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POTŘEBA TVORBY STRATEGIE
Plán rozvoje sportu obce Levínská Olešnice vznikl v souladu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., novely zákona o podpoře sportu. Dle této novely mají obce od 1. 7. 2018 povinnost
zpracovat pro své území plán rozvoje sportu, a následně zajistit jeho provádění. Dokument
Plán rozvoje sportu obce Levínská Olešnice respektuje doporučenou osnovu a metodiku pro
zpracování, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT).
Dokument je koncipován tak, aby charakterizoval veškeré klíčové oblasti sportu v obci
a zhodnotil jejich výchozí stav. Po zevrubné analýze a posouzení sportovní situace na
daném území dojde ke stanovení hlavních priorit a cílů metodou SMART, které jsou z
pohledu obce stěžejní pro efektivní a strategický rozvoj sportu. Specifikované cíle doprovází
příslušná opatření, jejichž systematickým provedením dojde k dosažení konkrétních cílů
rozvoje.
Obec Levínská Olešnice „pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých
občanů“ v souladu s § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zároveň myslí na ustanovení (§
159) občanského zákoníku, kdy o své území a majetek pečuje jako „řádný hospodář“. Z
tohoto hlediska je strategické plánování budoucích investic nezbytným faktorem potřeby
zpracování tohoto dokumentu.
Neméně významným důvodem pro zpracování je i skutečnost, že obec Levínská Olešnice
plánuje v rámci strategického rozvoje usilovat o získání dotačních příspěvků ze strany
poskytovatelů dotace, pro který může být plán rozvoje sportu stěžejním podkladem pro jejich
obdržení. Spolufinancováním záměrů obce s využitím dotace dojde ke snížení finanční
zátěže obecního rozpočtu a zároveň ke zvýšení akceschopnosti obce realizovat své plány.
Plán rozvoje sportu bude koncipován jako střednědobý dokument s obdobím platnosti
stanoveným na 7 let. Koncepce rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který je možné
doplňovat nebo aktualizovat dle potřeb obce. Tato skutečnost je podmíněna schválením
zastupitelstva obce Levínská Olešnice.
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CHARAKTERISTIKA OBCE
Obr. 1 Znak obce

Tab. 1 Základní údaje
Základní identifikační údaje
ZUJ

577375

ORP

Jilemnice

Okres

Semily

Kraj/NUTS3

Liberecký

NUTS2

Severovýchod

Počet obyvatel

352 (2020)

Průměrný věk

43,1 let

Katastrální výměra

1 005 ha

Nadmořská výška

472 m n. m.

Místní části

2

zdroj: risy.cz

zdroj: risy.cz

Základní údaje o řešeném území
Obec se rozprostírá v podhůří Krkonoš na pomezí Libereckého
a Královehradeckého kraje. Její přesný datum vzniku není znám,
avšak osud Levínské Olešnice pravděpodobně souvisí s Hradem
Levín, o němž první dochované zmínky sahají až do 1. poloviny 13.
století. První písemná zmínka o existenci samotné Levínské Olešnice pochází z roku 1384.
V současnosti obec administrativně spadá do správního obvodu obce s rozšířenou
působností (dále jen SO ORP) Jilemnice, která leží asi 9 km severním směrem od obce.
Z dalších větších měst se v okolí Levínské Olešnice nalézá Nová Paka, Lomnice nad
Popelkou či okresní město Semily, jež jsou vzdáleny přibližně 16 km vzdušnou čarou na
severozápad (viz Obr.2). Vzhledem k periferní poloze obce na krajské hranici není
dostupnost do mezoregionálních krajských center příliš ideální, cesta do Hradce Králové či
Liberce vychází přes hodinu jízdy autem. Obec se skládá z 2 místních částí, Levínské
Olešnice a Žďáru (u Staré Paky), ve kterých na konci roku 2020 žilo celkem 352 lidí s trvalým
bydlištěm, což z obec řadí k populačně menším územním jednotkám v SO ORP Jilemnice.
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Katastrální výměra Levínské Olešnice činí 1 005 ha, to z ní dělá průměrně rozlehlou obci
v rámci SO ORP Jilemnice. Reliéf katastru je značné kopcovitý, průměrná nadmořská výška
dosahuje 472 m n. m. Co se týče využití území, 61 % území je využíváno k zemědělským
účelům a zalesnění tvoří 30 % celkové plochy Levínské Olešnice.
Obr. 2 Poloha Levínské Olešnice

Levínská
Olešnice

zdroj: mapy.cz
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Obyvatelstvo obce
Vývoj počtu obyvatel Levínské Olešnice a místní části Žďár, graficky znázorněný na Grafu 1,
se v posledních 30 letech příliš neměnil. Od přelomu tisíciletí sice počet obyvatel klesal, ale
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel Levínské Olešnice (k 31. 12.)

