařízení a hřišť
vandalismem
Prohlubující se nezájem dětí a mladých lidí
o sportovní aktivity v důsledku preference
pasivního trávení volného času u PC
Nedostatek nových vedoucích a odborníků
pro zajištění kroužků a vedení oddílů či
klubů
Nejistota v oblasti budoucího vývoje
finančních zdrojů, pakliže by došlo ke
snížení RUD, zrušení odvodů z hazardních
her apod.
Zvyšování nákladů na sportovní a
volnočasové aktivity, náklady na obnovu a
modernizaci sportovišť
Hrozba zhoršující se ekonomické situace
rodin ve městě a z toho plynoucí
diskriminace přístupu dětí ke sportu

2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření
Město Kravaře realizovalo v průběhu měsíce června dotazníkové šetření za účelem zjišťování názorů,
připomínek, průzkumu preferencí a návrhů v oblasti sportu ze strany občanů města. Dotazníkové
archy byly distribuovány do místních základních škol, k dispozici byly rovněž na jednom
z nejexponovanějších míst ve městě – na Městském úřadě Kravaře. Do dotazníkového šetření se
zapojilo celkem 95 občanů města. V příštím roce je plánováno zopakování obdobně zaměřeného
dotazníkového šetření, které již bude rozšířeno o internetové dotazování na webových stránkách
města. Dotazníkové archy budou s největší pravděpodobností součástí (přílohou) Besedníku a bude je
možné odevzdat na předem určených sběrných místech.
Dotazníkových archů bylo k dispozici 150, celkem dotazník vyplnilo 95 osob - návratnost (rensponse
rate) tedy činí 63 %. Z hlediska věku a pohlaví se do dotazníkového šetření zapojilo celkem 38 žen
(40%) a 57 mužů (60%). Nejčastějšími respondenty, jak ilustruje graf č. 2, byli mladí lidé do 17 let.

Graf č. 1
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Graf č. 2

1) Věnujete se aktivně nějakému sportu?
Na otázku, zda se respondenti věnují aktivně některému sportu, odpověděla většina (66%) kladně.
Aktivnější je v tomto ohledu mužská část dotazovaných (poměr 40:17 u mužů vs. 23:15 u žen), což
odpovídá celorepublikovému, resp. obecnému trendu.

Graf č. 3
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Graf č. 4
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1a) Pokud jste odpověděl/-a ANO, uveďte, prosím, kterému sportu / kterým sportům se nejvíce
věnujete?
V případě aktuální otázky se mírně vyjevuje tradiční dělení a dichotomie „mužské“ vs. / a „ženské“
sporty. U žen nelze přímo konstatovat, že některý ze jmenovaných sportů jednoznačně dominuje.
Oblibě se u místních žen a dívek těší běh, cyklistika a volejbal. Tři respondentky preferují jízdu na koni
či atletiku. Nejpočetnější položku v grafu č. 5 představuje kategorie „Ostatní“, kde po 1-2
preferencích obdržela celá široká škála rozličných sportů jako florbal, mažoretkový sport, gymnastika,
rybaření, hasičský sport, bruslení a inline, fotbal, posilování, nordic walking, snowboarding, tenis,
lyžování, plavání, balet, tanec nebo třeba golf.
Byť v početnějším zastoupení, paleta preferovaných sportů u mužů není tak obšírná jako v případě
žen. Oblibě se tradičně těší fotbal, následován florbalem a cyklistikou. Sedm respondentů preferuje
běh, pět posilování či workoutové cvičení a basketbal. Dva dotazovaní boxují, dva hrají hokej či bruslí.
Mezi respondenty jsou i dva milovníci poměrně nového moderního druhu sportu, kterým je airsoft.
K dalším zmiňovaným sportům na individuální úrovni patří volejbal, sjezdové lyžování, chůze, jiu jitsu
či grappling.

Graf č. 5
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Graf č. 6

1b) Jak často ve svém volném čase sportujete?
U otázky č. 1b) je potřeba zmínit následující. Tato byla vázána na kladnou odpověď v případě otázky
1). Přesto někteří respondenti, kteří odpověděli, že se aktivně žádnému sportu nevěnují, zodpověděli
rovněž otázku č. 1b). V tomto ohledu je jedním z možných odůvodnění skutečnost, že respondenti
v aktuální odpovědi promítli hodiny tělesné výchovy v rámci povinné školní docházky (odpověď
alespoň 1-2x týdně), někteří, jež na otázku č. 1) odpověděli negativně, se uchýlili k odpovědi
nepravidelně, dle času.
Pozitivním, jak ilustruje graf č. 7, je fakt, že respondenti sportují nejčastěji každý den (24%) či alespoň
3x týdně (26%). Více volného času pak věnují sportu, z pohledu genderového, muži (téměř 60%).
Upozorňujeme, že jsou procentuální podíly mírně zkreslující, a to s ohledem na výše uvedenou
skutečnost, že otázku zodpovídali rovněž respondenti, kterým tato nebyla primárně určena.
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Graf č. 7

1c) Pokud jste odpověděl/-a NE, uveďte, prosím, proč se sportům aktivně nevěnujete?
Aktuální otázka odkazovala k odpovědi respondenta na první dotaz, zda se aktivně věnuje / nevěnuje
některému sportu. K nejčastěji uváděným důvodům, proč se dotazovaní sportu nevěnují, patří
nedostatek času (15%) a nezájem o aktivní sportování či nechuť ke sportu (13%). Nedostatku
motivace čelí 7% dotazovaných. Nejméně zastoupené jsou důvody týkající se nedostatku finančních
prostředků (1 respondentka) a absence partnera pro sportování (1 respondentka).
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Graf č. 8

2) Jste členem některé sportovní organizace / sportovního klubu (přímo v Kravařích či jiné
obci/městě)?
Členy sportovní organizace či sportovního klubu je menšina respondentů - konkrétně se jedná o 13
žen a 23 mužů. Většina dotazovaných se tak sportům věnuje spíše rekreačně.

