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Čl. I. 

1. Strategický plán rozvoje sportu ve Vraclavi je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 

115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Koncepce podpory sportu ve Vraclavi vychází ze Strategického rozvojového plánu Obce Vraclav.  

3. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v 

závislosti na prioritách a potřebách obce.  

4. Cílem strategického plánu rozvoje sportu, je podpořit sport a stanovit způsob financování 

podpory sportu v obci.  

 

Čl. II. 

Základní pojmy 

1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – jsou veškeré formy tělesné činnosti, které jsou 

provozovány organizovaně či příležitostně a usilují o harmonický rozvoj tělesné i psychické 

kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 

rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně.  

2. Sport pro všechny – zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a různé pohybové 

aktivity občanů, soutěžního, nesoutěžního a rekreačního. Formují se při něm sociální vztahy, 

zlepšuje se či udržuje zdravotní a fyzická kondice.  

3. Tělesná výchova a sport na školách – je nedílnou součástí pohybové aktivity v rámci školní 

výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na níž jsou navázány soutěžní i nesoutěžní 

organizované aktivity v prostorách škol. Cílem není výkon, ale zvládnutí pohybových činností, 

vytváření vztahů ke sportu a všestrannost. Dalším cílem je motivovat děti, aby se hýbaly a 

poznávaly nové pohybové aktivity.  

4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zejména se jedná o spolky, které 

fungují za účelem zajišťování a provozování sportu a jednotlivých pohybových aktivit občanů.  

5. Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní akce tj. soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná 

aktivita sportovního charakteru.  

6. Dobrovolník a dobrovolnictví – jedná se o osoby, které pomáhají při jednotlivých pohybových 

aktivitách a sportovních akcích bez nároku na odměnu. Může jít o trenéra, asistenta, cvičitele, 

instruktora, rozhodčího voleného nebo dobrovolného činovníka, podílejícího se na zajištění 

činnosti spolku. Ve sportu je jedná o dobrovolnictví vědomé, je to svobodně zvolená činnost 

jednotlivých osob, které ve svém volném čase působí při pohybových a sportovních aktivitách, 

zpravidla však v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.  

7. Komise kulturní a sportovní – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní 

činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.  
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Čl. III. 

Úloha obce 

1. Podpora sportu patří mezi úkoly obce.  

2. Obec by měla mít zpracovánu sportovní politiku, která se odvíjí od potřeb obce a je v souladu s 

jejich kulturně historickou tradicí. 

3. Obec by se měla spolupodílet na financování sportu a koordinovat činnost sportovních subjektů 

ve prospěch obce, s ohledem na potřeby svých občanů a zároveň kontrolovat efektivnost 

vynaložených veřejných zdrojů. V rámci této činnosti je povinna pečovat o vytváření podmínek, 

aby byly uspokojeny potřeby občanů, zejména pak potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a 

vzdělávání. Zabývá se i ochranou veřejného pořádku při jednotlivých sportovních akcích  

4. Hlavní úkoly obce:  

a) zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, včetně zdravotně postižených 

občanů,  

b) zajišťovat výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat 

je pro sportovní činnost občanů,  

c) podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,  

d) kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení, zabezpečovat finanční podporu 

sportu ze svého rozpočtu, podporovat úspěšné místní talenty-sportovce a jejich reprezentaci 

obce.  

 

Čl. IV. 

Oblasti podpory sportu v obci Vraclav 

1. Spolkové aktivity - obec by měla primárně vycházet vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný 

systém finanční podpory např. individuální dotace a příspěvky poskytované z rozpočtu obce.  

2. Sdružování - obec si musí být vědoma důležitosti spontánního sdružování, ze kterého pak vzniká 

sounáležitost občanů se svojí obcí i s jednotlivými částmi obce. 

 

Čl. V. 

Sport dětí a mládeže v obci Vraclav 

Sport je důležitý pojem, který zahrnuje aktivní pohyb dětí a mládeže,  potřebný pro zdravý tělesný 

růst a psychický vývoj. Důležité je poskytnout smysluplné činnosti, motivaci, určit cíl, spolupodílet 

se na samotné aktivní činnosti, zabezpečit bezpečnost. Základ je vždy v rodině dítěte a následně 

v rukou pedagogů a dalších činovníků ve spolcích, kteří dotvářejí a motivují děti k aktivní pohybové 

aktivitě.     

Významem je výchovný prostředek, jedná se o účinnou formu prevence sociálně patologických jevů 

v chování dětí a mládeže, socializační faktor, prvek ve zdravém a harmonickém vývoji dítěte.  

