PLÁN ROZVOJE SPORTU
Města NOVÉ SEDLO
NA OBDOBÍ 2019-2030

Dokument byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č. 89/2019
ze dne 18.12.2019

Od malebného historického Lokte se rozprostírá
až k úpatí Krušných hor východní část Sokolovské
pánve. V jejím středu se nachází město Nové Sedlo.
Plochu města v krajině vystihuje již jeho název, který je
odvozen od popisu místa v terénní proláklině nazývané
přeneseně sedlo.
Poprvé je Nové Sedlo uváděno v písemných
Uměleckořemeslně ztvárněné terče
pramenech roku 1397. Ves, ležící nedaleko hlavní cesty, na fasádě bývalého Hotelu u
byla těžce postižena husitskými válkami, když tudy sklárny již v historii znázorňovalo
táhla husitská a křižácká vojska. V 16. století vlastní kulturní, společenské a sportovní
velkou část obce Sebastian Thüssel z Taltitz, později se činnosti (které patrně bylo možné v
hotelu provozovat).
koupěmi dostává Nové Sedlo do vlastnictví města
Lokte. V polovině 19. století se stává samostatnou obcí.
Roku 1899 bylo povýšeno na městys a byl mu udělen znak. V téže době nastává
rozvoj obce.
Město Nové Sedlo leží v Karlovarském kraji v nadmořské výšce od 440 m do
484 m a má přibližně 2.650 obyvatel. Nové Sedlo je vysoce průmyslové město. Je
známé výrobou obalového skla, těžbou uhlí a výrobou porcelánu.
Nové Sedlo je také sportovně založeno.
Stěžejními akcemi v souvislosti se sportem byly v
roce 2007, 2012 a 2015 realizovány projekty
„Víceúčelový objekt zázemí sportovního areálu“,
který dnes slouží všem občanům Nového Sedla a
zejména sportovcům TJ Baník Union Nové Sedlo.
Další zrealizovanou stavbou v roce 2015 byla
„Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové
aktivity v Novém Sedle – lokalita
č. 2“. Město Nové Sedlo rovněž
obdrželo
dotaci
a
byl
revitalizován dvůr za I. stupněm
ZŠ, oplocení celého areálu,
víceúčelové hřiště s umělým
povrchem, doskočiště a dětský
mobiliář.
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Stručný přehled

Plán rozvoje sportu Města Nové Sedlo pro roky 2019-2030 byl zpracován na základě požadavků

zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů).

Zpracovatelem plánu je kolektiv pracovníků Městského úřadu Nové Sedlo spolu se starostkou
města.

Stávající stav sportu v obci a výhled do budoucnosti byl předmětem schůzky zúčastněných stran

a přizvaných předsedů spolků a organizací, kteří osobně navštívili sportovní areály v obci.

Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu ve městě

Nové Sedlo, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné dosažení.

Plán rozvoje sportu obsahuje případný seznam projektů, které plánuje obec v období let 2019-

2030 postupně realizovat.

Město Nové Sedlo má velký zájem o rozvoj sportu ve prospěch všech věkových i sociálních skupin

obyvatelstva. Hlavní důraz se klade na dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním
zřetelem na sport dětí a mládeže, jako i zachování pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších
možností pro zdravotně postižené sportující, i do budoucnosti. Město hodlá maximálně využít

všechny existující sportovní areály a postupně je rozvíjet tak, aby plnily aktuální požadavky
sportovní veřejnosti, případně vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací

dokumentací případně vymezit plochy nové.

Oblast sportu podrobně řeší i dokument Strategický plán rozvoje města, který platí pro období

2018-2020, při jehož zpracování proběhla diskuse s dotčenými subjekty z oblasti sportu. Tento

dokument již schválilo zastupitelstvo. V roce 2020 bude aktualizován.

Nový strategický plán dává velký důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a další
zájmové a volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení volného
času všem věkovým a sociálním skupinám, především pak dětem a mládeži.

Jedním z cílů současného strategického plánu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit
místních obyvatel. Toho plánuje obec dosáhnout pomocí následujících opatření:
•
•
•
•

budování a rekonstrukce prostor pro vnitřní sportovní aktivity
budování a zajištění provozu otevřených sportovišť

zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity

podpora soukromých sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů, dětí atd.