Graf č. 9
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2) Jste členem některé sportovní organizace,
sportovního klubu?
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Graf č. 10

3) Je podle Vás v Kravařích dostatek příležitostí pro sportovní vyžití?
Následující graf zachycuje hodnocení respondentů v oblasti (ne)dostatku příležitostí pro sportovní
vyžití ve městě Kravaře. V souhrnu převažují kladná vyjádření typu rozhodně ano (20%) a spíše ano
(38%), tj. respondenti se přiklánějí k tomu, že je v Kravařích dostatek možností sportovního vyžití.
Vyjádření nedokážu posoudit lze přisoudit ve značné míře těm respondentům, kteří se výše vyjádřili,
že se sportu nevěnují a je možné důvodně předpokládat, že tito nemají přehled o všech možnostech,
které jsou v místě k dispozici.

3) Je podle Vás v Kravařích dostatek příležitostí pro
sportovní vyžití?
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Celkem
Rozhodně ne

Nedokážu posoudit

3a) Zázemí pro sportovní aktivity v zimním období hodnotíte jako:
Otázka 3a) se zaměřila na hodnocení zázemí pro sportovní aktivity za konkrétní roční období ze
strany respondentů, tj. občanů Kravař. V kategorii muži variuje hodnocení co do nejvyššího počtu
odpovědí na pomezí spíše dostatečné a spíše nedostatečné. U žen převažuje stanovisko spíše
dostatečné. V souhrnu za všechny respondenty převažuje (spíše) kladné ohodnocení stávajícího
zázemí pro sportovní aktivity v zimním období (52%), 39 dotazovaných (41%) hodnotí stav jako spíše
nedostatečný až zcela nedostatečný. 7% respondentů nedokáže aktuální stav posoudit.
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3b) Zázemí pro sportovní aktivity v letním období hodnotíte jako:
Stejně jako v předchozím případě, i zde byl zjišťován názor na stávající zázemí pro sportovní aktivity,
tentokrát v letním období. 35 % respondentů hodnotí stávající zázemí jako zcela dostatečné, 46% pak
za jako spíše dostatečné. Necelých 12% dotázaných vnímá současný stav jako spíše nedostatečný.
Pouze 2 respondenti zvolili možnost zcela nedostatečné, 5 respondentů situaci nedokáže z různých
příčin posoudit.
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3b) Zázemí pro sportovní aktivity v letním
období hodnotíte jako:
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Graf č. 13

4) Domníváte se, že je podpora sportu v Kravařích ze strany města dostatečná?
V odpovědích, z celkového pohledu, převažuje varianta spíše ano, tzn. respondenti vnímají podporu
sportu ze strany města jako spíše dostatečnou (34%), jako rozhodně dostatečnou označuje podporu
sportu téměř 17% dotazovaných. Čtvrtina dotázaných (26%) se přiklonila k odpovědi spíše ne, 7% pak
zvolilo variantu rozhodně ne. Zhruba jedna šestina (16% ) dotázaných míru podpory sportu ze strany
města nedokáže posoudit.
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Celkem
Spíše ne

5) Je pro Vás dostatek příležitostí pro sportovní vyžití jedním z hlavních kritérií spokojenosti se
životem ve městě?
Dotaz č. 5) směřoval na vyjádření míry důležitosti možností sportovního vyžití v místě, kde
respondenti žijí. Pro necelou polovinu respondentů (48%) je dostatek příležitostí pro sportovní
aktivity spíše jedním z hlavních kritérií spokojenosti se životem ve městě, necelá čtvrtina (23%) pak
dostatek možností pro sportování hodnotí jako rozhodně jedno z hlavních kritérií. 14% dotázaných se
vyjádřilo pro variantu spíše ne, 6% pak pro rozhodně ne.
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6) Která konkrétní zařízení / místa v Kravařích nejvíce využíváte / navštěvujete za účelem
sportování?
Respondentky využívají v Kravařích v největší míře zámecký park (37%), komplex Buly Arény (26%,
bez specifikace konkrétního sportoviště), cyklostezku (21%), aquapark (13%), nové školní hřiště ZŠ
Kravaře (24%) či tělocvičnu tamtéž (18%). V tomto ohledu je potřeba připomenout, že je většina
respondentů mladších 18 let, jsou mezi nimi i žáci základních škol, což se může odrážet v odpovědích
typu školní hřiště a tělocvična. V kategorii Jiné se v souladu s odpověďmi uvedenými u otázky č. 1
objevila místa jako areál SDH Kravaře, rybník apod.
Muži navštěvují a využívají nejčastěji školní hřiště (35%), školní tělocvičnu (23%), aquapark (23%),
cyklostezku (21%) a obecně areál Buly Arény (18%). Několik respondentů také fotbalové hřiště MFK
Kravaře (11%) či areál zámeckého parku (9%). V kategorie Jiné evidujeme na individuální rovině místa
jako splav, starou cihelnu, fitness koutek na Olšinkách, tenisové kurty (bez specifikace lokality) a další.
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Pozn.: Někteří respondenti uváděli více než 1 konkrétní místo, které využívají za účelem pohybových
a sportovních aktivit.