Cílem je podnítit zájem o sport, vypěstovat v dítěti potřebu sportovat a zařadit si tuto činnost do 

budoucna jako součást zdravého životního stylu. Sportem se rozvíjí jednotlivé dovednosti, ale i 

schopnosti a děti se učí pravidlům a disciplíně. Zároveň předávat své zkušenosti a dovednosti dalším 

generacím.  
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Prioritou v rámci obce Vraclav je:  

1. údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich modernizace v souladu s 

potřebami obce (sportovní areál včetně fotbalového a víceúčelového hřiště a další veřejné 

prostory, které jsou využívány pro děti a mládež)  

2. údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu 

s potřebami obce (dětská hřiště na zahradách mateřské školy, základní školy a na veřejných 

prostranstvích)  

3. vybudování multifunkčního sportovního zázemí v obci určeného pro sportovně kulturní akce 

– sloužící pro žáky základní a mateřské školy, spolkovou sportovní činnost s důrazem na 

fotbalový oddíl a ostatní občany (zařízení venkovní i vnitřní prostory) 

4. vybudování doskočiště a outdoor, workout a dalších fitness prvků ve sportovním areálu obce 

5. rekonstrukce víceúčelového hřiště včetně oplocení 

6. vybudování hřiště na plážový volejbal 

7. vybudování cvičiště pro mladé dobrovolné hasiče včetně překážkového systému  

8. zajištění a dobudování sportovního zázemí v části obce Sedlec 

9. větší podpora spolkových činností zaměřených na sportovní činnost sloužící k rozvoji 

pohybových aktivit a rozvoji tělesné výchovy (TJ Sokol Vraclav a její fotbalový oddíl, Stolní 

tenis TTC Sedlec, Hasiči Sedlec, SDH Vraclav, Šipkařský klub Kašna Vraclav, Spolek proti nudě 

Vraclav, Myslivecké sdružení Vrcha, Tornádo Sedlec a další) 

10. podpora a vytváření sportovních akcí v rámci kalendářního roku v obci a zapojení aktivních 

občanů a pedagogických pracovníků obce do těchto aktivit 

11. vytváření nových spolkových aktivit pro děti a mládež zaměřených na pohybovou aktivitu 

 

Čl. VI. 

Sport pro všechny 

Sportovní volnočasové aktivity určené různým vrstvám obyvatelstva, které jsou organizované či 

neorganizované, bez ohledu na pohlaví, věk, národnost, rasu a společenskou třídu.  

Zásadním významem sportu je sociální kontakt, zdravotní životní styl, smysluplné trávení volného 

času, aktivní odpočinek.  

Priorita obce Vraclav:  

1. údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich modernizace v souladu s 

potřebami obce (sportovní areál ve Vraclavi včetně fotbalového a víceúčelového hřiště)  

2. vybudování multifunkčního sportovního zázemí - pro sportovní i kulturní účely s důrazem na 

fotbalový oddíl 

3. vybudování outdoor, workout a dalších fitness prvků určené široké veřejnosti v obci 

4. spolupořádání veřejných obecních sportovních her a podpora sportovních akcí široké 

veřejnosti 

5. podpora či spolupořadatelství sportovních akcí v oblasti sportu s přilehlými obcemi 

6. podpora úspěšných místních talentů-sportovců  
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Čl. VII. 

Podpora sportu v obci 

  

1. Finanční podpora  

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce  

nákup vybavení do sportovních zařízení, pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, 

rekonstrukce sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení viz. Článek V. a VI.  

b) příspěvková na provoz příspěvkové organizaci obce 

spolufinancování částečných nákladů sportovní činnosti dětí z mateřské a základní školy, 

spolufinancování částečných nákladů v souvislosti s pořádáním sportovních akcí nebo 

soutěží  - fotbalové turnaje, hasičské závody, cyklistické závody, střelecké turnaje, pronájmy 

bazénu a kluziště, sportovní víceboje, turnaj v petanque apod. 

spolufinancování sportovních zařízení  

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací  

 

 

2. Nepřímá podpora  

 

a) údržba stávajících sportovních zařízení a vybavení k volnočasovým aktivitám,  

b) propagace sportovních akcí (ve Vraclavsko-Sedleckém zpravodaji, na webových stránkách 

obce, na FB stránce obce, vyhlášení místním rozhlasem),  

c) poskytování bezplatného využívání pozemků a sociálního zázemí ve vlastnictví obce 

k pořádání sportovních akcí 

 

Čl. VIII. 

Závěrečné ustanovení 

Plán rozvoje sportu v obci Vraclav byl projednán v radě obce dne 17. 12. 2020 a schválen 

Zastupitelstvem obce dne 23. 3. 2021 a byl zařazen jako součást Strategického rozvojového plánu 

Obce Vraclav. 

 

 

 

 

 

 Oldřich Koblížek 

 starosta obce 


