Obec Hvozdnice
PLÁN ROZVOJE SPORTU
NA OBDOBÍ 2018 – 2026
2018
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Hvozdnice 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 financování podpory sportu v obci.
Při zpracování plánu rozvoje sportu byly využity výsledky vlastního šetření.
Vzhledem k tomu, že se v posledních letech zvyšuje nebezpečí zdravotních problémů
souvisejících s životním stylem – nedostatek pohybových aktivit způsobující nárůst
civilizačních onemocnění, nárůst nadváhy, obezity, výskyt diabetu, kardiovaskulárních
chorob, problémů s kloubním aparátem, je jedním z řešení zvýšení nabídky sportovních
aktivit a aktivního odpočinku pro osoby ohrožené výše uvedenými trendy.
Obec Hvozdnicemá zájem v souladu s navrženým plánem rozvoje sportu podporovat i
nadále sport ve více rovinách a zajistit jeho financování v rámci možností svého
každoročního rozpočtu.
Jedním ze základních pilířů rozvoje sportu je spolupráce se školskými zařízeními na území
obce, mikroregionu Urbanická brázda i Místní akční skupiny Hradecký venkov a propagace
sportu a aktivního odpočinku u všech věkových kategorií obyvatel. K pravidelnému
sportování je vhodné učit děti a mládež. S tím souvisí také propagace sportu mezi rodiči
dětí, protože aktivní životní styl rodičů se zásadním způsobem odráží v myšlení a přístupu
ke sportu u dětí. Další cílovou skupinou jsou občané v aktivním věku, kterým by obec měla
poskytnout prostory pro aktivní sportování a odpočinek. Samostatnou skupinou jsou pak
senioři, kteří by měli mít možnost na území obce provozovat v rámci svých možností
sportovní aktivity, které zároveň souvisejí i se setkáváním a společným prožíváním volného
času.
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2. Úloha obcí v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména
•
•
•
•
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro děti a mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování 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 potřeb těchto obcí a odvíjí se od
kulturně historických tradic.
Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obcí. Obce by se měly nejen podílet na
spolufinancování sportovních aktivit, ale měly by přispívat ke koordinaci činnosti
jednotlivých subjektů na svém území ve prospěch obce, respektive svých občanů.
Naplněním této povinnosti dochází k vytváření podmínek pro uspokojování potřeb
občanů v oblasti ochrany zdraví, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku.

Úkoly obce v oblasti zabezpečení rozvoje sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených
občanů:
-

-

Zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provoz sportovních zařízení a ploch
ve svém vlastnictví
Zabezpečovat finanční podporu sportovních činností z rozpočtu obce
Podporovat rozvoj obecních sportovních aktivit a také aktivit v Základní a mateřské
škole Libčany, kam dojíždí většina dětí a mládeže z Hvozdnic, a to jak formou
finanční pomoci při udržování a rozvoji sportovních ploch v areálu, tak podporou
nejrůznějších mimoškolních sportovních činností
Hledat finanční zdroje mimo rozpočet obce pro zvýšení podpory sportovních
organizací
Budovat a rozvíjet plochy a zařízení pro aktivní trávení volného času dětí, mládeže i
dospělých
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3. Stávající sportovní infrastruktura a podpora sportuv obci
Sportovní infrastruktura
Sportovní areál – antukové hřiště na volejbal, nohejbal a tenis
Kulturní dům- prostor je využíván pro stolní tenis
Dětské hřiště – na obecním pozemku u pohostinství
Cyklostezky, cyklotrasy – přes obec i v jejím okolí je řada značených cyklotras a
cyklostezek, které občané v hojné míře využívají. Vždy jednou ročně je pořádán cyklovýlet–
Na kolech mikroregionem Urbanická brázda. Obec cykloturistiku podporuje formou
příspěvků do mikroregionu Urbanická brázda, který spravuje některé cykloznačení a
udržuje své vybudované cykloodpočívky. Cykloturistika je v naší obci velmi oblíbená i jako
neorganizovaná sportovní aktivita.