Graf č. 16

Graf č. 17

7) Navrhujete v případě stávajících sportovišť / míst, která využíváte za účelem sportování nějakou
změnu? Je něco, co Vám na nich vadí?
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Odpovědi v rámci aktuální otázky korelují s odpověďmi jiných dílčích oddílů dotazníku. 37%
dotazovaných osob nedokáže stav z hlediska (ne)spokojenosti posoudit i z toho důvodu, že
sportoviště nenavštěvují. Vyjádřit návrh ke změně či konstatovat své podněty a zkušenosti využila
třetina (34%) respondentů. Téměř 30% dotázaných neshledává potřebu změn či neeviduje důvod
k obměnám.

7) Navhujete nějaké změny v případě stávajících
sportovišť? Je něco, co Vám na nich vadí?

20

25

17

20
10

28

25

30

15

35

32

35

15

11
7

5
0

Ženy
Ano

Muži
Ne

Celkem

Nevím / nedokážu posoudit
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7a) Pokud jste odpověděl/-a ANO, uveďte, prosím, jaké změny navrhujete / co Vám vadí?
V případě aktuální otázky přistupujeme s ohledem na široký záběr rozličných připomínek a podnětů
k přehledu ve formě nezkrácených formulací stran respondentů. V devíti případech je společným
jmenovatelem vyjádření nespokojenosti se současným stavem školní tělocvičny, nutností
rekonstrukce a modernizace i doplnění některých pomůcek. K dalším opakujícím se připomínkám
patří téma bezpečnosti sportovišť, přítomnost golfistů v zámeckém parku či zkvalitnění a rozšíření
stávající sítě cyklotras.
1) Změnit školníka v Koutech – je to agresor.
2) Mohlo by být více místa na různé aktivity.
3) Špatný povrch v tělocvičnách, zastaralé.

ŽENY

4) Na školním hřišti se všechno hned rozbije, tyčky nevydrží ani náraz balonem.
5) Zastaralé tělocvičny.
6) Vadí mi, že se stal park místem zejména pro golfisty a není tam bezpečno,
protrhané sítě nepomohou.
7) Zredukování golfových ploch v zámeckém parku kvůli nebezpečí trefení
golfovým míčkem, které jsem již 2x „obdržela“.
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1) Na školní hřiště ZŠ dát tenisový kurt.
2) Golfisté v parku – chtělo by to tam více volna, třeba proběhnout se.
3) Více sportovních hřišť v dobrém stavu s veřejným přístupem.
4) Lepší povrch v tělocvičně, strašně to tam klouže a je zcela rozbitá podlaha.
5) Opravit tělocvičnu – je v otřesném stavu, nejen hala, ale také záchody a sprchy.
Být naším městem a starostkou, tak se za to stydím.
6) Další sportoviště by mohla být v areálu školy – třeba tenisové kurty, sportoviště
na vrh koulí apod.
7) Spíše chci říct, aby byla nějaká bezpečnost, aby se hřiště nebo sportoviště
neničilo, dále bych zvětšil aquapark (třeba na venkovní koupaliště) a zmírnil ceny.
8) Zvýšení bezpečnosti.
9) Na školním hřišti chybí basketbalové koše.
10) Oprava velké tělocvičny (zevnitř) – šatny, wc, hala.
11) Přistavět zde nové basketbalové hřiště.
12) Kolem cyklostezky by mohly být místo líp třešně nebo něco jiného a cesta by
mohla být lépe upravená.

MUŽI

13) Kouření na hřištích.
14) Rekonstrukce školní tělocvičny, oprava skříněk a fénů v aquaparku.
15) Zrušil bych golf, levnější fitko a zrušil bych doprovod dospělého do fitka od 15
let.
16) Rozhodně je ve špatném stavu velká tělocvična – navrhuji změnu povrchu, ale i
celkově zvětšit prostory pro sportování.
17) Co se týká fotbalového zázemí, tak si myslím, že je na dobré úrovni, ale velká
tělocvična je v dezolátním stavu a myslím si, že by se vedení města mělo stydět.
18) Cyklostezka by mohla být delší.
19) Není dost potřebných materiálů ke sportování na Olšinkách, je tam toho málo.
20) Více cyklotras v Kravařích, více laviček a odpočívadel s pitnou vodou.
21) Dětské hřiště ve směru na Štěpánkovice by se mohlo opravit a předělat na
workoutové hřiště.
22) Špatný povrch tělocvičny ZŠ, nevytírá se, zastaralé. Nejsou potřebné pomůcky
(např. mantinely).
23) V Kravařích je mnoho dětských hřišť do omezeného věku a vadí mi, že zde není
skoro nic pro lidi okolo 18 let.
24) Rekonstrukce areálu Olšinky.
25) Beachvolejbalový kurt, hřiště na inline hokej.
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8) Která sportovní zařízení Vám v Kravařích schází / co byste v oblasti sportu v Kravařích uvítali?
Poslední dotaz směřoval na zjišťování poptávky v oblasti sportu ze strany občanů. V tomto případě
byla registrována široká škála návrhů a podnětů. 37% žen se shoduje, že v Kravařích nic neschází, 29%
žen postrádá ve městě venkovní koupaliště (bazén). V kategorii „Jiné“ se objevily podněty
s jednotkovým zastoupením jako např. jezdecký klub, lepší trasy pro běžky, posilovna, Legoland,
sportovní hřiště, badmintonové hřiště či kroužek profesionální tance pro dívky a chlapce.