Město dlouhodobě sport podporuje a připravuje projekty na rekonstrukci a modernizaci
sportovní infrastruktury v majetku obce.
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Město Nové Sedlo si dalo za cíl zrealizovat postupně do roku 2030 tyto projekty:
-

cyklostezka na trase Chodov- Nové Sedlo – Loket

-

Vybudování sportovně rehabilitační a volnočasové stezky zaměřené především na seniory,
neboť město postrádá dostatek zařízení zaměřené právě na seniory a občany s omezenou
fyzickou zdatností. V rámci tohoto projektu hodlá Město Nové Sedlo vybudovat ve městě

v okolí Velké a Malé Anny venkovní fitness prvky tak, aby návštěvníci v rámci procházky
této trasy mohly využít různě rozmístěné cvičební stroje. Uvažované stroje budou

nenáročné na obsluhu umožňující cvičení s využitím vlastní váhy. Díky vybavení dorazy a
omezovači pohybu pro bezpečné vymezení pohybu budou vhodné i pro osoby
s omezenou fyzickou zdatností. Tím bude zajištěn dostupný sport na čerstvém vzduchu
v přírodě lokality Velké a Malé Anny, zdarma, bez nutnosti rezervace, k dispozici 365 dnů

v roce. Tento projekt nese pracovní název „Dostupný sport pro všechny“.
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1. Úvod

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

a předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují
úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při
podpoře sportu.

Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá

obcím povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit

rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

zajistit výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a

poskytnout je pro sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné
využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Město zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho provádění. Plán rozvoje sportu ve městě obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti

sportovních zařízení pro občany města. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu
města, které jsou nezbytné k naplnění plánu.

Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport v Novém Sedle. Důležité je

zvýšit a udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často dává přednost jiným
činnostem nebo pasivnímu trávení volného času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost.

Je žádoucí umožnit denní pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako
prostředek sociální inkluze pro seniory, handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či

rodičovské dovolené. Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci města i jejího okolí a do
jisté míry pomůže naplňovat prvky zdravého životního stylu.

Koncepce se má v praxi projevit v účelném a efektivním financování sportu tak, aby byly postupně
minimalizovány omezující limity z minulosti jako např. podfinancování sportovní infrastruktury a

nedostatečná kapacita sportovišť. K tomu je zapotřebí efektivně využívat veřejné prostředky a

vytvářet podmínky pro pohybové aktivity počínaje územním plánováním a dostatkem sportovních
ploch. Sport je také součástí turistického ruchu a prvkem soukromého podnikání.

Plán rozvoje sportu města Nové Sedlo by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů a

možnostmi financování z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů. Město Nové

Sedlo vybudovalo víceúčelový sportovně kulturní areál s moderním zázemím pro řadu dalších

sportů.

Město má také ideální geografické podmínky pro vybudování cyklostezky, která zatím obci schází.

V zájmu města je řešení cyklistiky přímo v obci i v jejím bezprostředním okolí. Chranišov – Nové
Sedlo – Loučky jsou průjezdnou lokalitou regionální cyklotrasy Chodov – Nové Sedlo – Loket. Lidé
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využívají přepravu na kole také do školy a do práce, k vlakové zastávce a často i do Karlových varů
či Chebu.

Plán rozvoje sportu města Nové Sedlo pro rok 2019-2030 přináší komplexní pohled a vychází

z analýz sportovní infrastruktury i prostředí a situace ve sportovních organizacích. Pomocí

předkládané koncepce chce město přispět k vytvoření navzájem propojeného systému

tělovýchovných, sportovně rekreačních a organizovaných aktivit.

Město v plánu rozvoje sportu na základě analýzy současné situace a požadavků občanů určuje:
>

priority obce při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti
tělovýchovy a sportu,

>
>
>

cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území obce dosaženo,

základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně řídit,
nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaženo.

Koncepce sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se rozvoj tělovýchovy
a sportu na území obce měl dále řídit:
>
>

podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného sportu
zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
o

veřejný sektor (obec, obcí založené společnosti – subjekty a zřízené organizace),

o

soukromý sektor (podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních a rekreačních

o

podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný

o

>

občanský sektor (občanská sportovní sdružení)
pohybových aktivit)

sport dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny,

v rámci možností rozpočtu obce dotovat provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku
sportovních organizací, spolků, případně dalších subjektů

>
>
>

při podpoře ze strany obce rozlišovat investiční a provozní výdaje,
zajistit spoluúčast obce při přípravě sportovních talentů,

vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity určené
širokým vrstvám občanů,

>

nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy v rámci
rozpočtu obce,

>

umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu s plánem
rozvoje sportu.
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2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti

Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují

o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení
výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.