Zdroj: https://mapy.cz/turisticka
Turistika - přímo v obci se nenachází žádná turistická značená trasa, ale vycházky po
opravených místních a účelových komunikacích po obci i do blízkého okolí jsou také
oblíbenou aktivitou především mezi maminkami s dětmi a seniorkami. Obec tuto aktivitu
podporuje údržbou stávajících komunikací a jejich okolí. Turistické cíle a cykloturistické
trasy – viz https://urbanicko.cz/turistika
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Plavání– děti, docházející do mateřské školy se pravidelně účastní kurzů plavání v Hradci
Králové. Občané mají k dispozici plavecké bazény v Hradci Králové, Všestarech a
Pardubicích. V letních měsících koupaliště Chlumec nad Cidlinou, Lodín a Hradec Králové.

Nabídka sportovišť v okolí:
•
•

Základní škola Libčany - tělocvična a posilovna
Fitness centrum & Body care studioLhota pod Libčany – fitness tělocvična,
tělocvična, infrasauna (www.fitkolhota.cz)

Podpora sportu
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch
obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
vychází vstříc aktivitám u obyvatel obce. Je si vědoma důležitosti spontánního sdružování,
od kterého se odvíjí sounáležitost občana s obcí. Obec vybudovala a spravujesportovní
zařízení v obci a hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu. V rámci akcí pořádaných v
obci iniciuje aktivní pohyb pro děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický
vývoj. Organizuje dětské soutěže a poznávací výlety a tím děti a mládež motivuje ke
sportovním aktivitám. Sportování dětí a mládeže je zásadním výchovným prostředkem, je
účinnou formou prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitým
prvkem pro harmonický a zdravý rozvoj mladého člověka, který přispívá nejen ke zdravému
životnímu stylu, ale je také prvkem podporujícím sociální vazby a rozvoj občanské
společnosti.
Cílem obce je v co největší míře podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v
mladé generaci potřebu sportu jako součásti životního stylu. Další a velice důležitým cílem
je nabídnou dětem a mládeži smysluplnou zábavu, která přispívá k rozvoji schopností a
dovedností jednotlivců a zároveň posiluje vazby mezi mladou generací.

Do oblasti Sport 18+ lze zařadit sport pro všechny – tedy generaci aktivních pracujících, ale i
seniorů, kteří mají zájem trávit volný čas sportovními aktivitami adekvátními fyzickým
možnostem daného člověka. Zásadní význam má podpora sportu pro všechny v souvislosti
se zdravým životním stylem, který může pomoci při boji s civilizačními chorobami, ale
zároveň je důležitým prvkem pro sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.
Obec musí vytvářet kvalitní a finančně dostupné možnosti sportovního vyžití a aktivní
zábavu všech generací, včetně občanů s omezeným pohybem.
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4. Priority
4.1. Zajištění zázemí a podpora rozvoje sportovních a pohybových volnočasových aktivit
Zajistit dostatečně širokou a kvalitní nabídku sportovních a návazných volnočasových aktivit
pro místní obyvatele všech věkových i sociálních kategorií s možným přesahem do rozvoje
cestovního ruchu či možnosti pořádání regionálně významných akcí. Opatření zajišťuje jak
budování, rekonstrukci a údržbu zázemí pro realizaci těchto aktivit, tak i jejich samostatné
organizační zajištění a další rozvoj spolupráce zainteresovaných subjektů. V rámci budování
zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity se může jednat jak o vícefunkční areály, ta i o
drobné prvky rozmísťované na různých místech v obci.
Aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajištění vhodných pozemků pro rozvoj sportovních aktivit
Zajištění projektu a vybudování multifunkčního hřiště na obecním prostranství u
pohostinství, kterým vznikne zázemí pro volnočasové aktivity
Vybudování altánu a posezení u Libušiny studánky jako sportovně relaxační zóna
Vybudování nových herních prvků pro pohybové aktivity mládeže a dětí u Libušiny
studánky a v nové zástavbě obce
Oprava a údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
Modernizace a doplnění stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce
Vybudování prvků pro pohybové aktivity seniorů
Zajistit prostupnost krajiny pro pěší turistiku (nové cesty v krajině, propojení se
sousedními obcemi, spolupráce v rámci mikroregionu).

