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Úvod
Plán rozvoje sportu obce Lubník (dále jen plán) je střednědobý dokument konkretizující cíle,
opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a
s ním spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. Tento plán je zpracováván dle zákona
č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Obec ve své samostatné působnosti vytváří vhodné podmínky pro rozvoj sportu tím, že zabezpečuje
materiálně-technickou vybavenost pro sport, rekonstrukci sportovních zařízení, vytváření vhodných
podmínek pro sportovní aktivity, vyhledávání talentů a podněcování zájmu o sport jako takový. Nedílnou
součástí je otázka financování a podpory sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Nezanedbatelným
aspektem je také pozitivní vliv sportu na fyzické a duševní zdraví obyvatel a jeho společenský přínos ve
smyslu setkávání lidí a zábavy.

1. Základní informace týkající se sportu v obci Lubník
Obec Lubník se zachovalou strukturou lánové vsi leží v Lanškrounské kotlině, vzdálená 5 km jihovýchodně
od Lanškrouna. Území obce se rozkládá v nadmořské výšce 365 – 395 m n.m. a náleží do povodí Moravské
Sázavy. Obcí protéká Lubnický potok, který ústí do Moravské Sázavy nad Krasíkovem. Severozápadní
hranici katastru obce tvoří koryto Hraničního potoka. Obcí probíhá silnice 2. třídy č. 315 ve směru z
Lanškrouna do Zábřehu na Moravě. Katastr obce má výměru 508 ha. Z této výměry je 420 ha zemědělské
půdy a 52 ha lesa, zbylou část zaujímají vodní plochy, zastavěné plochy, nádvoří a ostatní plochy. [1]
Obec Lubník má dle statistických údajů ČSÚ k 1.1.2018 celkem 351 obyvatel, z toho 180 můžů a 171 žen.
Průměrný věk obyvatel v obci 37,6 u mužů pak 37,2 a u žen 38 let. Pro srovnání průměrný věk obyvatel
v ČR se pohybuje okolo 41,7 let na obyvatele. Z výše uvedeného vyplývá, že se obec Lubník řadí mezi
populačně mladé obce s kladným podílem přirozeného přírůstku obyvatel. Dle údajů ČSÚ se v roce 2017
jednalo o 8 nově narozených dětí a naproti tomu 3 zemřelé. Na druhou stranu má obec Lubník problémy
s odchodem původních, hlavně mladých, obyvatel za prací a také s nedostatkem stavebních parcel, což
dokládá negativní migrační přírůstek v roce 2017 a to -5 obyvatel. [2]
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V obci se nenachází žádné školní ani předškolní zařízení. Na území obce působí čtyři spolky, které se do
značné míry podílejí na sportovním, kulturním a společenském životu obce. Jsou to TJ Sokol Lubník, SDH
Lubník a Klub důchodců a mateřské centrum. Obec má k dispozici tenisové kurty + jednoduché zázemí ve
formě buňky s kuchyňkou pro pořádání akcí a pro skladování sportovního náčiní. Dále pak fotbalové hřiště,
dětské centrum, dětské hřiště a hasičskou zbrojnici.