Graf č. 19

Čtvrtina mužů postrádá v Kravařích basketbalové hřiště či obecně jednoduché prostranství pro
basketbal (pozn.: hřiště se nachází v areálu Buly Aréna, avšak jeho užívání je zpoplatněno hodinovou
sazbou. V měsíci červnu 2018 byly basketbalové koše instalovány v prostředí školního hřiště při ZŠ
Kravaře). Více než pětině (22%) respondentů neschází v oblasti sportu nic, 16% dotázaných by uvítalo
workoutové či další venkovní fitness hřiště (obdoba aktuálního v areálu Olšinky). 11% schází venkovní
koupaliště / bazén a 5% skatepark.
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Graf č. 20

3. Multiplikační dopady sportu
Oblast sportu má ve všech obcích hlučínského regionu své nezastupitelné místo. V úvodu jsme
nastínili stručný historický exkurz rozvoje sportu na Hlučínsku s akcentem na specifika města Kravaře,
v další kapitole jsme se věnovali reflexi současného stavu a nabídli přehled sportovních možností
a aktivit. V obecné rovině lze říci, že právě sportovní, resp. pohybové činnosti představují
nejrozšířenější volnočasovou aktivitu napříč věkovými kategoriemi a mají dopad na řadu oblastí
lidského života. Přesto dnes čelíme výzvě, jak motivovat především mladou generaci k aktivnímu
trávení volného času. S postupem digitalizace a modernizace ustupuje aktivní činnost pasivní formě
zábavy v podobě sezení u počítače, zejména na sociálních sítích, globalizace k nám zase před více než
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25 lety zavála a postupně rozšířila „hamburgerovou kulturu“. Nezdravé stravovací návyky a životní
styl v dnešní době děti přijímají za své již od raných let, což má za následek neustále se zvyšující počet
obézních dětí či dětí osvobozených od tělesné výchovy v rámci povinné školní docházky.
Sportování či tělesný pohyb obecně přitom mají pozitivní vliv na fyzický i psychický stav člověka
každého věku a pohlaví. S různými druhy sportu se děti, pro které je pohyb přirozený, seznamují již
v mateřské a následně na základní škole a právě škola je pro řadu z nich jediným prostředím, kde
(alespoň) v rámci hodin tělesné výchovy vykonávají fyzickou aktivitu. K rozšiřujícím pak patří lyžařské
a plavecké kurzy, které jsou v Kravařích dostupné již pro děti navštěvující mateřskou školu. Z hlediska
(zdravotních) benefitů přispívá tělesná pohybová aktivita ke snížení krevního tlaku, snížení rizika
vzniku kardiovaskulárních a dalších civilizačních chorob, k formování a harmonickému rozvoji
osobnosti, představuje nástroj aktiviního odpočinku, zlepšuje psychické rozpoložení, odbourává stres,
zvyšuje fyzickou zdatnost a značnou měrou přispívá k udržení optimální váhy či redukci nadváhy
a obezity. Sport dnes můžeme vnímat a označit za jeden z nejlevnějších léků na celou škálu neduhů.
V přesahu do oblasti sociální má sport potenciál spojovat lidi bez ohledu na pohlaví, věk, rasu
náboženské vyznání či sexuální orientaci. Významnou roli sehrává při prevenci a potírání sociálněpatologických jevů či rizikových projevů chování, a to nejen v oblasti „tradičně“ chápaných závislostí
a dalších negativních, asociálních či patologických společenských jevů, jakými jsou především šikana,
rasismus, vandalismus, kriminalita, gamblerství, drogová a jiná závislost, ale v souvislosti
s nadužíváním informačních a komunikačních technologií, zvyšující se aktivitou a především dobou
strávenou v online prostředí, i jevy a závislosti typu kyberšikana či netolismus. Motivace a budování
pozitivního vztahu dětí a mladých lidí k aktivnímu trávení volného času se uplatňuje v rámci primární,
sekundární i terciární prevence. Na základních školách v ORP Kravaře jsou, individuálně či ve
spolupráci s OSPOD, průběžně realizovány programy primární prevence, které mají za cíl předcházet
projevům rizikového chování či tyto minimalizovat a posilovat postoje podporující zdravý životní styl
dospívajících dětí.
Díky venkovskému charakteru Hlučínska najdeme v letních měsících na zahradách řady rodinných
domů bazén, děti a dospívající vidíme, byť v dnešní době ve stále omezenější míře, hrát si na ulici
před domem (v oblibě zůstávají aktivity jako skákání přes gumu, míčové hry, badminton) či prohánět
se na kolečkových bruslích. Samozřejmostí je alespoň jedno dětské hřiště v každé obci, téměř všude
najdeme i hřiště fotbalová, která potvzují oblibu kopané na Hlučínsku. Možností ke sportování
a pohybovým aktivitám je v Kravařích mnoho, ať už na jednoduchých prostranstvích, ve větších
areálech typu Olšinky, sportovně-relaxačním areálu Buly Arény, na školních hřištích otevřených
rovněž pro veřejnost, školních tělocvičnách určených pro hodiny povinné tělesné výchovy
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i mimoškolní sportovní aktivity a další. V případě organizované sportovní činnosti závisí výběr
a přihlášení do sportovních oddílů a klubů či na mimoškolní sportovní kroužky do velké míry na
ekonomické situaci té které rodiny. Zvláště finančně náročné sportovní kroužky si nemohou dovolit
děti ze sociálně slabých rodin, v důsledku čehož dochází k finanční diskriminaci v přístupu dětí ke
sportu.
Jak jsme měli možnost vidět v oddílu 2.3, otázka dostatku příležitostí pro sportovní vyžití patří
k jednomu z hlavních kritérií spokojenosti se životem ve městě a v tomto ohledu je aktuální nabídka
v Kravařích hodnocena respondenty jako plně či spíše dostatečná. Přesto lze v oblasti sportu
detekovat dílčí oblasti s určitými rezervami (vizte výše 2.2.1) a tyto zlepšovat prostřednictvím
artikulace konkrétních cílů a návazných opatření a aktivit.