zdroj: ČSÚ

od roku 2005 se zdá být stabilizovaný, čemuž odpovídá s hodnotou
1,01 i index změny počtu obyvatel za období 2005–2020 (počet
obyvatel se tedy mezi zmíněnými roky zvýšil o 1 %). Počet obyvatel se
v uplynulých 5 let začal každoročně mírně snižovat, což koresponduje
s vývojem počtu obyvatel jak v příslušném SO ORP, tak v celém okresu Semily, kde již delší
dobu dochází k ztrátě obyvatel. Na vývoji počtu obyvatel se podílí dva základní faktory,
a to přirozený pohyb a migrace obyvatelstva. V případě Levínské Olešnice to byla především
prostorová mobilita obyvatel, jež primárně utvářela podobu vývoj počtu místních obyvatel.
Nejvíce lidí se do obce přistěhovalo v roce 2007 (+12), naopak k roku 2020 se váže zatím
největší odliv místních (-8). Počet obyvatel bude s nejvyšší pravděpodobností v budoucnu
dále stagnovat, přičemž lze spíše očekávat klesající vývojovou tendenci.
Co se týče věkové struktury zdejšího obyvatelstva, lze z Grafu 2 vidět, že z porovnání
rozložení populací do jednotlivých věkových skupin s Libereckým krajem vyplývají výrazné
odlišnosti. Hlavní rozdíl je v zastoupení lidí v tzv. středním věku (tj. lidé mezi 45. až 49.
rokem života). Na území Levínské Olešnice žijí v této věkové kategorii v obou pohlaví
nejsilněji zastoupené skupiny obyvatel. Naproti tomu u dětské složky (tj. lidé do 15 let)
panuje opačná situace, kdy vyjma věkové kategorie 9 až 5 let u žen nedosahují podíly
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zbylých kategorií krajského průměru. Pozitivně se ve věkové struktuře populace Levínské
Olešnice jeví vyšší podíl žen ve věkových kategoriích 25–29 a 31–34 let čili u žen jež se
nacházejí ve věku, kdy si pořizují děti. Do budoucna je tudíž se možno domnívat, že nižší
podíl zastoupení dětí v obecní populaci se bude postupem času zvyšovat. To znamená i
adekvátní reakci v podobě plánování a rozvoje sportovní infrastruktury, přičemž ta by neměla
opomíjet ani starší generace. Pro českou populaci obecně platí trend demografického
stárnutí a Levínská Olešnice v tomto není výjimkou. Průměrný věk v roce 2020 dosahoval
hodnotu 43,1 let, což ve srovnání s rokem 2010, kdy ukazatel vycházel 39,5 let, je výrazné
zvýšení. V blízké budoucnosti budou sice do důchodového věku vstupovat méně zastoupené
věkové skupiny lidí, na druhou stranu ve střednědobém horizontu se právě vstupem nejsilněji
zastoupených skupin do důchodového věku čeká výrazný nárůst podílu seniorů v obci.

Graf 2 Věková pyramida Levínské Olešnice a Libereckého kraje k 31. 12. 2020

zdroj: ČSÚ

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA
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Sportovní infrastruktura
Základním předpokladem pestré nabídky volnočasových aktivit
v každé obci je dostupná a kvalitní sportovní infrastruktura. V tomto
ohledu se na území Levínské Olešnice nalézá jedno moderní
víceúčelové hřiště. To bylo vybudované v roce 2016 na místě
původních antukových kurtů. Vybavení a umělý travnatý povrch jsou určeny pro různé
druhy sportů – např. malou kopanou, tenis, volejbal, streetbal, tenis, nohejbal apod. O
provoz hřiště se stará samotná obec a hřiště je dle platného provozního řádu možné
využívat denně od dubna do října, a to bezplatně. Jistá omezení se skýtají v absenci
veřejného osvětlení hřiště, tudíž jeho využití závisí na denní době. Zároveň se v blízkosti
hřiště nenachází žádné sociální zařízení či prostory na převlečení. Další sportovní
infrastrukturu v obci představuje dětské hřiště s drobnými hracími prvky v místní části
Žďár. Realizace hřiště proběhla v roce 2016 a děti zde mají možnost využívat několik
herních prvků – sestavu se skluzavkami, vahadlové houpačky a pružinové houpadlo.
Areál hřiště je doplněn drobným mobiliářem pro rodiče a celá plocha hřiště je tvořena
udržovaným trávníkem.
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V roce 2018 vylo vybudováno další dětské hřiště v místní části Levínská Olešnice, které
je tvořeno velkou herní soustavou se dvěma skluzavkami, kolotočem a houpací lávkou.
To přímo z jedné strany přímo navazuje na areál mateřské školy a z druhé strany je
obklopeno malým hřištěm, kde se v minulosti hrával fotbal, v současnosti slouží ke
sportovním aktivitám převážně mateřské školky. Obě dětská hřiště jsou vzhledem ke
svému stáří v dobrém technickém stavu, o který ovšem vyžaduje adekvátní péči. Děti
z MŠ Levínská Olešnice mohou také využívat dřevěné průlezky, houpačky, pískoviště či
trampolínu v rámci zahrady místní mateřské školy. V obci celkově schází sportovní

