PLÁN ROZVOJE SPORTU
V OBCI KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ
Článek 1
ÚVOD
1. Plán rozvoje sportu v obci je sestaven na základě zákona č. 115/2001 Sb. ve znění
pozdějších novel. Dle § 6 odst. 2 zákona obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z
rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
2. Pojmy Sport, Sportovní organizace, Sportovec, Sport pro všechny a Sportovní zařízení jsou
definovány v § 2 zákona č. 115/2001 Sb.
3. Úkoly Plánu rozvoje sportu:
 naplňovat vizi všech sportovních spolků, školy, spolků pracujících s dětmi,
spoluobčanů – aktivních sportovců a postupně realizovat dlouhodobé cíle
 stanovit základní pravidla finanční podpory sportu v obci
 koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v oblasti sportu v obci
 prezentovat Program rozvoje sportu a jeho zaměření ministerstvům, kraji,
podnikatelům a ostatním možným partnerům s cílem získat dotace pro zajištění
Programu rozvoje sportu
 vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny věkové a
sociální skupiny občanů
 rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
 kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty
 stanovit priority investic v rámci Programu rozvoje sportu
4. Plán podpory sportu v Klášterci nad Orlicí vychází ze Strategického plánu rozvoje
obce Klášterec nad Orlicí do roku 2019.
5. Plán podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat
v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Čl. II
SOUČASNÝ STAV SPORTU V OBCI
1. Obec Klášterec n. Orlicí leží na východní straně Orlických hor a na jejím katastru začíná
jezero Pastvinské přehrady. Tedy v oblasti velmi vhodné pro letní i zimní rekreační sport.
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Obec má 890 stálých obyvatel, v obci dále pobývá ročně až několik stovek chatařů a
chalupářů a navštěvují ji stovky až tisíce turistů.
2. Současný sport v obci, tj. jeho úroveň, organizace, sportovní zařízení apod. jsou výsledkem
více než 100letého vývoje. Ten byl a je ovlivněn velikostí obce, počtem obyvatel, finančním i
možnostmi obce i jednotlivých sportovních organizací, vývojem školy a školství v obci s jeho
sportovní složkou a vztahem místních lidí ke sportu.
3. Seznam subjektů umožňujících sportovní aktivity
V obci je několik sportovních organizací, které se liší rozsahem a charakterem činnosti,
historií, začleněním pod zastřešující organizace atd. Dále uváděné počty členů (resp.
sportujících) se mění v čase, zejména podle vývoje věkové struktury obyvatel.
3.1. Základní škola.
Počet dětí: 140 - 150.
Sportovní aktivity:
a) Pořádání sportovních akcí pro žáky vlastní i z dalších škol (Odznak všestrannosti,
Klášterecký víceboj, Turnaj v přehazované žákyň).
b) Účast na těchto i na dalších soutěžích, v některých postup až na krajskou i celostátní
úroveň (OV, šachy)
c) Sportovní kroužky při ZŠ: - Šachový (15-20 členů)
- Sportovní hry (20 – 30 členů)
3.2. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí
Počet členů: cca 200, z toho asi 65 – 75 dětí do 15 let.
Oddíly (provozované sporty): Aerobic, badminton, fotbal, florbal, lední hokej, klasické
lyžování, power-joga, stolní tenis, volejbal, vytrvalostní sporty (triatlon, přespolní běh,
vodácký sport).
Sportovní aktivity:
a) závodní činnost v oficiálních soutěžích (okresní soutěž fotbal, závody Svazu lyžařů,
b) účast v neoficiálních soutěžích (florbal, hokej, lyžování, vodácký sport).
c) Sport pro všechny (aerobic, power-joga, volejbal, badminton)
d) Pořádání regionálních závodů v přespolním běhu (Běh údolím Orlice), cyklistické
časovce (Horská časovka), Olympijského běhu a dalších.
3.3. Sidemotokros klub Klášterec nad Orlicí v AČR
Počet členů: cca 30.
Sportovní aktivity:
a) závodní činnost v oficiálních závodech v motoskijöringu
b) závodní činnost v tzv. hobby závodech (motokros, sajdkrárkros)
c) tréninky vlastních jezdců i jezdců z jiných klubů
d) pořádání 3 – 5 hobby závodů v motokrosu a sajdkárkrosu a 1 závodu Mistrovství ČR
v motoskijöringu
3.4. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Klášterec nad Orlicí
Počet členů: cca 150, z toho asi 40 dětí.