4. Definování strategických cílů v oblasti sportu a popis konkrétních
opatření pro reálné naplňování plánu rozvoje sportu
Aktuální oddíl je zaměřen na definování strategických cílů v oblasti rozvoje sportu města Kravaře,
konkrétních opatření a návazných aktivit a investičních záměrů směřujících k jejich naplnění. Tyto
byly v souladu s doporučenou osnovou Plánu ze strany MŠMT stanoveny v rámci 3 následujících
priorit - Sport dětí a mládeže, Sport pro všechny a Sportovní infrastruktura. Z hlediska časového
horizontu jsou artikulované cíle dlouhodobé, jednotlivá opatření jsou plánována ve střednědobém
a dlouhodobém časovém horizontu. Konkrétní aktivity vedoucí k naplnění strategických cílů jsou
plánovány v krátkodobém až dlouhodobém horizontu.

Priorita 1

Sport dětí a mládeže

Cíl 1

Systémová podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže.
Podněcování a motivace dětí a mladých lidí k aktivnímu
trávení volného času, budování pozitivního postoje ke
sportu, osvojování si pohybových činností a aktivit
přispívajících ke zdravému vývoji dětí a udržování dobré
kondice organismu prostřednictvím sítě atraktivních
sportovišť, široké kvalitní nabídky sportovních aktivit a
akcí, udržení a zkvalitnění členské základny sportovních
spolků, klubů a organizací a ocenění mimořádných výkonů
mladých kravařských sportovců

Opatření 1.1

Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního a prostorového
zázemí pro sportovní aktivity a hry, podpora tělovýchovných aktivit
pro děti a mladistvé

Popis opatření 1.1

Cílem opatření je dále se spolupodílet na organizaci tradičních či
nových sportovních akcí a událostí cílených primárně na děti a
mladé lidi a nadále intenzivně podporovat sport v oblasti
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investičních i neinvestičních akcí. Pakliže je dlouhodobým
artikulovaným cílem motivovat a podněcovat děti a mladé lidi ke
sportu, je potřeba zaměřit pozornost na modernizaci sportovišť
a zařízení ve vlastnictví města, dbát na atraktivnost a rozšíření
stávajícího portfolia o nová sportoviště a místa, a to rovněž
v souvislosti s aktuálními trendy (např. workoutové – crossfitové
hřiště).

Opatření 1.2

Popis opatření 1.2

Opatření 1.3

Popis opatření 1.3

Opatření 1.4

Popis opatření 1.4

Podpora škol a CVČ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti a sport a motivačně-sportovních
aktivit
Cílem opatření je dále podporovat a věnovat pozornost pohybovým
činnostem a hrám již na úrovni mateřských škol, podporovat
odpolední zájmový program při CVČ a základních školách, jenž umožní
zapojení pohybově méně talentovaných žáků, včetně nutnosti
vyčlenění finančních prostředků na odměňování učitelů či jiných
pracovníků vedoucích volnočasové sportovní aktivity při školách a
motivace nefinanční formou v podobě ocenění; podporovat rozvoj
spolupráce s místními sportovními organizacemi v rámci pořádání
sportovních aktivit, případně zajistit exkurze s tématem zajímavě
řešených a uzpůsobených vnitřních prostor a zahrad MŠ, ZŠ či CVČ pro
pohybové činnosti a hry. Město Kravaře se bude dále zasazovat o
podporu a rozšíření jednorázových sportovních (soutěžních) klání
v rámci města či v rámci meziškolní (meziobecní), případně krajské,
národní či přeshraniční spolupráce, rovněž bude iniciovat či
koordinovat společný postup při podávání žádostí o dotace na projekty
investičního charakteru, zejména v případě MŠ a ZŠ, a bude se podílet
na aktualizaci informací o sportovní nabídce a propagaci sportovních
aktivit na webu města, SOMH-z, v Besedníku či prostřednictvím dalších
médií.
Podpora činnosti sportovních spolků, zájmových sdružení a
organizací pracujících s dětmi a mladistvými
Cílem opatření je zasazovat se nadále o kontinuální, efektivní a
transparentní podporu činnosti sportovních spolků a dalších
zájmových organizací zaměřených na práci s dětmi a mladistvými
včetně vyhledávání možností a příležitostí k realizaci společných
projektů, aktivit a událostí, podporu spolupráce sportovních klubů a
dalších zájmových organizací s partnerskými (družebními) městy a
dalšími městy a obcemi. Současně přispívat k propagaci činnosti a
medializaci spolků prostřednictvím webových stránek města, SOMH-z,
Besedníku či dalších médií.
Podpora talentovaných dětí a mládeže v oblasti sportu
Město Kravaře se bude zasazovat o vytvoření lepších podmínek pro
rozvoj nadání dětí a žáků – kromě každoroční finanční podpory
sportovním spolkům, organizacím, klubům a jednotlivým oddílům,
zvyšování kvality školního sportovního prostředí a podpory rozvoje
sportovní infrastruktury i na individuální úrovni prostřednictvím
oceňování sportovních úspěchů mladých občanů Kravař. Nejlepší
mladí sportovci budou v rámci jednání zastupitelstev či různých
společenských akcí města oceněni a odměněni finančními a věcnými
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Popis plánovaných aktivit
a záměrů vedoucích
k naplnění cílů a opatření