Obr. 3 Dětské hřiště ve Žďáru a víceúčelové hřiště v Levínské Olešnici

zdroj: webové stránky obce

infrastruktura pro seniory. Vzhledem ke stárnoucí populaci a přibývání osob v seniorské
věku se rozvoj tohoto typu sportovní infrastruktury nabízí. Hřiště pro seniory se skládají
z cvičebních prvků nebo strojů, které mohou sloužit nejen seniorů, ale i celé společnosti.
Stroje jsou určeny k protahování, posilování pomocí vlastní váhy či ke zlepšení motoriky.

10

Sportovní kluby a spolky
V Levínské Olešnici fungují tři hlavní spolky, jedná se o Sbory dobrovolných hasičů (dále
SDH) Levínská Olešnice a Žďár u Staré Paky a dále o Myslivecký spolek Levínská Olešnice.
Paradoxně starším je sbor v místní části Žďár, ten byl založen v roce 1887 a teprve o šest let
déle jej napodobil SDH z Levínské Olešnice. Oba sbory mají své zázemí ve vlastní hasičské
zbrojnici, olešnická je součástí obecního úřadu, zatímco žďárská leží nedaleko kulturního
domu. Právě o kulturní dění se místní hasiči také starají. I v současné době je o členství ve
sboru dobrovolných hasičů celkem zájem, olešnický sbor má kolem 70 hasičů, celý žďárský
sbor čítá okolo 50 členů různých věkových kategorií. Žďárský sbor pracuje i s mladými hasiči
ve věku od 4 do 15 let. Celkem je v kolektivu asi 20 dětí, které se cvičí nejen v práci
s čerpadlem a hadicí, ale také zlepšují svou fyzickou zdatnost. Na pravidelně konaných
schůzkách a cvičeních děti také hrají různé hry, jednou za rok dochází na prohlídku techniky
SDH ve Studenci. V Levínské Olešnici již s mládeží nepracují, ale ještě v nedávné době se
jejich dorostenky velmi dobře umisťovaly dokonce na krajských soutěžích. Dnes na okrskové
a jiné soutěže vyrážejí už jen dospělí hasiči z Levínské Olešnice. Oba spolky jsou finančně
podporovány obcí. Obec Levínská Olešnice zřizuje Jednotku dobrovolných hasičů, která čítá
11 členů, kteří jsou zároveň členy SDH Levínská Olešnice. Členové Jednotky SDH velmi
dobře spolupracují s obcí při řešení mimořádných událostí, např. při povodních, požárech
nebo při likvidaci spadlých stromů na komunikace nebo elektrické vedení. Neformální, byť
aktivní je uskupení sportovně laděných lidí z Levínské Olešnice, kteří
se pravidelně scházejí při hraní nohejbalu, volejbalu či stolního tenisu.
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Obr. 4 Nohejbalový turnaj

zdroj: webové stránky obce

Sportovní akce a události
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Ve spolupráci s vedením obce pořádají místní spolky v průběhu roku řadu sportovních
a společenských akcí. Z těch sportovních je asi nejvýznamnější zářijový nohejbalový turnaj
pořádaný na víceúčelovém hřišti v Levínské Olešnici, kterého se i v krušných časech roku
2020 zúčastnilo 9 družstev. Dále členové SDH Levínská Olešnice pořádají tradiční hasičský
bál, maškarní bál pro děti, Rokotéku, dále „Bobové závody“ spjaté se zimními radovánkami
na sněhu, cyklovýlety do vzdálenějšího okolí nebo putovní akci „Po stopách Jettiho“.
Soutěžní hasičská družstva z Levínské Olešnice

pak každoročně vyrážejí na okrskové

soutěže, noční soutěž v Nedaříži či Sky run fighter v Bukovině. Žďárští hasiči pravidelně
pořádají akci ,,Putování k Roubence“. Kromě sportovních a společenských událostí se hasiči
a myslivci každoročně zapojují do sázení stromků v obecních lesích, úklidu příkopů, sběru
železného odpadu či elektroodpadu.
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Obr. 5 Cyklovýlet

