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jeho podpora
2018 – 2023
Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bezděkov pod Třemšínem 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.
Strategický plán rozvoje sportu je vypracován pro období 2018 - 2023
Cílem strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit
způsob financování podpory sportu v obci a vytyčit strategii rozvoje sportu v obci.
Důležitým aspektem sportu je i propagace sportu, při které je nutná informovanost veřejnosti
a spolupráce. Ta zahrnuje spolupráci především s mladými lidmi, kteří mají též významný
vliv na oblíbenost sportu u dětí a mládeže. Strategický plán zohledňuje prostředí, zvyklosti
místních lidí a kulturní charakteristiky obce a jejího okolí.

Sport obecně
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. Je jisté, že sport a pohybové aktivity úzce
souvisí se zdravím, a proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. V posledních letech
se navýšil počet lidí, kteří dbají na zdravý životní styl, kam sport bezesporu patří a má své
nezastupitelné místo. Nedostatek pohybové aktivity dnes způsobuje nejen nejrůznější
civilizační onemocnění včetně nárůstu nadváhy, obezity, výskytu diabetu,
kardiovaskulárních chorob, nárůstu potíží s kloubním aparátem, ale snižuje tím i kvalitu
života občanů.
.

Úloha obce v zajišťování sportu
Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce. Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu.
Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejich kulturně historických
tradic.
Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje
zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Hlavní úkoly obce:
 zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
 zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních hřišť
a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů,
 zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
 podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.

Oblasti podpory sportu v obci
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, podporuje finančně a uvědomuje si důležitost
sdružování, od kterého se významnou měrou odvíjí pocit sounáležitosti občanů se svou
obcí. Pro rozvoj sportu v obci se stanují tyto cíle :
- zintenzivnit podporu sportu a tím posilovat jeho pozici jako významného prostředku
občanské soudržnosti
- iniciovat a spolupořádat sportovní akce
- pokračovat v ekonomickém zajištění sportu a hledat další finanční zdroje pro rozvoj

Sport dětí a mládeže
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím,
navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže. Je nezbytné se
jim tedy neustále věnovat a jejich aktivní činnost směrovat správným směrem a dle
předpokladů dále rozvíjet. Díky této podpoře mohou být objeveny nové sportovní talenty
z řad dětí a mládeže.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti.

Priorita:
 údržba stávajících sportovních hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami;
 údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce;
 vybudování outdoor fitness prvků se zaměřením na děti a mládež ve vhodné lokalitě;
 podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.
Sport pro všechny
Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým
vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Cílem je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita:
 údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce;
 rozšíření odpočinkových zón;
 údržba a rozšíření outdoor fitness prvků pro širší vrstvu obyvatel;
 podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí;
 podpora úspěšných místních sportovců.
Formy podpory sportu v obci
Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
 pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení, revitalizace a opravy
sportovních hřišť ve vlastnictví obce;
b) poskytovaná v rámci příspěvku
 z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí na sportovních akcích nebo soutěžích,
c) poskytovaná jako individuální dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
Nepřímá podpora
a) údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.;
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků;
c) propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací
z jednotlivých sportovních akcí;
d) možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních
akcí.

Závěrečná ustanovení
Dokud se nám nepodaří přesvědčit mládež a dospělé, aby změnili své zažité chování a
nezdravý životní styl, budou výsledky prováděných výzkumů stále nevyhovující
Strategický plán rozvoje sportu v obci Bezděkov pod Třemšínem schválilo Zastupitelstvo
obce na svém zasedání konaném dne 6.9.2018 usnesením č.27/9/2018.
Strategický plán rozvoje sportu v Bezděkově p.Tř. je zveřejněn na webových stránkách
www.bezdekovptr.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Bezděkově p.Tř. dne 6.9.2018

Ing. Jan Kodat, starosta obce