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, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a
regenerace.

Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci

struktury mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí

pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou

výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport

Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve
sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v
diferencovaných věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující

výkonnostní sport vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální
kontakt, seberealizace, zvyšování výkonnosti).
Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují obec. Důraz je kladen na
úspěch, členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou
preferovaných sportů.

Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve sportovních
klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují možnosti

dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců je
určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“

je veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je
prostředkem reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď
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v obchodních společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve
fotbale, ledním hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů,
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články
sportovních svazů a střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.

Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.
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3. Aktuální stav

Stávající stav sportu v obci a výhled do budoucnosti byl předmětem schůzky všech zúčastněných

stran, kteří v doprovodu paní starostky osobně navštívili sportovní areál a dětská hřiště ve městě.
Město Nové Sedlo disponuje poměrně rozmanitou, v současné době kapacitně dostačující

sportovní infrastrukturou, na dobré úrovni je také kvalita zázemí a dostupnost sportu pro všechny

skupiny obyvatelstva. Největší potenciál představuje Víceúčelový objekt zázemí sportovního
areálu, který disponuje 3 sportovními hřišti a budovou se zázemím pro sportovce, trenéry a

rozhodčí a 2 bytovými jednotkami, z nichž jedna je určena pro správce areálu. Celý areál je
oplocen a vybaven moderní technikou na úpravu a úklid povrchu plochy hřišť. Při budování

Víceúčelového objektu zázemí sportovního areálu bylo pamatováno i na potřeby základní školy.

Žáci zde mohou využít jak samotný sportovní areál včetně zázemí, tak i běžeckou dráhu a

rozběhovou dráhu s doskočištěm pro skok daleký. Areál je dostupný široké veřejnosti. Stačí, když
se zájemce zaregistruje prostřednictvím rezervačního systému na webových stránkách města

přímo v záložce nazvané Rezervační sytém. Zde si jednoduchým způsobem zadá požadovaný

účel, termín a svoje osobní údaje. Pak již jen vyčká na potvrzení rezervace, popřípadě může

provést rezervaci osobně nebo prostřednictvím telefonu. Ve víceúčelovém areálu nechybí ani
dětské hřiště vybavené dětskými hracími prvky.

Chloubou města je také víceúčelové hřiště, rozběhová dráha a doskočiště vybudované v rámci

investiční akce „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové

aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2“ u Základní školy v Novém Sedle, Masarykova 217.
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3.1 Sportoviště v majetku města Nové Sedlo

Největší rozmach sportovní a volnočasové infrastruktury zaznamenalo město Nové Sedlo v letech

2007 až 2017, kdy využilo možnosti všech dostupných dotačních titulů a do výstavby investovalo
s pomocí dotačních prostředků více než 40 mil. korun.

V roce 2007 byl realizován projekt „Víceúčelový objekt zázemí sportovního areálu – I. etapa“.

Jednalo se o stavbu víceúčelového objektu pro sportovce. V objektu se nachází dvě bytové
jednotky, jedna slouží jako byt pro správce, dále jsou v objektu šatny, umývárny pro sportovce a

klubovna. Stavbou bylo též vybudováno veřejné osvětlení, komunikace a parkoviště k objektu. Na
akci obdrželo město dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 70% z celkových způsobilých
výdajů.

Zdroj: MěÚ Nové Sedlo
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Další stavbou byla v roce 2012 „Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti tělovýchovu a sport
v Novém Sedle“. Na projekt obdrželo Město Nové Sedlo dotaci od Místní akční skupiny
Sokolovsko

o. p. s. z Výzvy č. 4 z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 z oblasti podpory Fiche

č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko – opatření III.2.1.2.. Stavbou byly

zrealizovány na fotbalovém hřišti stavební objekt č. 01 Tribuna a stavební objekt č. 04 Běžecké
dráhy.