zdroj: webové stránky obce

MULTIPLIKAČNÍ DOPADY SPORTU
Socializační
Pohybové aktivity nevedou pouze k posilování fyzické výdrže
sportovce, ale i k rozvoji sociálních vazeb v obci. Pozitivní dopady lze
také nalézt i v řadě jiných oblastí lidského života. Známé pořekadlo
praví “ve zdravém těle, zdravý duch” a právě sport je jednou z
možných aktivit vedoucích ke stmelování společnosti, díky čemuž je daná společnost akce
schopnější při řešení nahodilých problémů. Pořádáním různých sportovních klání se mažou
rozdíly mezi jednotlivci, je umožněno potkávání nejen sportovců, ale i fanoušků a rodinných
příslušníků z různých společenských vrstev. A díky těmto neformálním setkáním se buduje v
obcích důležitá důvěra mezi jejími obyvateli, nezbytná pro další obecní rozvoj. Významnou
roli hraje sport i v případě sociálně-patologických projevů, kdy slouží jako jakási prevence
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před těmito nežádoucími jevy v každé společnosti. Navíc účastí v týmovém kolektivu se díky
dodržování pravidel hry, respektu vůči ostatním, solidaritě a disciplíně, posiluje i aktivní
občanství participujících osob.
Přes dosavadní rozvoj, kterým společnost v uplynulých letech prošla, se však lze stále setkat
s problémem sociální exkluze. Tento nelichotivý fenomén je patrný i ve světě sportu, a to
jednak neúčastí handicapovaných osob nebo pro ně neodpovídající sportovní vybaveností.
Mezinárodní hnutí Sport pro všechny si proto klade za cíl propagovat a zpřístupňovat
nejrůznější sportovní pohybové aktivity co nejširšímu okruhu lidí. Sport, potažmo parasport,
se tak stává účinným nástrojem sociální inkluze různě znevýhodněných skupin lidí.

Psychologické
Jak už bylo naznačeno výše, sportování nebo jakákoliv obdoba
tělesného pohybu má pozitivní vliv na fyzický, ale i psychický stav lidí
bez ohledu na věk, pohlaví či rasu. Sport v životě člověka představuje
tzv. aktivní formu odpočinku, která napomáhá mimo jiné k odbourávání stresu, posilování
celkové imunity nebo především v dětském věku k formování vývoje osobnosti. Sport
sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, a tím napomáhá k posílení
lidského kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí,
dovedností, motivace, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti, sebehodnocení,
smyslu pro povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, cílevědomosti, sebeovládání,
připravenosti k osobnímu nasazení, překonávání překážek.

Kondiční a rekreační
V posledních letech zájem o sport u dospělých i dětí upadá. Vlivem
digitalizace a dostupnějších technologií značná část populace na
místo aktivního trávení volného času, volí pasivní formu hraním
počítačových a jiných her. Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity či
chronických onemocnění, které snižují kvalitu života. Pro děti se tak škola stává jediným
zařízením, kde dochází k aktivnímu pohybu formou sportu. Právě škola v rámci hodiny
tělesné výchovy nebo formou nabízených sportovních kroužků může výrazně ovlivnit a
nasměrovat děti k vytvoření vztahu ke sportu.
Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita ve svých důsledcích také
prostředkem tělesného rozvoje člověka, jež vede ke kvalitnějšímu životu jedince. Nespornou
15

výhodou sportování je fakt, že sportovat může úplně každý, a i cena základních sportů je
velice přijatelná nebo dokonce žádná. K takovému běhání nebo fotbalu není zapotřebí
výraznějších finančních investic.

Ekonomické a rozvojové
Možnost rekreace formou sportu nesouvisí pouze s vykonávanou
činností, která má bezpochyby pozitivní dopady na zdravotní stav
jedinců, ale sport obecně se stále častěji využívá jako efektivní nástroj
rozvoje samospráv. Benefity ze sportu nemají pouze samotní sportovci nebo provozovatelé
sportovišť, nýbrž i širší spektrum celé společnosti počínaje drobnými podnikateli a vedením
obce konče.
Další výhoda pořádání sportovních akcí na území samosprávy spočívá ve všeobecném
zvyšování povědomí o dané obci mezi veřejností ze širšího okolí. Soupeření organizovaných
sportovních oddílů patří k tradičním víkendovým zábavám na většině obcí. Ať se jedná
o fotbalové kluby nebo hasiče, vzájemné zápolení mezi oddíly přiláká mnoho fanoušků
i z jiných obcí, z čehož následně také těží i právě místní podnikatelé.
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DEFINOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Priority obce
 Sport dětí a mládeže
Již od raného věku je potřeba u dětí podporovat a rozvíjet sportovního ducha, který je
důležitý zejména pro schopnost socializace a má pozitivní vliv na vzorec jejich chování.
Obec Levínská Olešnice podporuje formování kladného vztahu dětí ke sportu již od
nejútlejšího věku a v této činnosti chce i nadále pokračovat. Obec bude dále aktivně
podporovat sportovní skupiny a oddíly, které nabízejí zajímavé sportovně-vzdělávací
programy pro ty nejmladší i mládež.

