PLÁN ROZVOJE
SPORTU
2020-2024

MĚSTO KOŽLANY

Plán rozvoje sportu města Kožlany schválen zastupitelstvem města
dne 11.12.2019, usnesení č. 77/19.
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ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu města Kožlany je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v
závislosti na prioritách a potřebách města.
Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financování podpory sportu ve městě.

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, dosaženi 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,
udrženi nebo zlepšeni 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 zajištěni 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.

ÚLOHA MĚSTA 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 občany, zejména pro mládež
➢ 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
➢ město zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění
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MĚSTO KOŽLANY
Základní informace
Kraj:
Okres:
ORP:
Nadmořská výška:
Katastrální výměra:
Počet občanů:
PSČ:
Adresa URL:
Email:

Plzeňský
Plzeň-sever
Kralovice
442 m n. m.
29,11 km
1427 (stav k 1.1. 2019)
331 41
www.kozlany.cz
info@kozlany.cz

Město Kožlany se nachází na rozhraní okresů Plzeň-sever a Rakovník, 5 km východně od města
Kralovice. Svoji polohou na hranici okresů má vztah k Středočeskému i Plzeňskému kraji.
Město Kožlany se rozkládá podél silnice na Rakovník a je známé svým typickým protáhlým
půdorysem.
Město obklopuje rozmanitá krajina. Nedaleko města protéká Hradecký potok s krásným
údolím, kde se každoročně pořádá letní dětský tábor. Při ústí do potoka Javornice se nachází
zřízena hradu Angerbach. Na zdejších potocích je několik starých zachovalých mlýnů.
V blízkosti města směrem na Rakovník se rozkládá Vožehův rybník, který byl kompletně
zrekonstruován a odbahněn v roce 2013 za finančního přispění z ESIF v rámci Operačního
programu životního prostředí. Vožehův rybník je využíván k rybaření a vodním radovánkám.
U rybníka je možnost ubytování v rekreačním středisku.

Vývoj počtu občanů města v letech 2014 - 2018
Období

2014

2015

2016

2017

2018

Počet občanů celkem

1378

1433

1433

1420

1427

Z toho

muži

534

604

602

603

601

ženy

537

609

611

605

604

děti (do 15 let věku)