Projekt „Předškolní, školní a mimoškolní péče o děti tělovýchovu a sport v Novém Sedle“

Zdroj: MěÚ Nové Sedlo
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V roce 2014 byla provedena stavba „Revitalizace, regenerace a rozvoj části obce Loučky, obec

Nové Sedlo“. Stavba byla financována z Regionálního operačního programu ROP NUTS II.
Severozápad. Stavbou byly realizovány chodníky, veřejné osvětlení, místní komunikace, vodovod

a zároveň úprava veřejného prostranství a výsadba zeleně. Součástí stavby byla rovněž realizace
dětského hřiště. Hřiště bylo oploceno a doplněno výsadbou keřů a stromů, lavičkami a

odpadkovými koši.

Projekt „Revitalizace, regenerace a rozvoj části obce Loučky, obec Nové Sedlo“

Zdroj: MěÚ Nové Sedlo

V roce 2015 bylo též provedeno mnoho investic, jako například stavba „Rekonstrukce

a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č.
13

1“. Město Nové Sedlo obdrželo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad
z 62. Výzvy – 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Stavbou byla revitalizována celá

plocha na fotbalovém hřišti. Bylo provedeno oplocení celého areálu, hřiště s umělým povrchem
pro malou kopanou, víceúčelové hřiště na nohejbal s umělým povrchem, 2 sklady, asfaltová
komunikace pro pěší s možností in-line bruslení a dětský mobiliář.

Projekt „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
v Novém Sedle – lokalita č. 1“
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Zdroj: MěÚ Nové Sedlo

Další zrealizovanou stavbou v roce 2015 byla „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť
a ploch pro volnočasové aktivity v Novém Sedle – lokalita č. 2“. Město Nové Sedlo obdrželo dotaci

z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad z 62. Výzvy – 2.2 Investice pro zlepšení
fyzické infrastruktury. Stavbou byl revitalizován dvůr za I. stupněm ZŠ. Bylo provedeno oplocení
celého areálu, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, doskočiště a dětský mobiliář.

Projekt „Rekonstrukce a modernizace veřejných sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity
v Novém Sedle – lokalita č. 2“
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Zdroj: MěÚ Nové Sedlo

Další zrealizovanou stavbou v roce 2016 byla „Revitalizace a regenerace panelového sídliště
v Novém Sedlo – 4. etapa“. Město na stavbu obdrželo dotaci ve výši 4.000.000,-- Kč od

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Stavbou byly zrekonstruovány místní komunikace, chodníky,
veřejné osvětlení a součástí stavby bylo též revitalizace veřejných prostranství tj. dětská hřiště a
výsadba zeleně. Město pro dospívající mládež u sídliště vybudovalo workautové hřiště.

Projekt „Revitalizace a regenerace panelového sídliště v Novém Sedle – 4. etapa“
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Zdroj: MěÚ Nové Sedlo

Z výše uvedených informací vyplývá, že město Nové Sedlo od roku 2007 do roku 2017 investovalo
do rekonstrukce případně do úplně nových dětských a sportovních hřišť nemalé finanční

prostředky. Do rozvoje sportu pro všechny věkové kategorie využilo město pro financování těchto

nákladných akcí všechny dostupné dotační tituly, jak ze státního rozpočtu, tak z evropských fondů.
Město Nové Sedlo je rozděleno na tři městské části Nové Sedlo, Loučky a Chranišov a rozkládá

se na katastrálním území Nové Sedlo u Lokte, Loučky u Lokte, Chranišov. Město Nové Sedlo má

cca 2670 obyvatel a na svém území disponuje velkým množstvím ploch pro sportovní vyžití.

Město dále disponuje menšími dětskými hřišti, která se nachází mezi panelovými, bytovými a
rodinnými domy ve všech třech katastrech obce Nové Sedlo. Hřiště jsou využívána všemi

věkovými kategoriemi občanů i návštěvníků obce. Na hřištích tráví svůj volný čas při sportovním
vyžití.
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Kromě toho zde můžeme také nalézt venkovní fitness vybavení pro venkovní sportovní aktivity.
Celkem se na území Nového Sedla nachází 17 dětských hřišť. Jejich umístění je provedeno

s ohledem na počet obyvatel v té které městské části. Největší počet obyvatel má městská část
Nové Sedlo a proto je nejvíce dětských hřišť logicky situováno do městské části Nové Sedlo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nové Sedlo, Sídliště, p.p.č. 468/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Nové Sedlo, Sídliště 1, p.p.č. 433/3 k.ú. Nové sedlo u Lokte