4.2. Podpora sportovních a pohybových volnočasových aktivit pro soudržnost místní
komunity
Budování a údržba zázemí pro sportovní a volnočasové pohybové aktivity místních
obyvatel. Organizační a finanční zajištění konání akcí a podpora jejich pořadatelů.
Spolupráce mezi subjekty v rámci i mimo rámec obce na pořádání regionálně významných
akcí, včetně jejich propagace.
Aktivity
•
•
•
•
•

Podpora zavedených a fungujících aktivit s posílením zapojení mládeže
Nové formy sportování, nové pohybové aktivity
Zachování finanční podpory sportovních a pohybových aktivit ze strany obce
Rozvoj spolupráce se Základní a mateřskou školou Libčany při zapojování dětí do
sportu
Spolupráce a partnerství zájmových spolků a obce v oblasti sportu
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4.3. Spolupráce s obcemi v rámci Mikroregionu urbanická brázda, Místní akční skupiny
Hradecký venkov a s dalšími platformami za účelem podpory a rozvoje sportu
Aktivity
•
•

•
•
•

Propagace, zpravodaj obce, mikroregionu, místní akční skupiny
Dotace na činnost oddílů s dětmi a mládeží – spolupráce s mikroregionem na získání
dalších prostředků formou dotací a grantů z jiných zdrojů (MŠMT, MMR,
Královéhradecký kraj apod.)
Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež na úrovni obce i
mikroregionu
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací

5. Formy podpory sportu v obci
Obec Hvozdniceposkytuje různé formy podporysportovních aktivit a vytváří podmínky pro
aktivní a finančně dostupnésportovní vyžití a aktivní trávení volného času všech věkových
kategorií včetně osob se sníženou či omezenou schopností pohybu.

Přímá finanční podpora:
-

Na sportovní akce organizované přímo obcí
Na údržbu, provoz a rozvoj sportovních zařízení a ploch ve vlastnictví obce

Technická podpora:
-

-

Údržba, provoz a rozvoj stávajících sportovních zařízení v majetku obce
Příprava a realizace chybějících sportovních zařízení, veřejných ploch pro sportovní
využití v souladu s územním plánem
Podpora společných projektů v oblasti turistiky (trasy pro pěší turistiku, naučené
stezky), v oblasti cykloturistiky (údržba stávajících cyklotras na území mikroregionu
Urbanická brázda a MAS Hradecký venkov, jejich rozvoj)
Příprava a realizace projektu sportovních ploch pro mládež a starší generaci s
osazením cvičebních prvků
Rozšíření nabídky sportovních zařízení

Podpora formou propagace:
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-

Zveřejňování pořádaných sportovních a sportovně-kulturních akcí prostřednictvím
webových stránek obce (www.hvozdnice.cz), mikroregionu Urbanická brázda
(www.urbanicko.cz), prostřednictvím Hvozdnického zpravodaje a zpravodajů
Mikroregionu Urbanická brázda.

Organizační a společenská forma podpory:
-

-

Ve spolupráci s mikroregionem Urbanická brázda podpora sportovních organizací
při přípravě a získávání dotací na projekty v oblasti sportu z jiných zdrojů – granty a
dotace Královéhradeckého kraje, dotace MŠMT, MMR…
Podpora a pomoc při jednáních s případnými sponzory
Přebírání záštity při konání významných sportovních akcí a jejich finanční podpora
Organizování akcí zaměřených na rodiny s dětmi i na ostatní věkové kategorie
(Olympiáda mateřských škol aneb sportování pro radost, Hry pro radost, Dětské
soutěže apod.) s využitím sportovních zařízení obce

6. Závěr
Strategický plán rozvoje obce Hvozdnice formuluje cíle, priority a zajištění rozvoje sportu na
správním území obce. Oblast sportu je z pohledu vedení obce důležitou součástí života
místních obyvatel, sportovní aktivity přispívají nejen ke zlepšování zdravotního stavu
obyvatel, ale přispívají k rozvoji občanské společnosti ve venkovském regionu, podporují
sounáležitost občanů, zlepšují jejich vztah k místu. Cílem je, aby obec Hvozdnice byla
místem s dostatečnou nabídkou sportovních zařízení, která nabídnou občanům dostatečné
možnosti pro aktivní trávení volného času včetně odpovídajícího zázemí.

Plán rozvoje sportu obce Hvozdnice schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání
konaném dne 17.12.2018 usnesením č. 3/2018.

Plán rozvoje sportu obce Hvozdnice je zveřejněn na webových stránkách www.hvozdnice.cz
nebo je dostupný ve fyzické podobě v kanceláři obecního úřadu.
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