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Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Hazlov 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 strategického plánu pak je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytvářet podmínky pro
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, věku, pohlaví, původu, vyznání, ale i
ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce, vytyčit strategii
rozvoje sportu ve městě a způsob financování.
1. Sport obecně Pohybové aktivity označované za sport jsou zaznamenány už ve středověku.
Hlavním úkolem sportu bylo obveselení společnosti, útěk od práce a rozptýlení. Ani dnes tomu
není jinak. Sport a pohybové aktivity bez pochyby úzce souvisí se zdravím, a proto je potřeba
jim věnovat zvýšenou pozornost. Pohybová aktivita se dá vysvětlit jako „jakýkoli tělesný pohyb
spojený se svalovou kontrakcí, která zvyšuje výdaj energie nad klidovou úroveň. Do dnešní
doby se provedlo nespočet studií, které dokazují blahodárný vliv pohybové aktivity na zdraví
člověka.
Mezi takovéto patří např.:
- Snížení rizika kardiovaskulárních chorob.
- Prevence nebo oddálení vzniku arteriální hypertenze a zlepšení regulace arteriálního tlaku u
osob trpících vysokým krevním tlakem.
- Dobrá výkonnost kardiopulmonálních funkcí.
- Stabilní úroveň metabolických funkcí a nízký výskyt cukrovky druhého typu.
- Zvýšené využívání tuků, které může napomáhat udržování stabilní tělesné hmotnosti a tím
snížení rizika vzniku obezity.

- Snížení rizika určitých typů rakoviny, například rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva.
- Zvýšení mineralizace kostí v mládí, které přispívá k prevenci osteoporózy a zlomenin ve
starším věku.
- Zlepšení zažívání a regulace střevního rytmu.
- Udržování a zlepšování svalové síly a vytrvalosti a následně zvýšení funkční výkonnosti při
každodenních životních činnostech.
- Udržování motorických funkcí a rovnováhy.
- Udržování kognitivních funkcí a snížení rizika
vzniku a rozvoje depresí a stařecké demence.
- Nižší úroveň stresu a s tím spojené zlepšení kvality spánku.
- Zlepšení sebehodnocení a sebeúcty a zvýšení elánu a optimismu.
- Snížení absence v práci (pracovní neschopnosti ze zdravotních důvodů).
- Nižší riziko pádů u dospělých velmi vysokého věku a prevence nebo oddálení chronických
nemocí spojených se stárnutím.
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
využití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo
zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školách/školkách - Pohybové aktivity v rámci školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu). Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota - Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce - Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, 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 jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Základní teze „Sociální rozměr sportu získává na významu vzhledem k problémům
individualizace zájmů a atomizace společnosti, sociální stratifikace, občanské pasivity a vyloučení s
častými důsledky sociálně patologického chování. Sport je založen na spolupráci a týmové práci,
odpovědnosti k celku. Přátelství vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu a
identita, hrdost i vlastenectví jsou celoživotní hodnoty, které sport přináší a lze je jen obtížně
formovat jinými aktivitami. Sport usiluje o šíření idejí fair play, rovnosti a spravedlivosti.
Obec Spořice - deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho
úrovních.
- uznává svoji vlastní zodpovědnost za zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní
politiky a aktivitou komise pro sport a využití sportovních zařízení.
- uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě dětí a mládeže, jako účinné formy
primární prevence sociálně patologických jevů v jejich chování.
- uvědomuje si rovněž úlohu sportu v životě seniorů, kterým pohybové aktivity zachovávají a
zvyšují fyzickou a psychickou kondici, čímž zůstávají déle soběstační.

- otevřeně se hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní
volnočasové aktivity
3. Úloha obcí v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obce ve svém samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména 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 obce vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí se od kulturně
historických tradic. Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnosti sportovních
subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložení 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 vzdělávání. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
4. Obec Hazlov
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Obec Hazlov leží přibližně v polovině cesty mezi městy Cheb a Aš, nachází se v okrese
Cheb a náleží pod Karlovarský kraj. Nadmořská výška obce je 550 metrů nad mořem. Obec má
přibližně 1500 obyvatel.
K 11.1.2020 bylo v obci hlášeno celkem 1495 obyvatel. Z tohoto celkového počtu je 743
žen a 752 mužů. Průměrný věk nyní činí 41 let.
Pro sportovní využití má bohatou nabídku hřišť, fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště, dětská hřiště a
golfové hřiště, dále se v obci nachází moderní „čtyřdráhová“ kuželna.
4.1 Úkoly obce Hazlov
- Zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů.
- Zajistit kvalitní přípravu sportovních talentů zejména ve spolupráci se základní a mateřskou
školou, jíž je zřizovatelem.
- Zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů.
- Podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci.
- Kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení.
- Zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

4.2 Propagační forma podpory
Zveřejňování pořádaných sportovních akcí na webových stránkách obce a na facebookovém
profilu.
Dále v týdeníku https://www.asskelisty.cz/, v Listech Ašska,
Na obecních vývěskách formou plakátů
5.

