Plán rozvoje sportu obce Havraň
2021 - 2028

Schválen zastupitelstvem obce dne 24. 02. 2021 usnesením č. 7 b).

Úvod
Plán rozvoje sportu (dále jen „Plán“) je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 230/2016
Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Cílem plánu je podpořit sport v obci Havraň, tedy stanovit priority a způsob jejich naplňování.
Sport a pohybové aktivity jsou přirozenou náplní volného času a jako prostředek k výchově,
vzdělání, formování osobnosti a sociálních vazeb bývá využíván k eliminaci patologických
společenských jevů.

Základní data
K 1.1.2020 žilo v obci 706 obyvatel. Nejsilnější zastoupení má věková skupina 26 – 64 let –
cca 350 obyvatel, následovaná je skupinou dětí a mládeže v počtu cca 170. Z této skupiny pak
má největší zastoupení věková kategorie 7 – 15 let.
V současné době se v obci nachází pouze základní infrastruktura – fotbalové a multifunkční
hřiště, dětská hřiště vybavená herními prvky.
V obci se nachází spolky a sdružení:
Myslivecké sdružení Havraň - kromě myslivecké činnosti, každoročně pořádá Společenský
ples, Poslední leč a pomáhají obci zajišťovat akce Pálení čarodějnic a Dětský den.
Počet členů 15.
Klub žen - každoročně pořádá Společenský ples a zájezd za památkami ČR. Kromě těchto
činností pomáhá ve spolupráci s obcí zajišťovat akce – Pálení čarodějnic, Oslavy MDD, Oslavy
výročí založení obce, Mikulášskou nadílku. Počet členek je 27.
Sdružení dobrovolných hasičů Moravěves – reprezentují obec při soutěžích v hasičském
sportu (okresní soutěž, soutěž mezi obcemi) Pořádají akci Pálení čarodějnic a pomáhají obci při
organizování Oslav výročí založení obce. Ćleny sdružení jsou muži i ženy.
Počet
členů je 22.
Obec je vybavena sportovními zařízeními fotbalové a multifunkční hřiště. Pro děti se pak
v obci nachází dětská hřiště, vybavená herními prvky, které každoročně prochází revizí.

Sportovní kluby:
FK Havraň - fotbalový klub
MotoMostClub, o.s. – volnočasové aktivity mládeže v oblasti motosportu

Základní východiska
Mezi hlavní problémy v oblasti sportu v obci patří zejména:
-

Úzká nabídka sportovních aktivit
Nedostatek vhodného sportovního zázemí
Úbytek sportovních spolků, resp. úbytek osob věnujících se spolkové činnosti

Multiplikační dopady sportu
Sport se prolíná a má pozitivní dopad na všechny oblasti života v naší obci. Sport je u dětí
podporován od útlého věku, a to především prostřednictvím školy a rodiny. Sport je přirozenou
náplní volného času a má především pozitivní dopad na zdraví obyvatel obce, vytváření
sociálních vazeb mezi lidmi i seberealizaci jednotlivce.
Region je obecně z hlediska rozvoje sportu jeden z nejhorších v České republice. Projevuje se
zde zhoršená kvalita životního prostředí, vyšší míra nezaměstnanosti, sociální rozdíly mezi
skupinami obyvatel a potenciální riziko sociálních konfliktů. Investice finančních prostředků
do podpory projektů v oblasti sportu a pohybových aktivit tak dávají reálný předpoklad jejich
návratnosti právě v podobě obecného zlepšení formování společnosti v regionu.

Definování cílů obce v oblasti sportu
Tento plán stanovuje oblasti, charakter, rámcový objem a priority podpory sportu a pohybových
aktivit tak, aby byly vytvořeny podmínky pro rozvoj a plné využití potenciálu sportu v obci.
Cílem obce je zajistit trvale udržitelný rozvoj sportu ve všech jeho formách, pohybové aktivity
a sportovní příležitostí pro občany.
Obec bude podporovat především následující cíle:
•

Sport dětí a mládeže

•

Sport pro všechny generace

•

Sportovní infrastrukturu (výstavba, údržba, provoz)

Sport dětí a mládeže
Cílem je především podporovat zájem dětí a mládeže o sport a pohybové aktivity tak, aby
zůstávaly součástí jejich životního stylu. Obec chce podporovat příležitostné i pravidelné
sportovní aktivity.
Obec bude podporovat vznik spolků, které povedou své členy k pravidelným sportovním
aktivitám. Obec zároveň podpoří i příležitostné sportovní akce, které mohou u dětí a mládeže
zahájit či prohloubit zájem o sport.
Mezi hlavní úkoly tedy patří:

•

Podpora jednotlivců, kteří se věnují práci s dětmi

•

Podpora pořádání sportovních akcí, např. sportovního dnu

•

Podpora a organizační zajištění akcí

•

Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže

Sport pro všechny generace
Cílem je zapojit všechny obyvatele obce do sportovních aktivit, bez ohledu na věk. Zejména je
pak potřeba ze strany obce tyto sportovní možnosti vytvářet.
Mezi hlavní úkoly tedy patří:
•

Podpora sportovních akcí, zejména komunitních sportovních akcí

•

Podpora sportovních organizací a jejich vlastních sportovních akcí

•

Příprava nových projektů zaměřených na sport všech generací

Sportovní infrastruktura
Cílem je především zajištění vhodné infrastruktury pro udržení stávajících sportovních aktivit
a případný rozvoj sportovních aktivit nových.
Hlavní je zajistit údržbu a provoz stávající sportovní infrastruktury, popř. vytipovat nové plochy
pro umístění nových sportovních zařízení.
Mezi hlavní úkoly tedy patří:
•

Vybudování chybějících sportovišť/hřišť dle potřeby a zájmu obyvatel obce

•

Provoz a údržba stávající sportovní infrastruktury

Financování sportu z rozpočtu obce
Struktura financování sportu bude vždy určována v závislosti na výši alokovaných finančních
prostředků. Dále bude každoročně vycházet ze stanovených cílů plánu. Hlavní podíl
financování sportovních aktivit a údržby sportovní infrastruktury je hrazeno z rozpočtu obce.
Obec poskytuje každoročně finanční prostředky na činnost místním spolkům a na základě
žádosti každoročně poskytuje neinvestiční dotaci FK Havraň.
Pro rozvoj sportu a pohybových aktivit do budoucna chce obec využít také relevantních
dotačních programů Ústeckého kraje, popř. národních či evropských dotací.