Sportovní aktivity:
a) závodní činnost: účast zejména postupové soutěžích Plamen (mládež), Usteckoorlická
liga v požárním útoku (mládež, jednotlivci), až 10 soutěží a závodů v regionu i v Polsku
(dospělí)
b) pořádání Netradičního hasičského útoku (1x ročně) a okrskové soutěže družstev (1x za
3 roky).
2z8

Tento spolek se kromě hasičského sportu zabývá i další činností.
Nemá vlastní anebo provozované sportoviště, pro tréninky i pořádané soutěže celoročně
bezplatně využívá sportoviště provozované zejména T.J. Sokol (sokolovna, fotbalové
hřiště).
3.5. Mimo uvedené subjekty se sídlem v obci Klášterec n. Orl. může veřejnost využít další
možnosti pro sport, individuálně i organizovaně:
a) Turistika, cykloturistika a vodní sporty - okolí obce nabízí široké možnosti turistiky
(hustá síť turistických cest a cyklostezek v pásmu Orlických hor a podhůří) a vodních
sportů a rekreace na Pastvinské přehradě, jež zasahuje až do katastru naší obce.
b) Sportovní areály v nedalekých městech Žamberk (8 km) a Letohrad (10 km) nabízejí
široké možnosti pro výkonnostní a rekreační sport nabízí sportovní areály v nedalekých městech.
4. Seznam stávajících sportovišť na katastru obce
4. 1. Základní škola:
Vlastnictví: Obec Klášterec n. Orlicí,
Provozování (tj. organizace využití, údržby, oprav a úhrada nákladů): ZŠ Klášterec n. Orl.
a) - Fitcentrum (posilovna) v budově ZŠ,
b) - venkovní multifunkční hřiště v areálu školy (volejbalové hřiště, stůl na stolní tenis,
trampolína, prolézačky, houpačky, doskočiště pro skok daleký).
Fitcentrum je malé, vybavení umožňuje sportování pouze cca 5 cvičícím. Venkovní hřiště je
určeno pro relaxační, volnočasové využití, nelze na něm provozovat ani trénovat na závodní
činnost.
Využití: - žáci školy - tělesná výchova, relaxační cvičení a volnočasové aktivity,
- oddíly T.J. Sokol, veřejnost - power-joga, posilovna, volejbal
4. 2. Sokolovna:
Vlastnictví: T.J. Sokol,
Provozování: T.J. Sokol
Multifunkční budova využívaná pro sport a kulturní a společenské akce. Budova je z roku
1927. Prošla několika opravami a přístavbami (poslední v roce 2015), přesto její parametry
neumožňují žádný sport provozovat závodně (malé rozměry, nedostatečné skladovací prostory apod.) a je třeba provést další opravy (elektroinstalace, zvýšení požární a bezpečnostní
úrovně, řešení vlhkosti suterénu apod.). Budova je využívaná denně.
Využití: - Základní škola - školní tělovýchova
- koncerty, společenské a výchovné školní akce
- T. J. Sokol – různé sporty (viz seznam oddílů a provozovaných sportů)
- divadelní představení a zkoušky ochotnického souboru
- SDH – tréninky mládeže a dorostu
- Ostatní spolky – schůze, zábavy a plesy
- Veřejnost – oslavy, svatby, smuteční obřady, ubytování apod.
4. 3. Fotbalové hřiště:
Vlastnictví: pozemek Povodí Labe, s.p. pronajatý Obci Klášterec n. Orl.,
Provozování: T.J. Sokol Klášterec
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Fotbalové hřiště včetně kabin, sociálního zařízení a kiosku s občerstvením. Je zkolaudované
OFS Ústí n. Orl. pro soutěžní mistrovská utkání. Budova kabin, kiosku a WC je z roku 2004,
zejména svou velikostí však bohužel neodpovídá současným požadavkům různých uživatelů.
Využití: - T.J. Sokol – fotbalový oddíl – tréninky, soutěžní a přátelská utkání,
- SDH - tréninky a soutěže v hasičském sportu.
- Základní škola a Mateřská škola – tělesná výchova, volnočasové aktivity, sportovní
soutěže pořádané ZŠ.