2. Kladné dopady sportu na život v obci
V minulosti byl pohyb přirozenou součástí lidského života, ovšem s modernizací a vývojem nových
technologií došlo k podstatnému omezení přirozeného pohybu. Většina populace již nemusí fyzicky
pracovat pro svou obživu a tak se rozmohl trend sedavé společnosti. Výzkumy naznačují, že zhruba
polovina obyvatel nesplňuje minimální úroveň z hlediska zdravého pohybu. To jde ruku v ruce
s civilizačními nemocemi jako jsou vysoký krevní tlak, obezita, vysoká hladina cholesterolu a cukru v krvi,
dále pak různá onemocnění páteře, přetížení svalového aparátu atd. Problém nastává v tom, že dnešní děti
vyrůstají často s obézními rodiči a mají kvůli přebytku jídla a sedavému stylu života velkou
pravděpodobnost, že zemřou dříve než generace jejich rodičů. Nejčastější důvody pro nesportování jsou:
nedostatek vhodných, cenově přístupných sportovišť, absence dobré party lidí pro sport, velké množství
osobních starostí a problémů nebo lidská lenost a pohodlnost. Aby mohl mít dospělý jedinec kladný vztah ke
sportu, musí si budovat návyky již v žákovském věku.
Z výše uvedeného vyplývá, že má sport velmi pozitivní vliv na lidské zdraví a to nejen fyzické, ale také to
psychické. Dalším aspektem sportu je proces socializace, při němž se jedinec přizpůsobuje hodnotám a
kultuře v níž žije. Díky sportu si lidé snáze hledají kamarády a mají tendenci rozvíjet vlastní schopnosti i
nad rámec sportu. Typické vlastnosti potřebné pro sport jsou odolnost, vytrvalost, flexibilita, snaha
překonávat sám sebe, posouvání vlastních hranic a výdrž. Většinu těchto vlastností můžeme uplatnit i
v běžném životě.
Dospělí lidé berou sport také jako příležitost, jak se setkávat se známými, pořádat různé turnaje, odreagovat
se, vybít přebytečnou energii, zbavit se negativních emocí, oprostit se od každodenního stresu a tím alespoň
na chvíli utéct od starostí a problémů. U těchto aktivit mohou zažít i spoustu legrace a smysluplně tak trávit
volný čas. [3]
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3. Definování strategických cílů v oblasti sportu
Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z
jejich kulturně historických tradic. Obec si v oblasti sportu klade několik důležitých cílů, které vycházejí

z potřeb občanů, z péče o jejich duševní a fyzické zdraví.
Definování cílů:
A. Podpora místních spolků, které se zaměřují na pořádání sportovních a kulturních akcí
B. Budování kladného vztahu ke sportu u nejmenších dětí
C. Renovace a opravy stávajících sportovních zařízení a péče o ně
D. Motivování dospělé populace ke sportu
E. Podpora pohybových aktivit důchodců

