obec Horušice
Strategický plán rozvoje sportu v obci do roku 2025
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I. Úvod

Strategický Plán rozvoje sportu v obci Horušice zpracován v souladu s 6 odst. 2 zákona
§
Č.115/200l Sb., o PodPoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Konce|ce podpory
sportu
je otevřeným dokumentemo který se můžeměnii dóphóvat v závislosti
pótrJua.ň
a prioritách obce.
".
CÍlem strategického Plánu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytýčit
strategii
rozvoje sportu ve městě a způsob financováni. DriteZitlim aŠpektem sportu
.j'e'i propagaŽe
sPortu, Při které je nutná informovanost veřejnosti a spolupráce. Ta-zahrnuj. ,poiui.a.i
PředevŠÍms mateřskými, základními a středními školami, majícímitéžvýznartný vťv na
oblíbenost sPortu u dětí a mládeže a s jejich rodiči, kteří svým životním styiem mají
nejvýznamnějŠÍPodíl na směřování svých dUti ke sportování a aktivnímu pohybu.
Dále bude
Potřeba sPoluPrácovat i se zdravotníký a lékaři. Do naplňování tohoto cfló se mohou zapojit
i firmY naúzemi obce, které budou své zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu.
Stralegický Plán zohledňuje prostředí, zvyklosti místních lidí a kultumí charakteristiky
obce
ajeho okolí.
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Základní pojmy

SPort, vŠeobecnésportovní činnosti veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
Prov,ozovánY PříleŽitoslně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylápšení ťyzické
kondice a duŠevnípohody, upevňování zdraví, dosáženívýsledků u ,ouiěží.h na všech

úrovníchěi rozvoj společenských vztahů
SPortPro vŠechnY - zájmový, otganizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity
obČanŮ, rekreaěního, soutěžního nesoutěžního charakteru. Motivací a tróonotami jsou
PohYbové vYŽiti, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.
Tělesná výchova a sPort na Školách - pohybové aktivity v rámci školnívIuky (výchovně
vzdělávacího Programu) a na ně navazúj íci zájmové sóutěžní i nesoutěž ni órg',anizované
aktivitY ve Školníchprostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí póhybových
činností,všestrannost a vytváře n1 v ztahu ke sportu.
SPortovní klubY a tělovýchovná jednota - právní subjekty, zptavidla spolky, za účelem
zajišťovánía provozování sportu a pohybových aktivit obůanů.
SPortovnÍ akce - jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví -- cvičitel, trenéro instruktor, asistent, rozhoděí, volený
nebo
dobrovolný Činovník,podílejícíse na zajištění činnosti spolku bez nároku na
odměnu,
Dobrovolnictví ve sPortu je vědomá, svobodně zvolená činnóst osob, které ve svém
volném
Čase_PŮsobíve sPortovním prostředí ve, prospěch druhých, bez nároku na
odměnu , zpravidla
v oblasti vyžadujíclzezákonači z jiných předpisů odbómou kvalifikaci.
Sportovní komise- v obci není.
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III. Úloha obce v zajištění sportu

Vsouladus§2a§35zákonaě.12812000Sb.,oobcích,vezněnípozdějšíchpředpisůas§6
zákona Č. ll5l2001 Sb., o podpoře spol,tu, ve znění pozdějších pieOpisti, pujtrt
pěe. o ,pÓ.t

mezi úkoly obce.
O99. se sPoluPodílínejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost
sportovních
subjektŮ ve ProsPěch obce, resp. svých občanůa kontroluje eťekiivnost vynalo
žených
veřejných zdrojŮ. Zfuoveň tim dochází, k naplňování povinnoiti obce pečovat
o vytvoření
Podmínek Pro usPokojování potřeb svých občánů,zejménapotřeby ochrány a rozvoje zdraví,
výchovY avzdělávéní, celkového kulturního rozvoje á ochrany verélneho póraom.

Ukgly_o!§§:
,/ zabezpečovat rozvoi sportu pro všechny, včetně zdravotně postiženýcli občanůa kvalitní
přípravu sportovních talentů,
zaj ištbvat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zaŤizení a
zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů,
podporovat dal š í provozovatel e spo rtovních zař izeni, včetně finančnípomoci,
kontrolovat účelnév y uživ áni svých sportovních zal lzeni,
zabezpeěovat finančnípodporu sportu ze svého rozpočtu,
podporovat úspěšnémístnísportovce.

IV. Oblasti podpory sportu
Cílovéoblasti podpo{y sportu:
1. Volnoěasové aktivity dětí, mládeže aobyvatel obce
2. Výkonnostní sport (sportovní oddíly apod.)
3. Sportovní akce a reptezerúace obce
4. podpora sportovišťv majetku obce a s majetkovým podílem obce
5. podpora sportovních zaíizeni, která nejsou v majetku obce
6. Provoz aúdržbasportovníchzaíizeni v majetku obce
7. Investice do stávajících a nově budovaných sportovnich zaíízeni

Obec vYchází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finančnípodpory
a uvědomuje si dŮleŽitost sdružování, od kterého se významnou měrou oaviii pocít
sounáležitosti občanůse svou obcí.