- Pořádání závodů: Motoskijoring, Běh údolím Orlice.
- Veřejnost: využití WC, pronájem kiosku pro veřejné akce (Zvěřinové hody,
pouť, Tour de bier, Sportovní den atd.
4. 4. Asfaltové hřiště u sokolovny
Vlastnictví: Obec Klášterec n. Orl.
Provozování: T. J. Sokol a Obec Klášterec n. Orl.
Hřiště s asfaltovým povrchem u sokolovny určené z jedné poloviny pro tenis, basketbal,
nohejbal, dále z druhé poloviny jako malý skatepark. Asfaltový povrch není pro uvedené
sporty vhodný, je snahou vlastníka i provozovatele získat dotaci na umělý sportovní povrch.
Využití: veřejnost – rekreační sport pro všechny
4. 5. Motokrosový areál:
Vlastnictví: Obec Klášterec n. Orl.,
Provozování: SMK Klášterec n. Orlicí
Areál s motokrosovou tratí určenou pro trénink i hobby závody motocyklů a sajdkár, včetně
sociálního zařízení a kiosku s občerstvením. Homologace pro oficiální závody AMK ČR nyní
není platná.
Využití: SMK Klášterec n . Orl. – pořádání 3 – 4 závodů ročně + tréninky vlastních jezdců
Veřejnost a členové jiných klubů: tréninky (vždy ve středu odpoledne, účast i přes
10 jezdců).
4. 6. Hřiště u bytových domů čp. 200 - 202
Vlastnictví: Obec Klášterec n. Orlicí
Provozování: Obec Klášterec n. Orlicí
Malé hřiště využívané nejčastěji pro minifotbal.
Využití: Mládež z okolních bytovek.
Čl. 3
SOUČASNÉ PROBLÉMY SPORTU V OBCI
1. Řízení sportu v obci:
1. 1. Obecní úřad ani zastupitelstvo nemá žádný útvar, komisi či referenta, který by se zabýval
sportem v obci. O záležitostech v oblasti sportu a sportovních zařízení, správy sportovního
majetku obce apod. rozhoduje podle povahy a významu záležitosti starosta nebo
zastupitelstvo anebo přímo příslušné sportovní spolky.
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1. 2. Za úvahu stojí, do blízkého či vzdáleného budoucna, zřízení samostatného sportovního
(popř. zároveň kulturního) referenta obce, jehož náplní by byla zejména správa sportovišť,
spolupráce a odborná pomoc sportovním spolkům (administrativa, účetnictví, dotace),
organizace sportovních akcí apod.
2. Problémy sportu a sportovních organizací v obci:
a) nedostatek financí. Dle srovnávacích studií jsou stávající rozpočty (státní, krajské i obecní)
vzhledem k šíři problematiky nedostatečné.
b) malá vybavenost, nevyhovující parametry sportovních zařízení, stáří sportovních zařízení,
c) vysoká administrativní náročnost (dotace, povinnosti spojené např. s pořádáním sportovních i společenských akcí, GDPR atd.)
d) nedostatek lidí ochotných a schopných pracovat s mládeží. Důvodem jsou např.:
-- vysoké nároky na lidi v zaměstnání (směnnost omezuje možnost pravidelné činnosti
v týdnu, délka pracovní doby bývá zpravidla delší než 8 hodin, vyčerpání z práce atd.),
-- značné požadavky na kvalifikaci trenérů a cvičitelů,
-- neochota plnit mnoho byrokratických překážek namísto běžné sportovní, trenérské nebo
organizační činnosti
-- minimální finanční ohodnocení, násobené navíc vytvářením atmosféry, že úspěšný je
pouze ten, kdo dobře vydělává
-- stoupající riziko odpovědnosti za věci, které nemůže dobrovolník ovlivnit anebo
ještě nedávno odpovědnosti nepodléhaly (vč. trestněprávní).
e) konkurence jiných volnočasových aktivit.
