Plán rozvoje sportu
2019–2025

Obec Svídnice

Plán rozvoje sportu v obci byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.9.2019, usnesením
č. 32/2019.
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Svídnice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory
sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech
úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny – zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou
pohybové vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – jednotlivé organizované sportovní soutěže, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v
oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu v platném znění, obce ve své samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,



zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
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zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,



kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,



obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických

tradic. Obce se spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů
ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Obec tak v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s
místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví,
kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4. SOUČASNÝ STAV
Na území obce Svídnice a Práčova, vzhledem k velikosti, se nachází poměrně rozmanitá
sportovní infrastruktura. Největší potenciál představuje areál ve vlastnictví TJ Svídnice. Obec
má ve svém majetku jedno antukové sportoviště (hřiště vedle objektu bývalé školy), jedno
travnaté sportoviště (hřiště na Práčově) a jedno dětské hřiště (v areálu TJ Svídnice).
Všechna výše uvedená sportoviště v obci, jsou provozována jako bezplatná.
Organizovaný sport a volnočasové aktivity:
•

fotbalový klub TJ Svídnice

•

sportovci Svídnický Extrém

•

dobrovolní hasiči (hasičský sport)

•

spolek Vlčata (volný čas dětí)

Obec podporuje sportovní vyžití občanů také prostřednictvím SPOZu, který organizuje a
zajišťuje zájezdy na sportovní akce a akce související s volným časem dětí a mládeže.
Obec se také nachází ve vyhledávané lokalitě turistů a cyklistů, zejména díky
přírodnímu prostředí kolem řeky Chrudimky a Chráněné krajinné oblasti Železné hory. Přes
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obec prochází cyklostezka č. 4118 a modrá (Vlastivědná stezka krajem Chrudimky) a žlutá
turistická trasa.

5. VIZE A PRIORITY
Obec podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Obec se snaží vytvářet občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti, spoléhá také na práci spolků, sdružení a aktivit
jednotlivců, které podporuje materiálně a finančně.
PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou, nebo-li budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se udržovat sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba a modernizace stávajícího dětského hřiště ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
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Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.

6. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení.



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení.



Poskytování příspěvku spolkům a sdružením na jejich činnost a provoz.

2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení.



Propagace sportovních akcí.



Organizační zajištění sportovních aktivit.

Vzhledem k omezenému rozpočtu není obec sama schopna financovat větší projekty spojené s
rozvojem sportovní infrastruktury, vznik nových sportovišť je tak podmíněný získáním dotace
z alternativního zdroje.
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7. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Svídnice se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Svídnice schválilo zastupitelstvo obce Svídnice na svém
zasedání konaném dne 17.9.2019, usnesením č. 32/2019.
Strategický plán rozvoje sportu je zveřejněn elektronickým způsobem umožňující dálkový
přístup http://www.obecsvidnice.cz/ a zároveň je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
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