4. Přístupy a opatření k naplnění cílů v oblasti sportu
Aby došlo ke kontinuálnímu vývoji sportu v obci, je třeba k této problematice přistupovat systematicky a
podporovat ji z rozpočtu obce. Dále je v budoucnu zapotřebí pokračovat ve finanční podpoře spolků, které
se na rozvoji sportu v obci podílejí. Zastupitelstvo obce by se při tvorbě rozpočtu na následující rok mělo
zaměřit na konkrétní záměr, který bude v daném roce realizován a podporován tak, aby docházelo
k naplnění cílů daných touto směrnicí a tím i k rozvoji sportu v obci. K naplnění cílů bude docházet
implementací následujících přístupů a opatření:
Cíl A: Podpora místních spolků, které se zaměřují na pořádání sportovních a kulturních akcí
Tento cíl bude realizován hlavně prostřednictvím vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce, tak aby
docházelo k podpoře spolků zaměřených na sport a pořádání sportovních a kulturních akcí. Tento krok bude
každoročně v kompetenci zastupitelstva obce. Nedílnou součástí této podpory je symbolická sazba za
pronájem sportovišť a výpomoc s údržbou těchto prostor a prostranství. Dále pak v rámci možností
výpomoc obecními zaměstnanci při pořádání personálně náročných akcí.
Cíl B: Budování kladného vztahu ke sportu u nejmenších dětí
Podpora fungování organizací zaměřených na volnočasové aktivity maminek a malých dětí. Podpora
fungování TJ Sokol Lubník, který se zaměřuje na pořádání akcí pro malé děti, dále pak podpora mateřského
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centra v Lubníku pronájmem vhodných prostor, zakoupením různých hraček, pomůcek a vybavení. Pokud se
naskytne příležitost, tak využít různé dotační tituly k opravě mateřského centra, dětského hřiště (například
nákupem nových herních prvků atd.). Podporovat činnost SDH Lubník a podněcovat zájem o hasičský sport
v obci u malých dětí. Podporovat akce venkovní akce, výlety a pochody.
Cíl C: Renovace a opravy stávajících sportovních zařízení a péče o ně
Obec Lubník vlastí dvě sportoviště a to fotbalové hřiště a hřiště na tenis a volejbal. V obou případech je
nutná rekonstrukce. Obec v současné době zajišťuje alespoň nutnou údržbu, avšak stav sportovišť vyžaduje
v budoucnu neodkladnou rekonstrukci a opravu. Naprosto nevyhovující povrch je u tenisových kurtů.
U těchto sportovišť chybí hygienické zázemí (WC, sprchy) a také zde chybí zázemí pro pořádání akcí
(kuchyňka, výdej jídla a pití, místa k sezení atd.). Zázemí je řešeno provizorně umístěním buňky
s připojením elektřiny a vody. Tuto buňku má v pronájmu TJ Sokol Lubník a využívá ji k pořádání svých
akcí, její technický stav je již ale neodpovídající a je nutné hledat jiné řešení. Spolky nejsou schopné ze
svých prostředků financovat nákladné opravy a rekonstrukce, proto je nutné využití dotačních titulů a
značná podpora obce, jejíž majetkem výše uvedená sportoviště jsou a to i v případě hasičské zbrojnice.
Je nutné usilovat o změnu územního plánu obce. Zde jsou chybně zaneseny tenisové kurty a přilehlé zázemí
jako zemědělská půda, což znemožňuje vydání stavebního povolení a také čerpání dotace. Toto je činnost
dlouhodobá a zastupitelstvo obce by mělo podniknout v této záležitost příslušné kroky, jinak nebude žádná
nová oprava nebo rekonstrukce možná. S tím souvisí vypracování studie, která by navrhla řešení, jak
sportoviště opravit a zrekonstruovat, nebo předělat například na multifunkční hřiště tak, aby vyhovovalo
dnešním technickým a bezpečnostním požadavkům.
Cíl D: Motivování dospělé populace ke sportu
Vzhledem k současné absenci kvalitního sportovního zázemí nefunguje ani dobrá motivace dospělých ke sportu
v obci. Většina lidí, kteří chtějí sportovat, jezdí do jiných obcí, kde využívají zázemí a fungování různých
sportovních klubů a oddílů. Je tedy nezbytné nejen výrazně usilovat o nápravu současného stavu sportovišť, ale
také vytvářet rámec pro různé sporty podporou spolků, trenérů, lektorů a jiných lidí, kteří projeví zájem vést
v obci nějaký sport, nebo cvičení. Obec v současné době poskytuje bezplatně prostory pro cvičení (power jóga).
Podporovat místní složky v pořádání sportovních a pohybových akcí typu: pochody, výlety, turnaje, utkání,
pořádání závodů a jiné.
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Cíl E: Podpora pohybových aktivit důchodců
V obci začal nedávno fungovat klub důchodců, který pořádá pro Lubnické důchodce různé výlety, přednášky,
družbu s ostatními kluby, zábavu a další. Pro tuto skupinu lidí je sociální kontakt velmi důležitý. V rámci
jednotlivých aktivit dochází nejen k podněcování zájmu o život kolem, získávání kontaktů, dozvídání se nových
věcí, ale především k přirozenému pohybu, který je přijatelný a velmi důležitý pro všechny věkové kategorie.
Obec Lubník poskytuje klubu důchodců bezplatně vhodné prostory a finanční podporu na pořádání všech akcí,
což by bylo do budoucna dobré udržet a vzájemnou spolupráci nadále prohlubovat a rozšiřovat například o
vhodné pohybové a sportovní aktivity.