Čl. 4
ÚLOHY OBCE V OBLASTI SPORTU
1. Hlavními úlohami obecní sportovní politiky jsou:
a) tvorba prostorových podmínek pro sport, tj. zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a
provoz sportovních zařízení v obci a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů. To platí
jak pro sportovní zařízení svá tak pro sportovní zařízení vlastněné anebo provozované
jinými subjekty se sídlem v obci.
b) podporovat činnost sportovních organizací,
c) podporovat rozvoj školního sportu,
d) zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
e) podporovat sportovní akce pořádaných v obci,
f) podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.
g) vytvářet podmínky pro zdravotní prevenci, zdatnost, kvalitu života a relaxaci (volnočasové
sportovní areály, hřiště, turistické trasy, možnosti koupání),
h) zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
2. Obec Klášterec n. Orl. bude nadále věnovat hlavní pozornost podpoře organizovaného
sportu s důrazem na výchovu dětí a mládeže, budování, údržbě a obnově sportovních zařízení,
a to s vědomím současných problémů sportovního hnutí (nedostatek financí, trvalý pokles
zdatnosti, pokles zájmu dětí o sport, nižší úroveň sportovních dovedností, dobrovolnictví,
apod.)
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3. Obec zdůrazňuje individuální odpovědnost každého jedince za přístup ke sportu a zdravému životnímu stylu a odpovědnost rodičů za zdravý životní styl svých dětí.
Čl. 5
OBLASTI PODPORY SPORTU V OBCI
1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám a podporuje je finančně formou individuálních
dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svojí obcí.
3. Oblast sportu dětí a mládeže
Pojem: 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.
Význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence
sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a
zdravém vývoji mladého člověka.
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 zařízení v obci, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce, školy a sportovních spolků;
- údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace
v souladu s potřebami obce, popř. vybudování nových;
- podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízení obce;
- podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
- podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.
4. Oblast sportu pro všechny
Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk.
Význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita:
- údržba stávajících sportovních zařízení v obci, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce a sportovních spolků;
- údržba turistických tras, cyklostezek popř. lyžařských běžeckých stop na území obce,
- podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků;
- podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí na území obce nebo pořádaných
sportovními subjekty se sídlem v obci;
- podpora úspěšných místních sportovců.
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Čl. 6
FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
-- pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
-- revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
-- z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady na plavecký a lyžařský kurz
dětí základní a mateřské školy,
-- z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
-- z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení sportovních zařízení
provozovaných příspěvkovou organizací.
c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
a) údržba stávajících sportovních zařízení a 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 a sportovních zařízení ve vlastnictví obce při
pořádání sportovních akcí.
Čl. 7
FINANCOVÁNÍ SPORTU V OBCI
1. Základním zdrojem financování podpory sportu dle tohoto Programu jsou vlastní zdroje
obce.
2. Dále se předpokládá využití spolufinancování z jiných veřejných rozpočtů, finančních
zdrojů případných partnerů jednotlivých projektů a finančních zdrojů sportovních subjektů
v obci.
3. Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů.
4. Na financování sportu v obci se spolupodílí rovněž sponzoři a další partneři. Zpravidla jde
o místní společnosti a podnikatele a jejich podpora bývá materiální nebo finanční řádově
v tisících Kč.
5. Finanční podporu sportovním subjektům v obci poskytuje obec na základě individuálních
žádostí a potřeb. Jde přitom o podporu jak činnosti, tak provozu, údržby a obnovy sportovišť a sportovních zařízení.
Obec v nejbližší budoucnosti neuvažuje o zavedené grantového systému nebo dotačních
pravidel.
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Čl. 8
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Naplňování Programu rozvoje sportu obce Klášterec nad Orlicí bude sledovat starosta
společně s místostarostou nebo zastupitelem pověřeným agendou sportu v obci.
Hodnocení průběžného naplňování Programu podpory sportu bude provádět zastupitelstvo na
přelomu kalendářních roků a budou sledovány zejména:
 aktivity naplánované na daný rok
 aktivity naplánované na další rok a jejich finanční náročnost
2. Strategický plán rozvoje sportu v Klášterci n. Orlicí schválilo Zastupitelstvo obce Klášterec
nad Orlicí na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2018 usnesením č. 746/18.
3. Program rozvoje sportu v Klášterci n. Orlicí je zveřejněn na webových stránkách obce
www.klasterecnadorlici.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Klášterci nad Orlicí dne: 27. 6. 2017

Jindřich Kalous
místostarosta obce

Lenka Ševčíková
starostka obce
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