Sport dětí a mládeže
Pro svŮj zdravý tělesný rŮst a psychický vývoj nepochybně potřebují děti aktivní pohyb.
Je velmi dŮležité
dětem nějakou smysluplnou činnost, určit cíl, poskytnoui pócit
_dát
sounáleŽitosti s okolÍm anavodit pocit bezpečí.Nejlepšízpůsob, jak jim to Úmožnitie pónyt.
PohYb formou her, které je budou bavit a skrytě rozvíjet. restližá je bude činnost
bavit,^budou

pociťovat štěstí a bude daleko snazší je motivovat k dálšímu pohybu.
CÍ|ery Podpory je, že si děti i mládež časem sami vytvo}í návyk k pohybu
a budou ho
vYŽadovat a domáhat se ho. Je nezbytné se jim tedy neústále věnovat u.;qi.i
aktivní činnost
směřovat sPrávným směrem a dle předpokladů dál rozvijet. Díky této podpoře
mohou být
objeveny nové sportovní talenty zíad détía mládeže.
ťriority:

/
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ÚdrŽba stávajících sportovních zalizení ve vlastnictví obce, jejich případná

modernizace v souladu s potřebami obce (hřiště u hasičskénádrže),
vYbudování dětského hřiště, jeho případná modernizace (herní'prvky) v souladu

potřebami obce (dětská hřiště),
vybudování outdoorového hliště,
rekonstrukce starého antukového hřiště na moderní víceúěelovéhřiště,
podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí a her,

r'
'/
r'.
r' PodPora
r'
r'

s

sportovních akcí a organizačního zajištěnísportovnich akcí pro děti
amládež,
podporaa rozvoj talentovaných dětí amládeže,
PÍiPrava nových projektŮ zaměřených na sport dětí a mláde že dlerozpočtu a dotací.

Sport pro všechny
Sportem pro všechny se rozulllí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovrrí volnočasové
aktivity určenéširoltým vrstvám obyvatel bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou
třídu nebo pohlaví,
Cílem .je vytvoření kvalitních a finarrčně dostupnýclr možností sportovního vyžitía aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie a profesní skupiny vyskytující se na územíobce
Horušice.

Priority:
,/ údržbastáva.jících sportovních zaíi,zeni ve vlastnictví obce, .iejich případná
modernizace v souladu s potřebami obce
,/ podpora údržbysportovních zařízení ve vlastnictví spolků
,/ údržbaa rozšířeníoutdoor íitness prvků pro širšívrstvu obyvatel,
,/ podpora, příp, spolupoř,adatelství, sportovních akcí" vesnických her
,/ podpora neirůznějšíchpohybových aktivit (forma individuální dotace)
,/ příprava nových projektů zaměŤených na sport dle rozpočtu a dotací,
,/ podpora úspěšnýchmístníchsportovců,

V. Formy podpory sportu v obci
Obec Horušice nabízíke sportování íbtbalové hřiště, u hasičskénádrže.ie pak antllkové lrřiště pro
Okolí obce nabízípodmínky pro aktivní turistiku, cykloturistiku, pěšíturistiku a další,
Velkou výlrodou.ie blízkost Železných hor, Do obecné podpory sportu by se měli zapo.iit itrenéři,
pedagogové tělovýchovy a sportu, vedoucí sportovních oddílůa lékaři.
nohe.ibal,

Přímá finančnípodpora

Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce:
pořízení, údržbaa opravy sportovních zaíizeni venkovních hřišt'v ma.ietku obce,

Nepřímá podpora
,/ údržbastávajících sportovních zařizení, vybavení k volnočasovým aktivitám

,/
,/
,/
,/

apod,,

zveře.iňování pořádaných sportovních akcí a.ie.iich výsledků,
propagace sportovních akci v místnín-rtisku" nrožnost uveře.jňování postřehů a
iníbrmací z.iednotlivých sportovrrích al<cí,
možnost bezplatnélro využíváni sportovního ,t.á,t,erní ve vlastrriOtví obce při
pořádání sportovníclr akcí,
možnost bezplatného využívárípozemků ve vlastnictví obce.

YI. Závér
Strategický plán rozvo.je sportr"r v obci l-Iorr"ršice byl schválen na zasedání Zastupitelstva obce
dne l. l2.202l usnesením ě. I83l202|,
Strategický plán rozvoje sportu v obci Horušice je zveřejněn na webových stránkách obce
www.obechorusice.cz a je dostupný v listinné podobě na obecním úřadu.