307

220

220

212

222

41,3

42,0

44,1

42,1

43,9

Průměrný věk
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Srovnání počtu odstěhovaných a přistěhovaných osob
v letech 2014 – 2018
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Srovnání počtu úmrtí a narození v letech 2014 – 2018
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SOUČASNÝ STAV
Ve městě se nachází travnaté fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště s umělým povrchem a
několik dětských hřišť, která město průběžně udržuje a doplňuje herními prvky. Občané města
mohou využít k pěší turistice a cykloturistice místní komunikace, které se napojují na turistické
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stezky a cyklostezky. Město a spolky, které ve městě vykonávají svoji činnost se zasazují i o
zapojení občanů města do volnočasových aktivit.
Na víceúčelovém hřišti je možné si zahrát nohejbal, tenis, basketbal, malou kopanou.
Víceúčelové hřiště též využívá spolek minigolfu, který zde pořádá turnaje pro mládež i dospělé.
Víceúčelové hřiště je k dispozici zdejší základní škole k výuce tělesné výchovy. Na hřišti se též
pravidelně pořádají turnaje ve streetovém basketbalu.
Volejbalový oddíl, který hraje okresní soutěž, pořádá každoročně v tělocvičně základní školy
míčový desetiboj. Oddíl stolního tenisu hraje okresní soutěž a do své činnosti zapojuje mladé
budoucí tenisty. Tělocvičnu základní školy využívají také místní ženy, které se zde věnují
aerobiku. Za zmínku stojí také nedávno vzniklý oddíl mužů věnující se florbalu.
Spolek DBK Kožlany – Kralovice pořádá basketbalové soutěže a hrají zde děvčata od
žákovských přípravek až do dorosteneckého věku.
SDH Kožlany pořádá každoročně pálení čarodějnic, okrskové soutěže v hasičském útoku a
soutěž týmů v hasičské dovednosti, tzv. Kožlanská jízda. Dále se ve spolupráci s DDM
Radovánek zapojují do aktivit spojených s činností mládeže (Den dětí, Lampionový průvod
atd.). SDH Kožlany vede kroužek mladých hasičů (Soptíci), kteří mají pravidelné tréninky a
dojíždí na závody v požárním sportu. Dále členové SDH Buček pořádají každým rokem
nohejbalový turnaj a v zimě se zúčastňují hokejové okresní soutěže v Rakovníku. SDH Hedčany
pořádá cyklotoulky po Čechách a SDH Hodyně každoročně pořádá pro děti máje a dýňování.
Na místním fotbalovém hřišti v Kožlanech se pravidelně hrají fotbalové soutěže od žákovských
přípravek až po soutěž mužů v okresu. Před několika lety vznikl ve Dřevci Spolek Jiřího Radima
ze Dřevce. Vedení spolku organizuje různé celodenní túry po okolí zájezdy a kulturní akce. Vše
pro děti i dospělé.
Město má svoji naučnou stezku, která je dlouhá cca 10 km.
a) SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU MĚSTA
Seznam hřišť:
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem – dotace Ministerstva financí
Dětské hřiště v ulici Větrná, Kožlany – dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
Dětské hřiště v areálu Mateřské školy Kožlany – dotace ze Státního fondu životního prostředí
Dětské hřiště ve Dřevci – dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu
Dále se ve městě nachází fotbalové hřiště, které není v majetku města, ale na jehož údržbě se
město finančně podílí.
U všech dotací je vždy finanční spoluúčast z rozpočtu města Kožlany.
b) CYKLISTIKA, KOŇSKÁ TRASA
Cyklotrasy :
č. 2265 Hradecko – Kožlany - Slatina
č. 2265 odb. CT 2261 Buček - Rakolusky
č. 2265 propojení CT 0043 Kralovec – Zbiroh
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Jezdecké trasy – vyjížďky na koních:
Vysoká Libyně – Modřejovice - Kožlany
c) BĚHÁNÍ, PROCHÁZKY a NORDIC WALKING
Někteří obyvatelé města se pravidelně věnují běhu, procházkám či chůzi s trekingovými
holemi. Využívají k tomu zejména přírodní nezpěvněné cesty v nejbližším okolí města, ať již
směrem k Hradecku (přes městské lesy), tak do údolí Hradeckého potoka (do hájku), nebo
využívají cesty okolo města (za humny).

VIZE A PRIORITY
Město Kožlany se snaží o to, aby občané měli zájem o sport jako o samozřejmou součást
zdravého životního stylu. Město v pravidelných intervalech s odbornou firmou zajišťuje
údržbu výše uvedených hřišť a stará se o jejich modernizaci.
Cílem je, aby všechna sportoviště a herní prvky byly přístupné, bezpečné, rozvíjely pohybovou
aktivitu občanů, byly v blízkosti bydliště a zvyšovaly atraktivitu města pro obyvatele a
návštěvníky.
Ve městě chybí plnohodnotné a kvalitní místo pro sportovní vyžití a aktivní trávení volného
času dospělých osob s cvičícími a posilovacími prvky a místo pro seniory, kde by si mohli zahrát
např. petaque, kuželky a další klidné hry.

PRIORITY
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 děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
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.
Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, město vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role města je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Město dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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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 města
Pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní život

ZÁMĚRY

Údržba a modernizace stávajících sportovišť ve vlastnictví města pro
sportovní vyžití všech občanů
Podpora akcí pořádaných spolkem SDH Kožlany, SDH Hodyně, SDH
Hedčany, SDH Buček, TJ Olympie Kožlany, DDM Kožlany, DBK
Kožlany-Kralovice, spolky a zájmové skupiny na území města.
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 VE MĚSTĚ
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu města
o Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních
zařízení
o Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví města a jejich vybavení
b) poskytovaná jako finanční dar nebo dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
o Údržba stávajících sportovních zařízení
o Propagace sportovních akcí
o Organizační zajištění sportovních aktivit

ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu města Kožlany se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu města Kožlany schválilo Zastupitelstvo města Kožlany na svém
zasedání konaném dne 11.12.2019, usnesením č. 77/19.
Plán rozvoje sportu města Kožlany je zveřejněn na webových stránkách města
https://www.kozlany.cz/ nebo je dostupný v listinné podobě na městském úřadě.
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