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ÚVOD
Plán rozvoje sportu v obci Chlum 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
financování podpory sportu v obci.

1 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 je pohybové
využití, organizované i neorganizované aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo
zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně
vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity
ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností,
všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v
oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán, jeho členy jsou rovněž dobrovolní
činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

2 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 činnosti občanů,
- kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
- zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
- obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci 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 vzdělávání, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3 SOUČASNÝ STAV
Obec Chlum
Nad obcí se vypínají dva vrchy, přední a zadní Pahorek a Skála. Odtud je vidět do širokého
okolí. Původ vsi je zřejmě ranně feudální, zmíněn je v pramenech k r. 1379 jako vladycký
statek. R. 1381 je uváděn Oldřich z Chlumu. Lze soudit, že obyvatelé obce dle některých
okolností stáli v 15. a 16. století v řadách příznivců Mistra Jana Husa. Od června r. 1855 vznikl
samostatný smíšený politicko-soudní okres blovický, který trval do r. 1868. Po r. 1868 vznikl
plzeňský politický okres, pod který patřil Chlum až do r. 1945.
Obec Chlum leží v Plzeňském kraji okresu Plzeň - jih, cca 15 km jižně od města Plzně a cca 6
km severně od města Blovice, v průměrné nadmořské výšce 495 m. Spadá pod správní obvod
obce s rozšířenou působností Blovice. Obec tvoří jedno katastrální území a zároveň jedna část
obce. Celková výměra obce činí 404 ha.
Základní informace
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 237
Adresa obecního úřadu: Chlum 71, 332 04 Nezvěstice
Starosta obce: Mgr. František Šindelář
Oficiální web: www.obec-chlum.cz, e-mail: ouchlum@iol.cz
Datová schránka: saiavjd
Obec Chlum patří mezi menší obce, nabízí svým obyvatelům dostatečné sportovní využití.
Nachází se zde fotbalové hřiště s přírodní trávou (v majetku obce) a víceúčelový sportovní areál
(v majetku obce). Víceúčelový sportovní areál disponuje tenisovým a nohejbalovým kurtem s
asfaltovým povrchem a dokončeným dětským hřištěm (r. 2011). V rámci dětského hřiště byla
umístěna multifunkční herní sestava, která se skládá z několika dílčích herních prvků, a
z houpačky, trampolíny, dvou houpacích koníků, pískoviště a koše na streetball. V současné
době je „hřiště“ s herní sestavou místem pro setkávání nejmenších obyvatel obce.
V okolí obce je k využití síť cyklostezek pro cyklistiku, koloběžky, Nordic Blading, ale také k
pěší turistice.
V zimních měsících při dostatku sněhu je možnost běžkového lyžování,. Mezi další sportoviště,
která jsou v rámci obce využívána zejména dětmi, patří zahrada v MŠ, kde jsou umístěny herní
prvky, ale také velký prostor pro pohybové aktivity, je však veřejnosti nepřístupná.
Práci s mládeží se v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času věnuje Sbor dobrovolných
hasičů Chlum a TJ Chlum.
Sbor dobrovolných hasičů Chlum byl založen roku 1904. Nyní členskou základnu SDH Chlum
tvoří 85 členů, z toho je 30 členů mladší patnácti let. SDH se s mládeží účastní celostátní hry
Plamen a společně s obcí organizuje pro děti různé volnočasové aktivity v podobě dětských
sportovních dnů, drakiády, stezky odvahy. Dále hasiči s dětmi pořádají letní tábory a dětské
dny.
TJ Chlum – vznik organizace se datuje k roku 1964. Oddíl kopané obohacuje svou aktivitou
dění v obci. Fotbalový oddíl má celkem 1 tým dospělých. TJ má v současnosti 60 členů, z
toho do osmnácti let je 19 členů. TJ kromě fotbalových utkání a turnajů pořádá nácvik a
vystoupení „roztleskávaček“, této akce se účastní děti z řad chlumských i další děti ze obcí v
okolí.
Obě organizace se společně podílejí na přípravě a zajištění dalších aktivit, jako jsou hry na
dětském maškarním bále, divadelní vystoupení v místě i okolí, účinkování při májových
oslavách, zájezdy na volné bruslení, apod.

4 Oblasti podpory sportu v obci
1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svojí obcí.
3. Sport dětí a mládeže:
Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím,
navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji
mladého člověka.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti.
Priorita:
- údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce (tělocvična a fitness)
- údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu
s potřebami obce (dětské hřiště na zahradě mateřské školy, dětské hřiště na obecním pozemku
v majetku obce, vybavení u sportovního areálu v majetku obce)
- podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školském zařízení obce,
- podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež,
- podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže
- podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí
- podpora nejrůznějších pohybových aktivit

5 Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční)
- rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
- pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení
- revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
2. Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
- z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady na plavecký dětí mateřské školy,
- z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí
příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
- z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení dětského hřiště v areálu
mateřské školy,
- poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací
z rozpočtu obce třetím osobám.
3. Nepřímá podpora
- údržba stávajících sportovních zařízení a vybavení k volnočasovým aktivitám, apod.,
- zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
- propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací z
jednotlivých sportovních akcí,
- možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,
- možnost využívání sociálního zázemí při pořádání sportovních akcí (úhrada energií).

6 Závěrečná ustanovení
Strategický plán rozvoje sportu Obce Chlum schválilo Zastupitelstvo obce Chlum na svém
veřejném zasedání konaném dne 29. 6. 2018 usnesením.
Strategický plán rozvoje sportu obce Chlum je zveřejněn na webových stránkách obce
www.obec-chlum.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Mgr. František Šindelář v. r.
starosta obce