 Sport pro všechny
Příležitost zdravého pohybu a zapojení ve sportovních aktivitách by měla být dostupná všem
osobám bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost nebo zdravotní stav. Obec Levínská
Olešnice chce v tomto ohledu co nejvíce zpřístupnit sport všem jeho milovníkům,
kteří se s chutí zapojí do sportovních akcí, soutěží, pohárů a dalších událostí. V dalším
ohledu je prioritou obce zpřístupnit sport i osobám s tělesným handicapem, pro které je
pohyb neméně důležitý, i když se zprvu může jevit jako obtížný. Této skutečnosti je potřeba
uzpůsobit i sportovní infrastrukturu, která by měla být řešena maximálně bezbariérově.

 Sportovní infrastruktura
Sportovní zázemí v obci je potřeba náležitě udržovat a v případě potřeby rekonstruovat,
resp. modernizovat. V jistých směrech se nabízejí i možnosti dalšího rozvoje sportovní
infrastruktury, které současné zázemí rozšíří, nebo cíleně propojí.
že výstavba

a

údržba

sportovního

zázemí

je

zpravidla

Vzhledem k tomu,

finančně

náročná,

měla

by se v budoucnu obec pokusit získat na tuto činnost podporu z některého z dotačních titulů.

 Sportovní akce
Obec organizováním či spoluorganizováním takových akcí přispívá i ke zviditelnění obce
jako takové. V současné době se za organizaci sportovních událostí nejvíce zaslouží místní
Sbor dobrovolných hasičů. Obec Levínská Olešnice se bude aktivně podílet na
(spolu)organizování sportovních akcí, a to jak z věcného, tak z finančního hlediska.
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Strategické cíle, opatření a aktivity

CÍL 1: ROZVÍJET A ZKVALITNIT SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURU V ÚZEMÍ
SPECIFICKÉ CÍLE
1.1 Modernizace sportovní
infrastruktury na území obce

OPATŘENÍ A AKTIVITY
1.1.1 Vybudování odpovídajícího zázemí (=kabin)
při multifunkčním sportovišti
1.1.2 Rekonstrukce stávajícího zázemí
při víceúčelovém hřišti (oprava střechy, terasa aj.)
1.1.3 Modernizace sportovního areálu včetně
doplnění chybějícího osvětlení
1.1.4 Vybudování doplňkové infrastruktury
(tribuny pro diváky, parkovací stání, toalety atp.)

1.2 Údržba a provoz sportovních
zařízení v obci

1.2.1 Výdaje na provoz, údržbu a péči
sportovních zařízení (hřiště, sportoviště atp.)
1.2.2 Výdaje na provoz, údržbu a péči
sportovního zázemí (kabiny, šatny atp.)
1.2.3 Personální zajištění a příspěvky na výkon
činnosti kvalifikovaných osob v oblasti sportu
(trenéři, zdravotník, rozhodčí atp.)
1.2.4 Investice do sportovního vybavení a jeho
rozšíření

1.3 Finanční a odpovědnostní
zajištění rozvoje sportovní
infrastruktury

1.3.1 Usilovat o spolufinancování vybraných
projektů z národních, krajských či evropských
programů
1.3.2 Nastavení funkční spolupráce mezi obcí
a sportovními organizacemi (spolky, příp. nově
vzniklými kluby a jednotami atp.) za účelem
rozvoje sportovní infrastruktury
(spolufinancování, koordinace aktivit, příprava
projektů, přiřazení odpovědnosti, pravomocí atp.)
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CÍL 2: POSILOVAT ZÁJEM O SPORT MEZI OBYVATELI BEZ OHLEDU NA JEJICH
VĚK, POHLAVÍ, NÁRODNOST ČI ZDRAVOTNÍ STAV
SPECIFICKÝ CÍL
2.1 Rozvoj sportu u dětí a mládeže

OPATŘENÍ A AKTIVITY
2.1.1 Aktivně rozvíjet potenciál mladých
a zdatných sportovců s možnostmi jejich
budoucího uplatnění ve sportovním odvětví
2.1.2 Podporovat účast mladých talentů
v soutěžích na regionální i nadregionální úrovni

2.2 Sport dostupný všem
bez ohledu na věk či etnický
původ

2.2.1 Zapojení obyvatel napříč generacemi
do příprav a spoluorganizace sportovních akcí
a událostí
2.2.2 Pořádání sportovních akcí, v kterých je
podmínkou multikategorizace týmového složení
(např. muž, žena, dítě, senior)