Priorita 2
Cíl 2

Opatření 2.1

Popis opatření 2.1

Opatření 2.2

Popis opatření 2.2

Opatření 2.3
Popis opatření 2.3

dary. Zahrnout lze rovněž odměnu starosty talentovaným žákům
vycházejících z devátých tříd za mimořádné sportovní výsledky a
úspěchy po dobu školní docházky.
 Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení pro děti
a mládež
 Údržba a modernizace stávajícího sportovního prostředí ve
školách a budování nových školních sportovišť
 Podílení se na financování, organizaci a propagaci stávajících
jednorázových sportovních akcí
 Iniciace a podpora nových sportovních akcí, událostí, soutěží,
turnajů apod.
 Podílení se na financování činnosti sportovních spolků a
organizací
 Udržení či rozšíření stávající nabídky mimoškolních kroužků
v rámci ZŠ, CVČ
 Individuální ocenění talentovaných dětí a žáků za mimořádné
sportovní úspěchy a výsledky.
 Aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů
– dotační tituly financované z národních či evropských zdrojů

Sport pro všechny
Rozšiřovat spektrum stávající nabídky dalších možností
sportovního vyžití a aktivního trávení volného času pro
všechny věkové kategorie občanů města Kravaře a
zvyšování povědomí občanů o těchto možnostech
Podpora a rozšíření možností sportovních a pohybových aktivit
handicapovaných, dlouhodobě nemocných občanů a občanů
seniorského věku
Cílem opatření je zasazovat se o zlepšení stávající situace a přispívat
k vytváření příznivějších podmínek dostupnosti sportu pro dané cílové
skupiny včetně bezbariérové sportovní infrastruktury. Opatření
reflektuje podporu a rozvoj místní pobočky Svazu postižených
civilizačními chorobami ČR, jejichž cílem je podpora opětovného
začlenění osob dlouhodobě a trvale nemocných a seniorů do
společnosti a prevence civilizačních onemocnění.
Podpora meziobecní a přeshraniční spolupráce v oblasti sportu
Opatření směřuje k další podpoře a rozvoji spolupráce se
zahraničními partnerskými městy, okolními obcemi a městy v oblasti
sportu a turistiky prostřednictvím (spolu)organizování přátelských
utkání a turnajů, sportovně zaměřených projektů, aktivit na
popularizaci sportu a zvýšení motivovanosti veřejnosti k pohybovým
aktivitám.
Podpora rozvoje sportovních spolků, klubů, zájmových organizací a
sdružení
Opatření cílí na systémovou podporu v oblasti zabezpečení a
zkvalitnění podmínek a zázemí pro provozování sportovních aktivit
v rámci sportovních spolků, klubů a dalších zájmových organizací a
sdružení. Jedná se především o finanční podporu spolků a organizací
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Opatření 2.4

Popis opatření 2.3

Opatření 2.5
Popis opatření 2.5

Popis plánovaných aktivit
a záměrů vedoucích
k naplnění cíle

Priorita 3
Cíl 3
Opatření 3.1

Popis opatření 3.1.

Opatření 3.2
Popis opatření 3.2

působících na území města Kravaře a spolupodílení se na organizaci
sportovních aktivit.
Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení volného času
a podpora v oblasti propagace sportovních akcí
Opatření zahrnuje jednak aktualizaci údajů o sportovních spolcích a
organizacích na relevantních webových stránkách stejně jako
pravidelný monitoring a aktualizaci volnočasových aktivit nejen ve
městě Kravaře, ale i v okolí, tak i poskytnutí možnosti spolkům a
organizacím v oblasti sportu a tělovýchovy prezentovat a propagovat
nabídku pořádaných aktivit a akcí široké veřejnosti.
Podpora sportovních a tělovýchovných akcí včetně osvětových akcí
zaměřených na zdravý a aktivní životní styl
Opatření cílí na další podporu stávajících jednorázových sportovních
akcí a událostí pořádaných místními spolky a organizacemi a podporu
či iniciaci pořádání nových sportovních akcí, soutěží, turnajů apod.
 Rozšíření aktivit pro osoby v seniorském věku
 Rozšíření programů a aktivit pro osoby nemocné a
handicapované
 Aktualizace webových stránek města, SOMH-z a příslušné
sekce SOH, pravidelný monitoring údajů a nabídky
volnočasových aktivit
 Realizace komplexního informačního systému v oblasti
tělovýchovy a sportu
 Zvyšování povědomí o tělovýchově a sportu mezi širokou
veřejností
 Kontinuální podpora činnosti sportovních spolků, klubů a
dalších zájmových organizací
 Podpora akcí a událostí pořádaných místními spolky, kluby a
dalšími zájmovými organizacemi
 Iniciace a příprava nových sportovních projektů, osvětových a
dalších sportovně-motivačních akcí