Nové Sedlo, Sídliště – Sklárna, p.p.č. 432/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Nové Sedlo, Sídliště – workoutové hřiště p.p.č 432/1 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Nové Sedlo, park – p.p.č. 399/3 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Nové Sedlo, ul. Zahradní – p.p.č. 681 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Nové Sedlo – ZŠ 1. stupeň – p.p.č. 607 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte

Nové Sedlo – u vodní nádrže Anna – p.p.č. 1187/8 v k.ú. Nové Sedlo u Lokte
Nové Sedlo – Víceúčelový sportovní areál – p.p.č. 550/1

O něco menší městská část, co do počtu obyvatel, jsou Loučky. Zde nalezneme tato dětská hřiště:
•
•
•
•

Loučky, Karlovarská ulice u čp. 1 - p.p.č. 297/6 v k.ú. Loučky u Lokte
Loučky, ulice U porcelánky – p.p.č. 311 v k.ú. Loučky u Lokte
Loučky, ul. Sedmidomky – p.p.č. 107/1 v k.ú. Loučky u Lokte
Loučky, ul. Jalový Dvůr – p.p.č. 216/1 v k.ú. Loučky u Lokte

V nejmenší městské části Chranišov je pouze jedno dětské hřiště:
•

Chranišov, Kaštanová alej – p.p.č. 272/1 v k.ú. Chranišov.

Město Nové Sedlo má tedy více než dostatek prostorů pro volnočasové, sportovní a zájmové
aktivity pro děti a mládež. Do budoucna se připravuje stavba „Cyklostezka Chodov – Loket přes

Nové Sedlo“. Mikroregion Sokolov – východ podal na MěÚ Chodov, odbor stavební úřad žádost
o vydání územního rozhodnutí této liniové stavby. V říjnu a listopadu 2019 se uskutečnilo územní
řízení pro tuto velmi složitou stavbu.

3.2 Další sportovní příležitosti
Organizovaný sport:
•
•
•

TJ Baník Union Nové Sedlo

spolek Nové Sedlo – Nový kurz, s.
Šachový oddíl

18

TJ Baník Union Nové Sedlo

Tělovýchovná jednota v Novém Sedle byla založena v roce 1920. V průběhu své činnosti
vystřídala několik názvů: AC Sklárna, Jiskra, Baník, Sklo Union a Baník Union.
TJ sdružuje v současné době tyto oddíly:
−
−

fotbal (5 družstev - 2 dospělé a 3 mládežnické v soutěžích FAČR)
aerobic (ženy a
dívky)

−

volejbal (ženy a
dívky)

−
−
−

nohejbal (muži)

florbal (muži)

lední hokej (muži)

Spolek Nový kurz - http://novesedlonovykurz.cz/

Občanské sdružení vzniklo v roce 2008, které se v roce 2016 transformovalo na spolek. Stará se o
volný čas dětí, mládeže i dospělých. Pořádá různé koncerty, přednášky, zájezdy, brigády, čtení
pro seniory, sportovní a volnočasové akce pro všechny věkové kategorie apod.

Město podporuje také sportovní akce masového charakteru pro všechny věkové kategorie, které

se konají jednou ročně, kdy se například jedná o běh okolo Velké Anny, který pořádá ZŠ Nové
Sedlo.

Šachový oddíl
Šachový oddíl v Novém Sedle vznikl v roce 2014. Členové oddílu pravidelně pořádají šachové
turnaje. Před několika lety začal při ZŠ v Novém Sedle fungovat také šachový kroužek.

Veřejnost může využívat víceúčelový areál, workoutové hřiště a dětská hřiště na celém
katastrálním území města.

19

3.3 Běhání

Větší počet obyvatel obce se pravidelně věnuje běhu. Využívají k tomu zejména přírodní

nezpevněné cesty vedoucí v okolí vodní nádrže Velká Anna a Malá Anna, dále Loketskou výsypku

Je v zájmu obce podporovat venkovní sportovní aktivity, včetně běhání. Ačkoliv zde není potřeba
budování infrastruktury a dalších investic, je důležité zachovat existenci okružních přírodních cest
a poskytnout tak obyvatelům bezpečné a atraktivní trasy pro běhání.
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4. Navrhovaná opatření a priority

Vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a
opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany města.