2.3 Sport dostupný všem
bez ohledu na zdravotní stav

2.3.1 Organizace sportovních akcí, které budou
uzpůsobeny participaci osob s omezenou
schopností pohybu či jiným fyzickým
znevýhodněním
Např. variace tras, jejich délka, bezbariérovost
trasy atp.
2.3.2 Zohlednění potřeb osob s fyzickým
znevýhodněním během pořádání sportovních
událostí
2.3.3 Budování nové, příp. modernizace
stávající sportovní infrastruktury umožňující
přístup osob s omezenou schopností pohybu
a orientace
Např. bezbariérovost sportovišť, toalet,
signalizační pásy, ozvučení atp.
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CÍL 3: ZAJISTIT PLNOHODNOTNOU NABÍDKU SPORTOVNÍCH AKTIVIT V ÚZEMÍ
SPECIFICKÝ CÍL
3.1 Pestrá nabídka sportovních
aktivit a jejich propagace

OPATŘENÍ A AKTIVITY
3.1.1 Participace obce na organizování
či spoluorganizování sportovních akcí
(např. soutěže, závody, turnaje atp.)
3.1.2 Iniciovat pořádání sportovních akcí
ve spolupráci s kulturní a sportovní komisí,
i obyvateli obce. S proaktivním přístupem
připravovat projekty nové.
3.1.3 Využití sdělovacích prostředků
k propagaci plánovaných událostí
(webové stránky obce, sociální sítě, obecní
zpravodaj, místní rozhlas aj.)

3.2 Podpora činnosti sportovních
aktérů v obci

3.2.1 Všestranná podpora rozvoje a činnosti
sportovních spolků a sdružení, prevence
a zamezení jejich případnému úpadku
3.2.2 Podpora vzniku a následného rozvoje
nových sportovních klubů, spolků, sdružení
či jednot
3.2.3 Čerpání finančních (dotačních)
příspěvků na výkon, provoz a činnosti
sportovních spolků, resp. sdružení, klubů aj.
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PŘÍSTUPY A FORMY K NAPLNĚNÍ PRIORIT
1. Podpora
Již nyní se obec aktivně spolupodílí na organizování sportovních událostí, zdarma poskytuje
obecní prostory a vyčleňuje finanční prostředky na chod místních spolků. Pro další rozvoj
sportu je proto nutné tento trend udržet, případně se podporu sportu pokusit navýšit. Jedině
s kvalitním sportovním zázemím je šance, že sportovci z Levínské Olešnice předčí své
konkurenty nejen z kraje, ale i z celé republiky.

2. Motivace
Sport má především spojovat a být dostupný pro všechny bez ohledu na sportovní ambice.
V duchu hesla novodobých olympijských her “Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.” by
sportovní události v obci neměly cílit jen na sportovce, nýbrž snahou je zapojení i širší
veřejnosti. Organizovat takové sportovní akce, kterých se budou moci zúčastnit senioři i lidé
s omezenými pohybovými možnostmi. Motivováni by měli být i ti, kteří se podílejí na
vzdělávání a výchově sportovně založených osob, tj. trenéři a kouči.

3. Kvalita
Aktivní obecní přístup v rozvoji sportu také spočívá v udržování kvality dosavadní sportovní
infrastruktury a jejím rozšíření. V případě Levínské Olešnice tkví nejpalčivější problém
v absenci kryté haly či absenci adekvátního zázemí při sportovišti. Nicméně takové finančně
náročné projekty se neobejdou bez příspěvků z dotačních titulů. K identifikaci dotačních
možností se jako vhodné ukazuje jmenování konkrétní osoby z řad obce mající na starost
jejich sledování.