Sportovní infrastruktura
Systematická a kontinuální podpora a modernizace
sportovní a volnočasové infrastruktury a navazujících
aktivit
Obnova (modernizace) a rozvoj školní sportovní infrastruktury a
vybavení
Cílem opatření je systematickou podporou přispívat k údržbě a
zlepšení kvality školního sportovního prostředí. Město Kravaře bude
nadále, dle míry vlastních disponibilních prostředků, podporovat
modernizaci, obnovu a budování sportovních zařízení a vybavení.
Investiční podpora do sportovní infrastruktury je z časového hlediska
dlouhodobou a průběžnou záležitostí.
Obnova (modernizace) a rozvoj ostatních sportovních zařízení ve
vlastnictví města
Cílem opatření je přispívat, dle míry disponibilních finančních
prostředků, k modernizaci, obnově a budování sportovišť, sportovních
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Opatření 3.3

Popis opatření 3.3

Opatření 3.4

Popis opatření 3.4

Popis plánovaných aktivit
a záměrů, vedoucích
k naplnění cíle

areálů a zařízení ve vlastnictví města mimo zařízení při mateřských a
základních školách včetně rozvoje sportovní infrastruktury pro nová
(další) sportovní odvětví a činnost. Investiční podpora do sportovní
infrastruktury je z hlediska časového dlouhodobou a průběžnou
záležitostí.
Podpora modernizace a rozvoje sportovních zařízení a vybavení
místních sportovních spolků a organizací
Cílem opatření je systematickou podporou, efektivním a
transparentním způsobem přispívat ke zlepšení kvality mimoškolního
sportovního prostředí. Město Kravaře bude nadále, dle míry
disponibilních prostředků z vlastních finančních zdrojů, podporovat
modernizaci, obnovu a budování sportovních zařízení a vybavení pro
rozvoj zájmového sportu.
Podpora cyklodopravy
Opatření směřuje k výstavbě nové a rekonstrukci a modernizaci
stávající cyklistické infrastruktury. Rozšiřování sítě cyklostezek a
cyklotras probíhá ve městě Kravaře průběžně, tato je rozšiřována
v souvislosti s dojížděním občanů do zaměstnání, posílením
bezpečnosti silničního provozu mezi obcemi s ohledem na nadměrné
zatížení města tranzitní dopravou. Investiční podpora do sportovní
infrastruktury je z hlediska časového dlouhodobou a průběžnou
záležitostí.
 Modernizace a údržba stávající sítě cyklostezek
 Vybudování cyklostezky v rámci projektu „Z Kravař do Dolního
Benešova na kole a bezpečně“
 Údržba a modernizace stávající sportovní infrastruktury ve
vlastnictví města
 Monitoring stavu sportovních zařízení a jejich zabezpečení
proti vandalismu
 Rekonstrukce velké tělocvičny při ZŠ Kravaře
 Přístavba učebny tělesné výchovy při ZŠ Kravaře-Kouty
 Rekonstrukce sportovního areálu Olšinky a vybudování
nového zázemí pro sportovce
 Individuální dotace města pro sportovní spolky a organizace
 Výstavba dětského hřiště ve Dvořisku
 Rekonstrukce, resp. zvětšení veřejných chodníků za účelem
umožnění pohybu cyklistům (zejména seniorům)

5. Financování sportu z rozpočtu města
5.1 Financování sportu z rozpočtu města
Město Kravaře sport dlouhodobě podporuje na několika úrovních. Jednak zajišťuje obnovu
a modernizaci stávajících sportovišť ve školním prostředí a zasazuje se o výstavbu nových sportovišť
(např. školní hřiště, tělocvičny apod.), jednak rekonstruuje, modernizuje další stávající sportoviště,
místa a areály ve vlastnictví města a buduje místa nová (např. dětská hřiště apod.). Podpora sportu
je z finančního hlediska poskytována prostřednictvím individuálních dotací rovněž jednotlivým
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sportovním spolkům a zájmovým organizacím. V tomto případě se jedná o kofinancování činnosti
subjektů, investičních a neinvestičních záměrů, sportovních akcí a aktivit v rámci multifinancování
prostřednictvím dalších zdrojů, jako jsou členské příspěvky, dotace kraje, MŠMT či jiných resortů,
vlastní výdělečná činnost (rozličné akce), příspěvky podnikatelských subjektů či dalších soukromých
dárců.
Pozn.: Záměry Města v oblasti sportu jsou uvedeny v jednotlivých tabulkách v rámci kapitoly 4).

5.2 Přehled investičních a neinvestičních záměrů sportovních spolků a zájmových
organizací se sídlem ve městě Kravaře
Aktuální oddíl přináší souhrn plánovaných investičních a neinvestičních záměrů v krátkodobém až
dlouhodobém časovém horizontu ze strany sportovních spolků a organizací či sborů dobrovolných
hasičů. Obesláni byli via e-mailovou komunikaci zástupci spolků a organizací uvedených v tabulce
2.1.1, zpětná vazba je uvedena v jednotlivých tabulkách níže.