5. Financování sportu
Zastupitelstvo obce každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu určitý finanční obnos na podporu místních
spolků a klubů například formou neinvestiční dotace. Dále pak přímo vyčleňuje peníze na údržbu sportovišť,
rekonstrukci mateřského centra a nákup hraček, opravy hasičské zbrojnice, nákup herních prvků na dětské
hřiště, posezení s důchodci a jiné akce pořádané přímo obcí Lubník. V této činnosti je nutné do budoucna
pokračovat a dále rozplánovat a zapracovat do budoucích rozpočtů opravy stávajících sportovních zařízení a
areálu na základě vypracování odborné studie. Je nezbytné usilovat o změnu územního plánu obce, aby
mohlo dojít k výraznější rekonstrukci sportovišť a k čerpání případné dotace. Zastupitelstvo obce může
zvážit dle nutnosti a preferencí použití finančních prostředků přímo z rozpočtu obce, využití finanční
rezervy z minulých let, nebo se rozhodnout pro financování bankovním úvěrem.

6. Závěrečná ustanovení
Zastupitelstvo obce Lubník se na svém zasedání dne 20.6. 2018 usnesením č. 27/2018 usneslo vydat tento
plán rozvoje sportu v obci Lubník.
Tento plán nabývá účinnosti dnem schválení zastupitelstvem.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Lubník je zveřejněn na webových stránkách Obce Lubník
www.lubnik.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

……………………………………….
Radek Šembera – starosta obce
7

OBECNÍ ÚŘAD LUBNÍK
Lubník 94, 563 01 Lanškroun, Česká republika
IČO: 00279196

7. Seznam použitých zdrojů
1. Obec Lubník [online]. Obec Lubník, [cit 2018-06-13].
Dostupný z WWW: http://www.lubnik.cz/obec/
2. Databáze demografických údajů za obce ČR [online]. Český statistický úřad, Aktualizováno 2.5.2018 [cit
2018-06-14]. Dostupný z WWW:https://www.czso.cz/csu/czso/databaze-demografickych-udaju-za-obce-cr
3. Sociologie sportu[online].Wikipedia, Aktualizováno 29. 4. 2018, [cit 2018-06-14]. Dostupný z WWW:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sociologie_sportu#Vliv_sportu_na_společnost_a_vliv_společnosti_na_sport

8

OBECNÍ ÚŘAD LUBNÍK
Lubník 94, 563 01 Lanškroun, Česká republika
IČO: 00279196

8. Seznam příloh – pasport sportovních zařízení
1. Pasport fotbalového hřiště
2. Pasport hřiště na tenis a volejbal

¨
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1. Pasport hřiště na fotbal
Vlastník objektu
IČO: 00279196
Název: Obec Lubník
Provozovatel objektu
IČO: 15030636
Název: Tělovýchovná jednota Sokol Lubník
Adresa
Lubník
56301 Lanškroun
Typ objektu
Vnější
11615 m2
Vztah k objektu
podnájem
Od 22.02.2016
Rok výstavby
1950
Ceny objektu
40 000 Kč pořizovací
256 000 Kč reálná
Kanalizace
Není
Vodní zdroj
Napojení na vodovodní řád v přilehlém zázemí
Sportovní prostor - Hřiště a stadiony pro fotbal
Plocha
5508 m2
Popis
fotbalové hřiště
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Rozměry
D: 102m Š: 54m
Počet
1
Povrch
přírodní trávník
Hlediště
0 sedících
0 stojících
Sporty
fotbal

Zdroj: https://iscus.cz/admin/pasport/11702/3611057
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2. Pasport hřiště na tenis a volejbal
Vlastník objektu
Obec Lubník
IČO: 00279196
Provozovatel objektu
IČO: 15030636
Název: Tělovýchovná jednota Sokol Lubník
Adresa
Lubník
56301 Lanškroun
Typ objektu
Vnější
2959 m2
Vztah k objektu
podnájem
Od 22.02.2016
Rok výstavby
1990
Ceny objektu
70 000 Kč pořizovací
169 000 Kč reálná
Kanalizace
Není
Vodní zdroj
Napojení na vodovodní řád
Sportovní prostor - Hřiště a stadiony pro tenis a volejbal
Plocha
648 m2
tenisový kurt
Rozměry
D: 18m Š: 36m
Počet
12
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1
Povrch
antuka
Hlediště
0 sedících
0 stojících
Sporty
tenis , volejbal

Zdroj: https://iscus.cz/admin/pasport/11704/3611057
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