Plán rozvoje sportu
obce Rohoznice
pro období 2018 – 2022

Plán rozvoje sportu obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2018,
usnesením č. 4/2018.
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Rohoznice 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 financovaní podpory
sportu v obci, neboť sport je vhodným prostředkem pro integraci a soudržnost
obyvatel obce Rohoznice a pohybové aktivity mají zcela nepochybně velký vliv
na zdraví člověka.

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, organizované i neorganizované
volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i
psychické kondice.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za
účelem zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra
nebo jiná aktivita sportovního charakteru.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, obce ve své samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečují přípravu sportovních talentů včetně zdravotně postižených
občanů,
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
• kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
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• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje
sportu obce a zajišťuje jeho provádění. Sportovní politika obcí vychází z
jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních
subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů, a kontrolují
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, jako je
uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a
vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. OBEC ROHOZNICE
Prvně se obec Rohoznice připomíná k roku 1372, kdy patřila k Opatovickému
klášteru. Po zkáze kláštera naši obec daroval císař Zikmund Diviši Bořku z
Miletína. V roce 1480 měl ves v majetku Jan Otec z Chrastu. Roku 1491 byla
obec prodána do majetku roku Pernštejnů. V roce 1560 náležela rychtě
Ždánské a přešla ke koruně království českého.
Ve středověku se okolní krajina změnila z bažinaté a neprostupné na
zemědělsky využívanou. Na počátku novověku byla tato půda kdysi pracně
vyklučená a vysušená, zatopena množstvím rybníků. Minulo tři sta let a hladiny
řady z nich byly zase zpět proměněny v pole. U Rohoznice se u rybníka
nacházelo tvrziště zvané „Na kotli“. Po neznámé tvrzi zde zůstala vyvýšenina a
náspy. Z této doby pochází název obce, který pravděpodobně vznikl od místa
blízko hojného rákosí - rohozná a později příponou - ice, tedy Rohoznice.
Základní informace
Kontaktní a identifikační údaje
Oficiální název
Přidružené části
Adresa
Telefon
e-mail
IČO
DIČ
Číslo běžného účtu
Číslo účtu u ČNB
ID datové schránky
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Obec Rohoznice
nejsou
Rohoznice 96, 533 41 Lázně Bohdaneč
466 981 109
obec@rohoznice.cz
00274160
CZ00274160 – nejsme plátci DPH
1205468349/0800
94-13610561/0710
di8bsgt
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Statistické údaje
Počet částí
Katastrální výměra
Nadmořská výška
Počet obyvatel k 1. 1. 2018
- Muži
- Ženy
Průměrný věk celkem
- Muži
- Ženy
Pošta
Zdravotnické zařízení
Policie
Základní škola
Mateřská škola
Vodovod
Plynofikace
Kanalizace dešťová
Kanalizace napojená na ČOV
Hasiči (JSDH – JPO V)
Knihovna
Prodejna smíšeného zboží
Obecní zpravodaj
Vidimace a legalizace
CzechPoint

1
348,3756 ha
230 – 267 m n. m.
264
132
132
44,5
42,7
46,3
ne
ne
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano

Obec Rohoznice měla k 1. 1. 2018 celkem 264 trvale žijících obyvatel.
Z přehledu vývoje celkového počtu obyvatel je zřejmé, že se obec pozvolna
rozvíjí a její počet obyvatel narůstá.
Vývoj počtu obyvatel - vždy k 1. 1. daného roku
(údaje převzaty z archivu Českého statistického úřadu)
rok 2001 - 244 obyvatel
rok 2002 - 246 obyvatel
rok 2003 - 251 obyvatel
rok 2004 - 254 obyvatel
rok 2005 - 251 obyvatel
rok 2006 - 246 obyvatel
rok 2007 - 250 obyvatel
rok 2008 - 251 obyvatel
rok 2009 - 252 obyvatel
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rok 2010 - 253 obyvatel
rok 2011 - 236 obyvatel
rok 2012 - 237 obyvatel
rok 2013 - 250 obyvatel
rok 2014 - 247 obyvatel
rok 2015 - 249 obyvatel
rok 2016 - 253 obyvatel
rok 2017 - 256 obyvatel
rok 2018 - 264 obyvatel
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5. SOUČASNÝ STAV
V obci se bohužel nenachází žádné víceúčelové sportoviště ani tělocvična pro
aktivní a sportovní vyžití obyvatel obce.
V obci Rohoznice se od roku 1976 nachází travnaté fotbalové hřiště, kde se již
více než 40 let hraje se střídavými úspěchy fotbal na okresní úrovni. V blízkosti
fotbalového hřiště, jehož součástí jsou šatny, sociální zařízení a klubovna, se
nachází i dětské hřiště, které bylo v roce 2017 osazeno novými herními prvky za
využití dotace z MMR. Konkrétně byla instalována třívěžová sestava se
skluzavkou, celokovová dvojhoupačka, houpačka pro nejmenší děti, tzv. hnízdo,
a venkovní betonový stůl na stolní tenis. Nedaleko se také nachází asfaltová
plocha, kterou lze využít při hraní nohejbalu. Celé společně toto tvoří jedinou
odpočinkovou a volnočasovou zónu pro děti i dospělé, o kterou se stará obec
Rohoznice ve spolupráci s místními spolky. Toto prostranství je volně přístupné.
Fotbalové a dětské hřiště je hojně navštěvováno dětmi do 12 let, nicméně pro
aktivní sportovní vyžití starších dětí v obci chybí víceúčelové sportoviště pro
hraní různých her a sportů.
Aktivně zde hraje fotbal TJ Sokol Rohoznice z. s. - družstvo dospělých.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Rohoznice podporuje sport a iniciuje podnícení zájmu o sport, neboť
sport je samozřejmou součástí zdravého životního stylu. Obec, v rámci svých
možností, vytváří občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti. Jedná se o modernizaci dětského hřiště osazením
nových herních prvků a údržbu a správu celého prostranství.
PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s
navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je
to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže.

Plán rozvoje sportu obce Rohoznice

Stránka 5

2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní
volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk,
rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky
zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času,
seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť obec vytváří
základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v
tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu
udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit
sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita 1. - Sport dětí a mládeže
Cíl:
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Záměry:
Iniciování pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
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Priorita 2. - Sport pro všechny
Cíl:
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměry:
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Iniciace pořádání sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky působícími na území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
Priorita 3. - Sportovní infrastruktura
Cíl:
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové
aktivity a rekreaci, které podporují aktivní trávení volného času.
Záměry:
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorování počtu a stavu sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
• pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení
sportovních zařízení
• modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich
vybavení
b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám
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2. Nepřímá podpora
• údržba stávajících sportovních zařízení
• propagace sportovních akcí
• organizační zajištění sportovních aktivit

8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu obce Rohoznice se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Rohoznice schválilo zastupitelstvo obce
Rohoznice na svém zasedání konaném dne 20. 6. 2018, usnesením č. 4/2018.
Strategický plán rozvoje sportu obce Rohoznice je zveřejněn na webových
stránkách obce Rohoznice https://www.rohoznice.cz/ nebo je dostupný ve
fyzické podobě na obecním úřadě.

V Rohoznici dne 20. 6. 2018
Vypracoval: Bc. Vlastimil Halbich

…………………………………..

……………………………………..

Alena Smolíková, starostka

Bc. Vlastimil Halbich, místostarosta
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