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Název organizace
SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Kravaře
SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Kravaře
SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Kravaře
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Hřebčín HF Kravaře z.s.
Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.

Zámecký Klub z. s.
Auto Moto Club

Název projektového
záměru
Výstavba malé
prezentační budovy a
pódia
Vybudování umělého
povrchu na běžecké
trati
Oprava povrchu ve
skladu sportovního
materiálu
Výstavba klubových
prostorů a šaten
Rekultivace hřiště
Nákup drezurního
kočáru
Fotbalgolfové hřiště
mistrovské – 18 jamek
Tréninkový parkur
parkem
Posilovna v přírodě
Překážková dráha
pralesem
Fotbalgolfové hřiště
pro veřejnost - 9 jamek
Údržba klubovny,

Očekávané
náklady
v Kč

Očekávaný
termín realizace
projektu

Stupeň připravenosti

(rok nebo od-do)

(úvaha, studie
proveditelnosti, stavební
povolení apod.)

600 000

2020

Úvaha

1 200 000

2020

Úvaha

50 000

09/2018

Úvaha

3 500 000

2019

studie proveditelnosti

1 600 000

2019

studie proveditelnosti

120 000

2018-2019

Úvaha

1 000 000

2018 – 2019

Studie proveditelnosti

300 000

2019

Studie proveditelnosti

250 000

2019

Studie proveditelnosti

200 000

2019

Studie proveditelnosti

150 000

2019

Studie proveditelnost

10 000 - 20 000 /

2019 -2029

Úvaha

46

Kravaře – Auto
Motorrad Verein
Dt.Krawarn z.s.
Český rybářský svaz ,z.
s., místní organizace
Kravaře

opravy

ročně

Rekonstrukce sálu
rybářské chaty

250 000

2019 – 2025

Úvaha

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚRY
Název organizace
SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů
Kravaře
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Městský fotbalový
klub Kravaře z.s.
Prajzský běžecký klub
Kravaře, z.s.
Prajzský běžecký klub
Kravaře, z.s.
Prajzský běžecký klub
Kravaře, z.s.
Hřebčín HF Kravaře
z.s.

Název záměru

Výročí 120. let od založení
SDH

Přibližné
náklady
v Kč

Očekávaný
termín realizace
záměru
(rok nebo od-do)

Poznámka
(např. každoroční
akce…)

250 000

08/2020

300 000

2019 a dále

Každoroční akce

450 000

2019 a dále

Každoroční akce

350 000

2019 a dále

Každoroční akce

450 000

2019 a dále

Každoroční akce

Sportovní den

40 000

2019 a dále

Každoroční akce

Benefiční/humanitární den

40 000

2019 a dále

Každoroční akce

Mikuláš

40 000

2019 a dále

Každoroční akce

Velikonoce

40 000

2019 a dále

Každoroční akce

Den dětí

40 000

2019 a dále

Každoroční akce

70 000

2019 a dále

Každoroční akce

30 000

2019 a dále

Každoroční akce

Generální oprava sekačky

460 000

2019 a dále

Každoroční akce

Zimní šestka

3 500

Leden

Každoroční akce

Jarní desítka

7 000

Březen

Každoroční akce

Běh zámeckým parkem

40 000

Červen

Každoroční akce

9/2018

Tradiční akce spojená
se skokovými závody
a s I. prajzskou
výstavou koní.

Soutěže reg. hráčů a
mužstev - mini žáci,
přípravky, benjamínci
Soutěže reg. hráčů a
mužstev - dorosty
Soutěže reg. hráčů a
mužstev - žáci
Soutěže reg. hráčů a
mužstev - muži

Opravy zařízení (drobné kotel, pračka, klimatizace,
...)
Technologie sekání a
lajnování

Finále VP SCHČSP
(vozatajský pohár svazu
chovatelů českého
sportovního pony) 2018

25 000
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Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.
Zámecký Klub z. s.
Auto Moto Club
Kravaře – Auto
Motorrad Verein
Dt.Krawarn z.s.
Auto Moto Club
Kravaře – Auto
Motorrad Verein
Dt.Krawarn z.s.
Český rybářský svaz,
z. s., místní
organizace Kravaře
Školní sportovní klub
při ZŠ Kravaře,
přísp.org., POBOČNÝ
SPOLEK
Školní sportovní klub
při ZŠ Kravaře,
přísp.org., POBOČNÝ
SPOLEK
Školní sportovní klub
při ZŠ Kravaře,
přísp.org., POBOČNÝ
SPOLEK

Fotbalgolf – zahájení
Fotbalgolf – turnaje veřejné
Fotbalgolf – turnaje klubové
Dětský pohybový tábor

100 000
100 000
200 000
200 000

2019
2019
2019
2019

Každoroční akce
Měsíční
Měsíčně
O prázdninách

Prajzská Rallye

50 000

První sobota v
červnu

Každoroční akce

Old Timer Parade

60 000

Druhá sobota v
srpnu

Každoroční akce

Rybářské závody dětí a
dospělých

50 000

2018 a následující

Každoroční akce

Okr. pohár - volejbal

80 000

09/2018-12/2019

Diamantová Liga

30 000

09/2018-12/2019

Atletika

25 000

09/2018-12/2019
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