Současný stav

Obec vlastní Hazlovské centrum sportu a volného času, které bylo vybudováno díky finančnímu
přispění Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, jakožto centrum pro realizaci
komunitního, kulturního a sportovního života v obci, které se nachází v areálu Základní a mateřské
školy. Jedná se o víceúčelovou stavbu, ve které se odehrávají kulturní, společenské a sportovní
akce. Zároveň centrum slouží jako volnočasové zařízení pro místní obyvatele a pro potřeby výuky
tělesné výchovy základní a mateřské školy.
Realizací tohoto projektu obce Hazlov je nabídnout svým obyvatelům a návštěvníkům obce
moderní zázemí pro trávení volného času nejen pro kulturní ale především pro sportovní život.
Toto hřiště využívají nejen děti ale i např. ženy pro cvičení jógy a zájmové činnosti.
Dále obec vlastní víceúčelové sportovní hřiště, které bylo vybudováno díky finančnímu
přispění Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
Účelem tohoto multifunkčního hřiště je provozování sportovních aktivit pro širokou veřejnost všech
věkových skupin, zejména k míčovým hrám, jako je tenis, minikopaná, streetball, volejbal,
nohejbal, pozemní hokej, badminton, vybíjená apod.
Hřiště také může být v určitých, předem domluvených hodinách vyčleněno pro školské, sportovní a
společenské organizace.
Z důvodu bezpečnosti může být hřiště v případě potřeby osvětleno venkovním stožárovým
osvětlením.
Příjemný a bezpečný pobyt na tomto víceúčelovém sportovním hřišti zajišťuje dodržování
provozního řádu, který byl vydaný na základě Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů.
Obec pořádá sportovní akce ve spolupráci se spolky fotbalistů, kuželkářů, rybářským
spolkem a spolkem dobrovolných hasičů, které zajišťují pořádání sportovních a kulturních akcí a
pracují s mládeží, vychází vstříc aktivitám obyvatelům obce. Je si vědoma důležitosti spontánního
sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů v obci. V rámci dalších akcí pořádaných obcí
iniciuje aktivní pohyb pro děti a mládež, který je důležitý pro jejich zdravý růst a psychický vývoj.
Obec vlastní:
- víceúčelové hřiště s umělým povrchem (tartanem), které je využívané širokou veřejností i
sportovními spolky a dále se zde uskutečňují i tréninky fotbalistů, dále je využíváno pro tenis,
nohejbal, volejbal, basketbal a jiné využití.
- dále obec vlastní fotbalové hřiště s travnatým povrchem.
Dětské hřiště a hracími prvky, (houpačky, pavoučí síť, loď, domeček se skluzavkou, houpací
zvířátka na pérech, lanová pyramida, lezecká stěna, hrazdy), pro různé sportovní aktivity, které je
veřejně přístupné pro každého.
Dále se v budově školy nachází tělocvična pro volnočasové aktivity, ve které probíhají
sportovní činnosti jako např. stolní tenis, sportovní gymnastika, cvičení všestrannosti atd.
Když se podíváme na možnosti sportovních aktivit napříč věkovými skupinami, tak první
jsou cvičení žen, kde se uskutečňují pohybové aktivity nenásilnou formou pro zábavu a soutěžení
spolků registrovaných pod obcí Hazlov.

V neposlední řadě se v obci konají různé sportovní soutěže, které buď pořádá přímo obec
nebo ve spolupráci se spolky registrovanými pod obcí.
6. Budoucnost
Obec Hazlov se neustále rozšiřuje a mění se i demografická struktura obyvatelstva, na to
obec musí reagovat i s modernizací a rozšiřováním sportovních aktivit v obci. Z tohoto důvodu se
předpokládá rozšiřování nejen sportovišť ale i dětských hřišť.
Umístění je komplexně sdruženo v jednom areálu obce, kde v jeho blízkosti se nachází
restaurační zařízení pro případné občerstvení návštěvníků.
7. Formy podpory sportu v obci
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování
pro naplánované aktivity.
Obec podporuje sport a spolky, které tuto činnost ve městě zajišťují.
1. přímou podporou prostřednictvím rozpočtu – opravy a udržování hřišť ve vlastnictví města,
avšak rozpočet obce je limitován, a tudíž město se v případě větších investic musí z velké části
spoléhat na získané dotace a granty
2. prostřednictvím dotací - realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování financování
z různých zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z prostředků EU, hlavním
dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační podpora ČR
prováděná prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Sekundárním zdrojem
dotací budou zdroje a fondy Ústeckého kraje.
3. nepřímou podporou - pomocí informovanosti a propagace akcí, které přímo město nepořádá, ale
je v zájmu obce, aby se dané akce pořádali.
4. bezplatný pronájem sportovišť spolkům a finanční podpora pro činnost těchto subjektů
Závěr
Z rozpočtu obce se spolufinancují sportovní akce a podporují se sportovní činnosti všech
občanů. Dále obec Hazlov poskytuje finanční prostředky z rozpočtu města formou dotací dle
Pravidel poskytování dotací z rozpočtu obce Hazlov na základě žádosti organizace podávané
jedenkrát ročně, a to formou neinvestičních dotací např. na provozní výdaje na zajištění provozu
činnosti, výdaje za nájmy a energie, výdaje za startovné, za pořádání a organizování sportovních
akcí, výdaje na opravy a údržbu majetku, cestovní náhrady atp.
Obec Hazlov touto strategií reflektuje potřeby svých obyvatel na sportovní vyžití. Vnímá
sportovní aktivity jako prevenci zdravotních potíží, sociopatologických jevů a zároveň jako
významný socializační nástroj. Jedním z hlavních cílů vedení obce je vytvořit z rychle rostoucí obce
plnohodnotný domov pro jeho obyvatele.

Plán rozvoje sportu v obci Hazlov byl schválen zastupitelstvem obce Hazlov na zasedání
konaném dne 19. 2. 2020 usnesením č. 29/2/2020.
Plán rozvoje sportu obce Hazlov je zveřejněn na webových stránkách obce nebo je dostupný
ve fyzické podobě na obecním úřadě v Hazlově, Hazlov 31, 351 32 Hazlov.