Město Nové Sedlo se rozrůstá, pomalu se zvyšuje počet obyvatel. Mění se i demografická skladba

obyvatel, je zde více nových rodin s dětmi a mladé páry. Město musí držet krok s potřebami a

zájmy svých obyvatel, a proto soustavně zlepšujeme sportovní infrastrukturu v obci. V dalších

letech lze navíc očekávat další nárůst obyvatel vzhledem k plánům na výstavbu nových rodinných
domů.

Současně chce obec podpořit cyklistiku jako rekreační disciplínu. V oblasti cyklistiky jsou hlavními
prioritami rozvoj cykloturistiky.

V souvislosti s tím obec zajistí informovanost o cyklotrasách na informačních mapách v obci a na
fcb. a webu města. Cílem je propojení cyklotras v Karlovarském kraji, zejména trasa Chodov –

Nové Sedlo – Loket. Důraz musí být kladen zejména na bezpečnost, obec chce proto podpořit

sledování parkovacích míst pomocí kamerového systému. Je možné očekávat, že v budoucnu

budou v obci stále populárnější elektrokola, která jsou ale podstatně dražší než běžná kola. Bylo

by proto vhodné umožnit cyklistům bezpečné ukládání kol v uzamykatelných boxech, aby se

nemuseli obávat krádeží. Součástí boxů by v budoucnu mohl být i stojan pro dobíjení elektrokol.

Jednou z oblastí podpory sportu je jeho rekreační funkce pro nejširší vrstvy obyvatel s využitím
přírodního prostředí v obci a okolí a stávajících i nově vybudovaných sportovních zařízení a hřišť.
Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně nenáročné a v případě cyklostezek a

volně přístupných hřišť nebudou ani časově omezené. Z hlediska dostupnosti sportu pro děti a

mládež je důležité, aby financování sportovních a pohybových aktivit nebylo jen na straně rodičů,

ale aby obec přispívala na činnost sportovních organizací dle předem stanovených pravidel.

Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury z hlediska

nároků na současné sportovní vyžití, na tvorbu návrhů na doplnění a modernizaci stávající

sportovní infrastruktury s cílem dosáhnout zlepšení kvalitativních parametrů sportovišť (možnost
realizace nových dosud nerealizovatelných kolektivních her aj.). Úspěšnému splnění plánovaných
opatření má pomoci vytvoření a naplňování specializované koncepce sportu.

Ze strategického plánu obce vyplývají následující priority a konkrétní akce, které chce obec

v následujících letech uskutečnit:
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1.

Podpora občanských sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů
a. finanční příspěvky na konkrétní sportovní aktivity.

2. Finanční podpora sportovního spolku TJ BU Nové Sedlo, jako spolku s nejširší sportovní
základnou ve městě.

3. Postupné realizování plánovaných projektů:
a. Cyklostezka

b. Sportovně rehabilitační a volnočasové stezky zaměřené především na seniory a
fyzicky méně zdatné občany.
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5. Finanční zajištění plánu rozvoje
sportu

Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro

naplánované aktivity. Rozpočet obce je limitován, obec se v případě větších investic musí z velké
části spoléhat na získané dotace a granty. Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez
zajišťování financování z různých zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z
prostředků EU, hlavním dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období

dotační podpora ČR prováděná prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Sekundárním zdrojem dotací budou zdroje a fondy Středočeského kraje.

5.1 Financování sportu – stát

Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech

obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního
statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.

Objem finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech úrovních

ukazuje jako významně nižší než u většiny zemí EU. Vysoká ekonomická spoluúčast rodin na
sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu, trvalý pokles zdatnosti populace,
snižující se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v

České republice ve srovnání se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje
sportu podpořené novou legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci

dotačních programů, institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace sportovních
odborníků.

Sport je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové organizace
a komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Je nutné hledat nové řešení institucionálního

zabezpečení sportu, neboť zjištěné problémy jsou takového rozsahu a významu, že je nemůže

vyřešit stávající uspořádání.

Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025)

předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky
naplnění v období let 2016 – 2025. Jednou z priorit Koncepce Sport 2025 je dodržování principu
transparentnosti rozdělování dotací a otevřenosti informací jak na straně státu, tak na straně
sportovních subjektů.

Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) poskytuje ze státního rozpočtu
podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených
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zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených
osob a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.

MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze
státního rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v

rejstříku. Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez
zbytečného odkladu zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny (nejpozději do
30. 6. 2019).

MŠMT ČR – Program 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu
Kdo může žádat:
>

spolek, splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
a vyvíjející činnost v oblasti sportu

>

obec

Výše a míra podpory:
>
>

spolky - 60 % (u rekonstrukcí a oprav) / 80 % (u novostaveb) způsobilých výdajů;
obce - 50 % (u rekonstrukcí a oprav) / 60 % (u novostaveb) způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
>
>

stavby: rekonstrukce, modernizace a nové stavby;

stroje a strojní zařízení nezahrnuté do rozpočtu.

Ostatní podmínky:
>

Sportovní zařízení, na které se dotace žádá, nesmí být zatíženo zástavním právem nebo
bankovním úvěrem týkající se stavby či pozemku.

>
>
>

Státní dotace se nevztahuje na investiční akce zabezpečované tzv. „svépomocí“.

Hlavním předmětem činnosti spolku – žadatele, dle jeho stanov, je sportovní činnost.

Je-li žadatelem obec, přikládá k žádosti i usnesení zastupitelstva obce, kterým bylo
schváleno podání žádosti.

>

Dotace je poskytována na podporu sportovní činnosti, kterou musí příjemce provádět v

následujících 10 letech od realizace akce s ohledem na dotaci ze státního rozpočtu. U

staveb se jedná o termín od kolaudace nebo od potvrzení stavebního úřadu k užívání
stavby, resp. převzetí díla.
>
>

Dotace ze státního rozpočtu není určena na podporu školních hřišť a tělocvičen.

V případě, že pozemek pod předmětnou nemovitostí má jiného vlastníka musí mít žadatel
uzavřenou nájemní smlouvu na nájem pozemku či výpůjčku daného pozemku uzavřenou

na dobu min. 10 let ode dne podání žádosti. Vlastníkem pozemku nemůže být subjekt

vykonávající podnikatelskou a obchodní činnost sloužící k vytváření zisku. Podmínkou je,
aby majetkové vztahy byly jednoznačně smluvně ošetřeny.
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>
>

Žádost může být podána pouze do výše 20 mil. Kč státní podpory.

Náležitosti žádosti: investiční záměr, stanovisko k žádosti, základní dokumenty žadatele,
formulář žádosti, atd.

Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (dále též

„SFDI“) dotace na podporu cykloturistiky a cyklodopravy. Dotace se poskytují vždy na následující
kalendářní rok.

SFDI – Cyklistické stezky
Kdo může žádat:
>
>

obec
kraj

Výše a míra podpory:
>

85 % způsobilých výdajů;

Podporované aktivity:
>
>

výstavba nebo oprava cyklistické stezky

zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III.
třídy

Ostatní podmínky:
>

Z dotace nelze podpořit: veřejné osvětlení cyklistické stezky, odpočívací plochy včetně
jejich vybavení, přeložky, dešťovou a splaškovou kanalizaci, sjezdy nebo nájezdy na

vedlejší

nemovitosti,

osázení

vegetací,

bezpečnostního prvku, demolici objektů.
>

opěrné

zdi,

oplocení

neplnící

funkci

Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce

ležícím v silničním ochranném pásmu, a ani na financovaném objektu není žádné reklamní

zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
>

Žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu s
poskytnutým příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100 % uznatelných nákladů stavební
části akce.

>

Příjemce musí zajistit, aby mohla být stezka bezplatně využívána po dobu 5 let od

závěrečného hodnocení projektu
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5.2 Financování sportu – kraj

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny a přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů,

b) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení,
c) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,

d) zpracovávají plán rozvoje sportu v kraji a zajišťují jeho provádění.
Středočeský kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy zaměřené na podporu sportu, dotace

může mít investiční i neinvestiční charakter a podpora je poskytována vždy na určitý kalendářní
rok.