4. Propagace
V naplňování stanovených priorit se jako neméně důležité jeví správná propagace ze strany
obce. V dnešní době se sociální sítě staly již etablovanou platformou k zisku informací. Obec
Levínská Olešnice se zaměří na všestrannou informovanost občanů o aktuálním
i připravovaném sportovním dění a aktivitách v obci.
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FINANCOVÁNÍ SPORTU
Financování z rozpočtu obce
Každý rok vynakládá obec Levínská Olešnice finanční prostředky na rozvoj sportu, přičemž
v tomto trendu bude i nadále pokračovat. Na sportovní organizace působící v obci budou
i nadále vyhrazovány příspěvky z obecního rozpočtu , přičemž obec zohlední potřebnou výši,
které pro sportovní organizace vyčlení v rámci střednědobého výhledu a při každoročním
plánování obecního rozpočtu. Obec se zavazuje poskytovat zcela bezplatně využívání
víceúčelového hřiště a ostatních obecních budou k provozování sportovních aktivit.
Na organizační chod a údržbu vyčleňuje obec každoročně přibližně 40 tis. Kč.
Na sportovní infrastrukturu, její výstavbu či obnovu, stanoví obec kvalifikovaným odhadem
předpokládanou výši nákladů dle projektového záměru, který nechá zpracovat odborně
způsobilou osobou. Obec Levínská Olešnice využije možnosti spolufinancování z krajských,
národních či evropských dotačních titulů.
Obec dále vyčlení část prostředků určených k vlastní propagaci sportu, sportovních událostí
a s tím bezprostředně spojených aktivit. Z těchto akcí získané obnosy (ze vstupného,
příspěvky sponzorů, tomboly apod.) věnuje obec Levínská Olešnice osobám podílejících
se na organizaci anebo je využije jako zdroj financování pro další roky.
Sportovně zaměřené akce jako např. prodejní sportovní trhy a výstavy představují pro obec
potenciální zdroj financí. V tomto ohledu je doporučováno oslovit prodejce se sportovním
zbožím a sportovním vybavením.

Financování z dotačních prostředků
Jelikož je financování z vlastních zdrojů pro další rozvoj sportu v obci značně limitující, bude
obec Levínská Olešnice přistupovat strategicky k naplnění stanovených cílů a k nim
příslušných opatření. Obec zajistí, aby v co největší míře bylo pro realizaci stanovených
záměrů využito možnosti spolufinancování z aktuálních dotačních titulů, které mohou
signifikantně ulehčit zatížení obecního rozpočtu. S ohledem na definované strategické cíle,
opatření a k nim příslušné aktivity dojde ke jmenování odpovědné osoby, která bude aktivně
vyhledávat dotační příležitosti v rámci momentálně dostupných programů.
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Národní sportovní agentura
Počínaje rokem 2021 převzala po MŠMT administraci výzev podpory sportu Národní
sportovní agentura. Ta nabízí zajímavé investiční i neinvestiční dotace, kdy žadatelem může
být jak obec, tak sportovní organizace.
Dotační program / titul

Oblast podpory

Míra podpory

162 51 Rozvoj místních
sportovišť a zázemí –
Kabina 2021-2025

Investiční akce zaměřené na technické
zhodnocení (modernizace, rekonstrukce)
a výstavby sportovních zařízení včetně jejich
zázemí, vybudování bezbariérových přístupů
do sportovního zařízení, a zajištění
provozuschopnosti sportovního zařízení.

až 80 % CZV,
max. 800 tis. Kč

162 52 Regionální
sportovní infrastruktura
2020–2024

Můj Klub

Provoz a údržba

Např. oplocení, osvětlení, šatny, kabiny,
výstavba hřišť, úpravy povrchů aj.
Investiční akce zaměřené na technické
zhodnocení (modernizace, rekonstrukce)
a výstavby sportovních zařízení včetně jejich
zázemí, vybudování bezbariérových přístupů
do sportovního zařízení, a zajištění
provozuschopnosti sportovního zařízení.
Např. oplocení, osvětlení, šatny, kabiny,
výstavba hřišť, úpravy povrchů aj.
Neinvestiční výzva na podporu sportovních
klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot,
které se věnují sportování dětí a mládeže
od 3 do 23 let.
Např. náklady na zabezpečení sportovní,
tělovýchovné, organizační a servisní funkce,
osobní náklady zaměstnanců, náklady
na trenérské, zdravotní, metodické služby,
fyzioterapie, služby výživového poradenství,
služby psychodiagnostiky a služby
technického a servisního zabezpečení,
nájemné, cestovné, pojištění atd.
Neinvestiční výzvy na provozování
a udržování sportovních zařízení, včetně
podpory udržování technických prostředků,
strojů a zařízení přímo souvisejících
s provozem sportovního zařízení.

až 70 % CZV,
max. 50 mil. Kč

až 100 % CZV,
dle vzorce

až 50 % CV,
max. 20 mil. Kč

Např. energie, nájemné, pohonné hmoty,
provozní náklady (vč. webu), osobní náklady
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aj.
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Nadace ČEZ
Jako alternativní možnost k národním dotačním zdrojům se jeví možnost spolufinancování
sportovních aktivit z celoročních grantových programů:


ORANŽOVÁ HŘIŠTĚ – náplní je napomoci obcím s financováním výstavby
a rekonstrukce venkovních hřišť. Hřiště nejčastěji vznikají u mateřských a základních
škol a mají různá zaměření: multifunkční, dětské nebo sportovní. Do Oranžových
hřišť patří také výstavba posilovacích prvků pro mládež, dospělé i seniory anebo
workoutová hřiště. Podmínkou programu je, až na výjimky, veřejná přístupnost hřišť.



