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Článek I.
Úvodní ustanovení
1.
2.
3.

Plán rozvoje sportu v obci Nový Kramolín 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.
Článek II.
Základní pojmy

1. Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice, duševní
pohody, upevňování zdraví či rozvoj společenských vztahů.
2. Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů,
rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami
jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt a udržení nebo zlepšení zdravotní
i psychické kondice.
3. Tělesná výchova a sport ve školách
Pohybové aktivity v rámci předškolní výuky (výchovně vzdělávacího programu)
v místní mateřské škole. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí
pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
4. Sportovní kluby
Právní subjekty, zpravidla spolky, založené za účelem zajišťování a provozování
sportu a pohybových aktivit občanů.
5. Sportovní akce
Jednotlivé organizované sportovní soutěže, závody, zápasy, hry nebo jiné aktivity
sportovního charakteru.
6. Dobrovolník a dobrovolnictví
Dobrovolníkem je 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.

Článek III.
Úloha obce v zajišťování sportu
1. Dle zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, v platném znění, patří péče o sport
a vytváření podmínek pro sport mezi úkoly obce v její samostatné působnosti.
2. Sportovní politika obce vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí se od kulturně
historických tradic.
3. Obec se spolupodílí na financování sportu, podporuje činnost sportovních subjektů
a kontroluje efektivnost vynaložených 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, zejména potřeby ochrany
a rozvoje zdraví, výchovy, vzdělávání a celkového kulturního rozvoje dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
4. Hlavní úkoly obce:
4.1 - zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených
občanů,
4.2 - zajišťovat výstavbu, rekonstrukce a údržbu svých sportovních zařízení
a zkvalitňovat je pro sportovní činnost a vyžití občanů,
4.3 - kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
4.4 - zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
4.5 - podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.
Článek IV.
Obecná demografie
1. Obec Nový Kramolín leží v Plzeňském kraji v blízkosti hranic se Spolkovou republikou
Německo v nadmořské výšce 462 m. n. m. Spadá do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Domažlice.
2. Podle údajů k 1. 1. 2019 žije v obci 225 obyvatel s věkovým průměrem 42 let.
Katastrální výměra obce ke stejnému datu je 9,18 km2.
3. V obci působí sbor dobrovolných hasičů a sportovní spolek Notorclub sdružující oddíly
malé kopané a stolního tenisu.
Území je vhodné zejména pro pěší výlety, cykloturistiku, v zimním období pro běh
na lyžích.
4. Počet obyvatel se neustále zvyšuje a je tudíž nutné věnovat rozvoji sportu zvýšenou
pozornost především jako prevenci možných patologických jevů a také pro zdravý
fyzický a duševní vývoj dětí a mládeže.
Článek V.
Současný stav
V obci se nachází dvě veřejné, zčásti oplocené, sportovní plochy, a to hřiště u místní
hasičské zbrojnice s asfaltovým povrchem a hřiště u skály, které je zatravněné.
Obec podporuje finančně následující spolky, které v obci sportovní a pohybové aktivity
buďto sami organizují a nebo se na organizaci aktivně podílejí:

Sbor dobrovolných hasičů
Spolek založený po 2. světové válce, pravděpodobně v roce 1947, pravidelně
pořádá kulturní a společenské akce v místním pohostinství a na venkovních
prostranstvích nebo se na těchto akcích organizačně podílí (Hasičský ples, Stavění
májky, Dětský den, Pouťové slavnosti, Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská
nadílka).
Notorclub
Spolek, původně založený jen jako oddíl malé kopané, vznikl v roce 1988. Později
se rozrostl o oddíl stolního tenisu. Spolek se rovněž aktivně zapojuje do organizování místních kulturních, společenských a sportovních akcí, kromě shora uvedeného výčtu v obci každoročně organizuje turnaj v malé kopané Memoriál Ing. Josefa Běhounka.
Článek IV.
Oblasti podpory sportu v obci
1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory
formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování občanů, od kterého se odvíjí
jejich sounáležitost se svojí obcí.
3. Sport 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
a mládeže.
Zásadní 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:
3.1 - údržba stávajících sportovních zařízení, jejich modernizace v souladu
s potřebami a finančními možnostmi obce,
3.2 - údržba stávajícího dětského hřiště v areálu místní mateřské školy, jeho
modernizace v souladu s potřebami a finančními možnostmi obce,
3.3 - vybudování outdoor fitness prvků ve vhodných lokalitách obce se zaměřením
na děti a mládež,
3.4 - podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit žáků místní mateřské
školy,
3.5 - podpora či organizační zajištění sportovních akcí všeobecně, zejména
sportovních akcí pro děti a mládež.
4. Sport pro všechny
Pojem:
Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou
třídu nebo pohlaví.

Zásadní význam:
Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory:
Vytvoření kvalitních možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny
věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita:
4.1 - údržba stávajících sportovních zařízení, jejich případná modernizace
v souladu s potřebami a finančními možnostmi obce (oplocená
multifunkční hřiště u skály a u požární zbrojnice)
4.2 - realizace výstavby cyklostezky dle územního plánu obce,
4.3 - podpora či spolupořadatelství sportovních akcí,
4.4 - podpora nejrůznějších pohybových aktivit,
4.5 - podpora úspěšných místních sportovců.
Článek V.
Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce
1.1 - pořízení dalších prvků v rámci volnočasových aktivit,
1.2 - udržování a opravy stávajících sportovních ploch a jejich vybavení
2. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
3. Nepřímá podpora
3.1 - zachování minimálně dosavadní frekvence pořádání stávajících akcí,
3.2 - aktivní propagace sportovních akcí,
3.3 - organizační zajištění sportovních aktivit,
3.4 - možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce k pořádání
sportovních akcí.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Plán rozvoje sportu v Novém Kramolíně schválilo zastupitelstvo obce Nový Kramolín
na svém zasedání konaném dne 16. 7. 2019 usnesením k bodu č. 7.
2. Plán rozvoje sportu v Novém Kramolíně bude k nahlédnutí jak v elektronické podobě
na webových stránkách obce, tak v podobě listinné na místním obecním úřadě.
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