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Úvod
Oblast sportu je v posledních letech velmi dynamickou oblastí, která svým způsobem reaguje
na změny ekonomických, sociálních i životních podmínek. Zvyšuje se hodnota zdraví, roste
snaha o zkvalitňování života, zdravý životní styl a smysluplné aktivní užívání volného času.
Sportování znamená také sociální kontakt, seberealizaci a aktivní odpočinek.
Plán rozvoje sportu v obci Všehrdy (dále jen „obci“) byl vypracován pro období let 2019-2025
a vychází z povinnosti stanovené obcím v ust. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Obec má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času svých obyvatel. Vede to
na jedné straně ke zvýšení kvality života a na straně druhé plní, především u dětí a mladých
lidí, významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů. Také je to vhodný prostředek
pro integraci a soudržnost obyvatel obce.
Cílem Plánu rozvoje sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytýčit
strategii rozvoje sportu v obci a stanovit způsob financování. Přičemž sport a sportovní
aktivity jsou chápány v co nejširším kontextu – jako pohybová aktivita – od pinkání s míčem
na hřišti až po profesionální sport na nejvyšší úrovni.
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také způsob určení finančních
prostředků z rozpočtu obce na realizaci sportovních aktivity určených plánem.
Plán rozvoje sportu je dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti
na prioritách a potřebách obce a jejích obyvatel. Plán zakotvuje snahu obce vycházet
z potřeb občanů, respektovat je, a to při dodržení zásady efektivnosti vynaložených
finančních prostředků. Plán rozvoje sportu je zpracován v souladu s platným Územním
plánem obce Všehrdy.

Základní údaje o obci
Obec Všehrdy se nachází ve správním obvodu Chomutov, od něhož leží necelých šest
kilometrů jihovýchodně. První zmínky o obci jsou z roku 1295. Od roku 1850 byly
samostatnou obcí, kde žilo ve dvaceti šesti domech 141 obyvatel. Těch stále přibývalo, takže
v roce 1900 bydlelo v obci 260 obyvatel, výlučně Němců. To byl nejvyšší počet, který kdy
obec dosáhla. Citelně do vývoje počtu obyvatel zasáhly události po druhé světové válce, kdy
došlo k odsunu Němců, obec ztratila správní samostatnost a stala osadou Údlic.

2

Samostatnost opět nabyla v srpnu 1990 po komunálních volbách. Obec se rozkládá na
katastru o rozloze 386 ha, k 31. 12. 2017 měla 143 obyvatel.
Obec je členem Svazu měst a obcí, Svazku obcí Chomutovska a Mikroregionu Údlicko. V jejím
vlastnictví je budova obecního úřadu, dětské hřiště a pouze jeden pozemek vhodný pro
sportovní účely. Rozvoj obce se řídí schváleným Územním plánem. Není zde škola ani školka,
nikdy zde neprovozovalo svou činnost nějaké zájmové nebo sportovní sdružení, klub nebo
sportovní zařízení. Obec řídí pětičlenné zastupitelstvo, dále jsou zřízeny výbory finanční a
kontrolní. Obec nemá zastavený majetek, není zadlužená, nemá nesplacené závazky,
nesdružuje prostředky, neprovozuje hospodářskou činnost, není zřizovatelem příspěvkové
organizace ani organizační složky. Obec vykazuje aktivní bilanci, hospodaří stále
s vyrovnaným rozpočtem, který vychází z dlouhodobého rozpočtového výhledu. Každoroční
přebytek hospodaření se převádí do dalšího roku. V rámci ročního rozpočtu jsou vyčleněny
finanční prostředky na kapitolu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost.
Demografický vývoj obce Všehrdy v období let 2012 - 2017
stav k 31.12.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

obyvatel celkem
z toho dětí, mladistvých
do 18.let

122

131

141

147

143

143

12

15

20

26

24

28

průměrný věk

41,7

41,6

40,4

39,2

40,6

40,4

Aktuální věkové rozložení
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Úloha obce v zajišťování sportu
Obec Všehrdy
- deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho úrovních,
- uznává zodpovědnost v rozvoji a podpoře sportovních aktivit občanů obce,
- uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě dětí a mládeže, jako
účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů v jejich chování,
- hlásí se k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní
volnočasové aktivity.

Oblasti a formy podpory sportu v obci
Obec koordinuje sportovní akce ve prospěch svých občanů, spolupodílí se na jejich
financování za současného sledování efektivnosti vynaložených rozpočtových prostředků.
Obec vychází vstříc aktivitám obyvatel.

Cíle
 Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu.
 Nabídka smysluplné zábavy a trávení volného času.
 Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní zábavy
pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
 Podpora sportovních akcí pořádaných občany obce.
 Rozvoj sportovních zařízení ve vlastnictví obce.

Záměry











Koordinace, spolupořadatelství, bezúplatné zapůjčení prostor a finanční podpora
sportovních utkání (např. stolní tenis, tenis, nohejbal, apod.).
Koordinace, organizační zabezpečení a finanční podpora sportovních akcí s Věznicí
Všehrdy, s obcemi a jinými sportovními soupeři.
Podpora založení a fungování zájmového sportovního oddílu.
Individuální finanční podpora sportovních talentů, úspěšných místních sportovců.
Rozvoj součinnosti s Věznicí Všehrdy na využití jejich tenisových kurtů.
Bezúplatné zapůjčení místnosti v budově obecního úřadu pro skupinové cvičení typu
aerobik, jóga, pilates, tanec apod. včetně finanční podpory zaměřené na děti, matky
s dětmi, seniory.
Údržba, modernizace a rozšíření stávajícího dětského hřiště.
Vybudování víceúčelového hřiště v prostoru u požární nádrže.
Realizace dalších sportovních a volnočasových projektů na základě podnětu od
občanů vždy v souladu s možnostmi rozpočtu obce a případných účelových dotací.
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Propagační podpora - zveřejňování pořádaných sportovních akcí na webových
stránkách obce.

Konkrétní realizace
Plánované záměry vždy vycházejí z rozhodnutí zastupitelstva obce a z iniciativy občanů. Kdo
má zájem na realizaci jakékoliv sportovní aktivity, předloží na obecní úřad svůj záměr –
zaměření sportovní akce, cílová skupina, časový harmonogram, co je požadováno od obce
včetně výše finančního příspěvku a jeho využití.
Předložený záměr projedná nejbližší zasedání zastupitelstva obce a rozhodne v souladu
s Plánem rozvoje sportu a s přihlédnutím na rozpočtové možnosti a efektivitu vynaložených
prostředků. V případě schválení realizace akce budou v souladu s usnesením zastupitelstva
stanoveny podmínky čerpání finančních příspěvků a finanční a kontrolní výbor bude
provádět kontrolu jejich dodržování.

Závěr
Plán rozvoje sportu obce Všehrdy vychází z místních předpokladů a zvyklostí a vytváří
podmínky pro uspokojování sportovních potřeb občanů. Tím naplňuje poslání zákona č.
115/2001 S., o podpoře sportu.

Návrh Plánu rozvoje sportu byl předložen k veřejné diskuzi na webových stránkách obce
Všehrdy www.vsehrdy.cz. Při schvalování zastupitelstvo obce rozhodne o zapracování
došlých připomínek a podnětů.
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