PLÁN ROZVOJE SPORTU
2019-2026

OBEC ERPUŽICE

Plán rozvoje sportu obce Erpužice byl schválen zastupitelstvem obce dne
14.10.2019, usnesení č.10
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ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Erpužice 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.

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 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.
Tělesná výchova a sport v mateřské škole
Pohybové aktivity ve školních prostorách, zejména sportovní vyžití na školní zahradě. Cílem
není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni
vztahu ke sportu.
Tělovýchovná jednota
Právní subjekt založený zejména za účelem zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových
aktivit občanů.
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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 zařízeni,
zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

OBEC ERPUŽICE
Základní informace
Název obce:
Přidružené části:
Kraj:
Okres:
Správní obvod:
GPS souřadnice:
Nadmořská výška:
První pís. zmínka:
Katastrální výměra:
Počet obyvatel:
PSČ:
Adresa URL:

Erpužice
Malovice, Blahousty
Plzeňský
Tachov
Stříbro
49.8069481N, 13.0359633E
460 m n. m.
rok 1175
14,51 km2
337 – k 1.1.2019
349 01
www.obecerpuzice.cz
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Obec Erpužice má 3 části – Erpužice, Blahousty a Malovice.
Nachází se asi 7 km severovýchodně od města Stříbra.

POČET OBYVATEL OBCE ERPUŽICE
Počet obyvatel k 1.1.2019

Muži (do 15.let)

Muži (nad 15.let)

Ženy (do 15.let)

Ženy (nad 15.let)

Celkem

19

158

16

144

337

HISTORIE POČTU OBYVATEL OBCE ERPUŽICE
Muži (nad
15.let)

Ženy (do
15.let)

Ženy (nad
15.let)

1.1.2019 19

158

16

144

2

337

1.1.2018 19

157

16

143

-7

335

1.1.2017 22

158

17

145

0

342

1.1.2016 27

154

20

141

-10 342

1.1.2015 29

156

22

145

2

352

1.1.2014 29

153

22

146

1

350

1.1.2013 31

151

20

147

Datum

Muži (do
15.let)

Změna Celkem

349

Zdroj: mvcr.cz
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SOUČASNÝ STAV
V obci se nachází volně přístupné fotbalové hřiště a v těsné blízkosti i multifunkční
hřiště, které obec průběžně udržuje a doplňuje. Nedílnou součástí fotbalového hřiště jsou
kabiny se sociálním zázemím a kioskem. Kabiny v současné době procházejí rekonstrukcí
s využitím dotace.
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V prostoru mezi bytovými domy byla umístěna multifunkční herní sestava, která se
skládá z několika dílčích herních prvků, např. skluzavka, prolézací tunel s umělým svahem,
visací kladina a kolotoč. Herní prvky jsou vhodné pro děti do 12 ti let.

V areálu MŠ byla s podporou dotace vybudována moderní zahrada s mnoha herními
prvky, které rozvíjejí motorické schopnosti dětí předškolního věku. Zahradu spravuje MŠ.
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Obcí Erpužice a její částí - obcí Malovice prochází cyklotrasa č. 2214
Stříbro – Bezdružice.
Stříbro, Butov, Erpužice, Trpísty, Sviňomazský vrch, Úterský potok, Šipín, Pakoslav,
Ostrov u Bedružic, Potín, Bezdružice.
Obec se zasazuje i o zapojení občanů obce při volnočasových aktivitách. Na místním
hřišti se ve spolupráci s TJ Jiskrou Erpužice a SDH Erpužice pravidelně pořád např.: Dětský
den, fotbalové zápasy, turnaj v malé kopané, turnaj v nohejbalu atd.
Aktivní občané pořádají pro veřejnost turistické a cyklistické výlety do blízkého
i vzdálenějšího okolí.

VIZE
Obec Erpužice se snaží o to, aby občané obce měli zájem o sport jako o samozřejmou
součást zdravého životního stylu.
Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svojí obcí.
Cílem je, aby sportoviště a herní prvky byly přístupné bez omezení, byly bezpečné,
rozvíjely pohybovou aktivitu občanů, byly v blízkosti bydliště a zvyšovaly atraktivitu obce pro
obyvatele a návštěvníky.

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
okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to
výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických
jevů v chování dětí a mládeže.
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.
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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
CÍL

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako
samozřejmé součásti životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a
současné rozvíjení schopností
a dovedností v této oblasti pro všechny věkové kategorie žijící na
území obce

ZÁMĚRY
Pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní život
Údržba a modernizace stávajících sportovišť ve vlastnictví obce pro
sportovní vyžití všech občanů
Podpora akcí pořádaných TJ Jiskra Erpužice a SDH na území obce
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro všechny
věkové kategorie
Příprava nových projektů zaměřených na sport a aktivní trávení
volného času dle možností rozpočtu
a dotací

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 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

ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu obce Erpužice je zveřejněn na webových stránkách
obce Erpužice www.obeceruzice.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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