PODPORA REGIONŮ – zaměřen na podporu veřejně prospěšných aktivit. Žadatelé
mohou žádat o nadační příspěvek za účelem podpory dětí a mládeže, zdravotnictví,
sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, dobrovolných
hasičů či životního prostředí.

Dotační program / titul
Oranžové hřiště

Podpora regionů

Oblast podpory
Výstavby a kompletní rekonstrukce hřišť
Např. víceúčelová, dětská, sportovní,
workoutová aj.
Podpora dětí a mládeže, sportu, osob
s handicapem, požární sport

Míra podpory
2 mil. Kč

bez omezení

Např. drobné nákupy, dílčí úpravy a opravy
herních prvků, práce na montáži herních prvků
na hřišti, volejbalové a tenisové kurty aj.

Liberecký kraj
Zajímavé příspěvky nabízí i Liberecký kraj v rámci hned několika svých dotačních programů.
Využít lze například podpory na organizaci sportovních akcí, výstavbu sportovní
infrastruktury, či podporu požárního sportu.
Dotační program / titul

Oblast podpory

Míra podpory

Podpora jednotek
požární ochrany obcí
Libereckého kraje

Investice do požární techniky, její obnovy
či pořízení, ochranných prostředků, oprav,
úprav a výstavby objektů (hasičské zbrojnice,
garáž)

60-70 %, max.
1 mil. Kč

Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy
a Slezska Libereckého
kraje

Podpora organizování letních táborů
a soustředění mladých hasičů, organizování
hasičských soutěží dětí a mládeže či
organizování hasičských soutěží dospělých.

až 70 % CZV,
max. 40 tis. Kč
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Program
volnočasových aktivit

Neinvestiční výdaje na rozšíření
nebo zachování stávající nabídky celoročních
a jednorázových aktivit neziskových
organizací pracujících s dětmi a mládeží mj.
v oblasti sportovní na úrovni rekreačního
sportu.

až 70 % CZV,
max. 50 tis. Kč

Např. drobný dlouhodobý hmotný majetek,
drobný dlouhodobý nehmotný majetek, nákup
materiálu a služeb, osobní náklady.
Neinvestiční výdaje na organizace
nekomerčních akcí.

až 70 % CZV,
max. 200 tis. Kč

Podpora sportovní
činnosti dětí a mládeže
ve sportovních
organizacích

Výdaje přímo související s pravidelnou
sportovní činností sportovní organizace

až 70 % CZV,
max. 500 tis. Kč

Podpora sportovní
infrastruktury
v Libereckém kraji

Investiční výdaje na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku nemovitého
a na technické zhodnocení nemovitého
majetku (nástavby, přístavby, rekonstrukce,
modernizace a stavební úpravy)

až 30 % CZV,
max. 3 mil. Kč

Sportovní akce

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
V rámci programu PODPORA ROZVOJE REGIONŮ může obec čerpat příspěvky na nová
školní hřiště, veřejná volnočasová sportoviště, dětská hřiště nebo jejich obnovu.
Dotační program / titul

Oblast podpory

Podpora obnovy
sportovní infrastruktury

Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace
školních hřišť (multifunkční a víceúčelová
hřiště a sportoviště apod.) a školních
tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné
výchovy.
- včetně zázemí, oplocení, osvětlení
zateplení
Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace
hřišť (hřiště víceúčelové nebo multifunkční,
workoutové hřiště, parkourové hřiště,
fotbalové hřiště, dětské hřiště).
- včetně zázemí, oplocení, osvětlení
zateplení

Podpora budování
a obnovy míst aktivního
a pasivního odpočinku

Míra podpory
80 % CZV, max
5 mil. Kč

80 % CZV, max
2 mil. Kč
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ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Plán rozvoje sportu v obci Levínská Olešnice stanovuje koncepci rozvoje sportu na příslušné
období let 2021 až 2027. Po zohlednění základních východisek byly v rámci plánování
rozvoje sportu navrženy celkem 3 hlavní strategické cíle, které značnou měrou přispějí ke
kýženému rozvoji sportu v daném časovém horizontu 7 let a zároveň vytváří předpolí rozvoje
pro další období.
Tento dokument byl v souvislosti s článkem řádně projednán a schválen zastupitelstvem
obce Levínská Olešnice, které jej odsouhlasilo dne .........................., usnesením č.
.................... Tímto dnem nabývá dokument oficiálně platnosti. Jakékoliv případné úpravy
obsahu, resp. jeho rozšíření či změna, je podmíněna souhlasným stanoviskem jednání
zastupitelstva obce.

……………………………………
Zdeňka Nosková
starostka
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