Středočeský fond sportu, volného času a primární prevence
Kdo může žádat:
>
>
>

nestátní neziskové organizace

školy a školská zařízení

obec

Výše a míra podpory:
>

80 % způsobilých výdajů

Podporované aktivity:
>
>
>

výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení

modernizace stávajících tělovýchovných a volnočasových zařízení

opravy a údržby sportovních zařízení

Ostatní podmínky:
>

žadatel před podáním žádosti důsledně analyzuje, zda se jedná o akci/projekt
investičního charakteru či neinvestičního charakteru

>
>
>
>

Z dotace nelze hradit náklady na zakoupení dopravních prostředků
Jednu akci/projekt není možné podpořit z více dotačních titulů Středočeského kraje,
akce/projekty mohou být spolufinancované ze státního rozpočtu nebo fondů EU
Dotaci lze poskytnout žadateli, který nemá ke dni podání žádosti závazky po lhůtě jejich
splatnosti ve vztahu k rozpočtu Středočeského kraje
Majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo
bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu 5 let od ukončení
realizace projektu
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5.3 Financování sportu – obec

Město Nové Sedlo dlouhodobě podporuje rozvoj sportu na svém území. Ve svém rozpočtu

pravidelně vyčleňuje finance na podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů v TJ Baník Union

Nové Sedlo ve výši 970 000 Kč ročně, na individuální dotace ve výši 250 000,-Kč pro všechny

spolky, fyzické osoby aj.. V zásadě každou žádost o finanční podporu sportu, kterou město obdrží,

vyřeší kladně.

Částku vyčleněnou na sport a tělovýchovnou činnost plánuje město ponechat v odsouhlasené

částce i v následujících letech.

Vzhledem k omezenému rozpočtu není město sama schopné financovat větší projekty spojené
s rozvojem sportovní infrastruktury, například nafukovacích hal, nové školní tělocvičny, aj..
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6. Harmonogram

Město by mělo mít vybudovanou dostatečnou sportovní infrastrukturu co do pestrosti a kapacity
pro všechny věkové a sociální skupiny. Školní sport by měl být součástí výchovně-vzdělávacího

procesu. Výkonnostní sport bude mít při vytvoření příznivých podmínek dostatečnou členskou

základnu. Město bude podporovat sport na školách, sportovní akce pro veřejnost i organizaci
významných sportovních událostí.

6.1 Udržitelnost projektů

Město Nové Sedlo v následujících letech vydá nemalé finanční prostředky na údržbu, modernizaci,
a obnovu všech již vybudovaných hracích a sportovních prvků, hřišť, míst aj. Dále se provádějí
pravidelné měsíční a roční kontroly a revize.
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7. Závěr

Schválený plán rozvoje sportu MĚSTA Nové Sedlo se stane základním koncepčním vodítkem pro

rozhodování zastupitelstva obce pro období let 2019-2030. Stanovuje priority i prostředky pro
jejich naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech
bude moci být upravován a realizace navržených opatření případně i zrychlována.

Ačkoliv město v současné době disponuje dobrou infrastrukturou pro sport a volnočasové
aktivity, tudíž bude jedním z hlavních cílů údržba a modernizace stávajících sportovišť a dětských
hřišť, je nutné se do budoucna zaměřit na podporu pohybových a volnočasových aktivit seniorů

a pohybově měně zdatných občanů, které prozatím chybí. Proto si město vytyčilo cíle na

vybudování venkovních zařízení se zaměřením právě na tyto skupiny obyvatel. Další oblastí pro
zlepšení je

získání kvalifikovaných cvičitelů pro kolektivní sportovní aktivity. Město by do

budoucna chtělo získat cvičitele pro skupinové rehabilitační cvičení pro starší občany.

Město má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující sportovní

infrastruktury, která bude dostupná pro obyvatele z různých věkových i sociálních skupin.

Rozrůstající se výstavba nových domů a bytových jednotek naznačuje, že bude v budoucnosti

pokračovat trend růstu počtu obyvatel a s tím i poptávka po možnostech kvalitně trávit volný čas.
Město bude nadále sledovat a vyhodnocovat potřeby svých obyvatel tak, aby na ně mohlo
reagovat a zapracovávat je do svých plánů rozvoje sportu ve městě.
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8. Použité zdroje

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025
Webové stránky MĚSTA Nové Sedlo
Strategický plán rozvoje města Nové Sedlo 2018-2024
Rozpočet a rozpočtový výhled města Nové Sedlo (roky 2019-2024)
Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Webové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury
Webové stránky Karlovarského kraje
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9. Seznam zkratek
EU – Evropská unie

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury
TJ BÚ Nové Sedlo – TJ Baník Union Nové Sedlo
ZŠ – základní škola
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