PLÁN ROZVOJE SPORTU
na období 2019–2023

OBEC TŘEBEŠICE
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Plán rozvoje sportu v obci byl schválen zastupitelstvem obce dne 6. září 2018, usnesením č. 55–7/2018.
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Třebešice 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 finanční a nefinanční podpory sportu v obci v letech 2019 až 2023.

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.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (školního 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.

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 děti a mládež,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost 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 vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení).
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4. OBEC TŘEBEŠICE
Samosprávní územní celek Obec Třebešice se rozkládá na výměře 418 ha na jednom katastrálním
území v nadmořské výšce 431 m.n.m. Situována je v mírné kotlině 5 km od městyse Divišov, 8 km od dálnice
D1 (Exit 41 km – Český Šternberk / Divišov), 11 km od Benešova, 13 km od Vlašimi a 45 km jihovýchodně od
Prahy. Obec je charakteristická počtem vodních ploch, v katastru se nachází devět přirozených rybníků, dvě
umělé nádrže a dva malé rybníčky. Obec je výrazná velkým počtem vzrostlých letitých lip a mohutným
dubem, jehož stáří se odhaduje na 500–600 let. V budově obecního úřadu sídlí SDH Třebešice a místní
knihovna. Obyvatelé obce mají k dispozici sportoviště a dětské hřiště. Do obce zajíždí pravidelnou linkou
čtyřikrát denně autobus. Minulost obce je velmi bohatá, a ačkoliv první dochovaná písemná zmínka pochází
z roku 1358 je možné umístit dobu založení do doby kolem roku 1200, a možná i před tento rok. Na dnešním
území obce existovaly dvě osady, Třebešice a Debrník, a byly založeny podél bezejmenného potoka. Doba
založení kostela v Debrníku je datována přibližně do první třetiny 13. století.
Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název:

Třebešice

Status:

Obec

Vznik ÚSC:

1. července 1990

Kraj:

Středočeský

Okres:

Benešov

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ):

Benešov

Obec s rozšířenou působností (ORP):

Benešov

PSČ:

257 26

Katastrální plocha (ha):

418

Nadmořská výška (m n.m.):

431

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

14° 49' 55'' E, 49° 46' 31'' N

První dochovaná písemná zpráva:

1358

Dobrovolný svazek obcí:

DSO CHOPOS

Místní akční skupina:

Posázaví o.p.s.

Obec k 1. 1. 2017 měla 94 trvale žijících obyvatel. V tabulce č. 2 je uveden vývoj celkového počtu obyvatel
obce od roku 2006 do roku 2017. Dle níže uvedené tabulky je patrné, že celkový počet obyvatel obce během
posledních 12 letech pozvolna roste. Počet obyvatel k 1. 7. 2018 je 92.
Tab. 2: Vývoj počtu obyvatelstva v Třebešicích v letech 2006-2017

Název obce
Třebešice

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

78

78

80

80

78

81

81

77

80

85

90

94

Zdroj: ČSÚ

Obec Třebešice patří mezi velmi zvolna se rozvíjející obce. Průměrný věk obyvatel k 1. 7. 2018 je 44 let. Kromě
jiných oblastí, jsou zde pestré možnosti a velký potenciál k aktivnímu i pasivnímu trávení volného času
obyvatelstva, zázemí pro společenský komunitní život a také pro sportovní vyžití.
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5. SOUČASNÝ STAV
SPORTOVIŠTĚ
•

Dětské hřiště – je situováno v klidné části obce. Patří do majetku Obce Třebešice a bylo vybudováno
v roce 2012. Na hřišti jsou herní a sportovní prvky pro děti a je zde zázemí pro posezení.

•

Fotbalové hřiště – sportoviště – areál nepatří do majetku Obce Třebešice, obec si plochu pronajímá.
Sportoviště je situováno v klidné na okraji obce a není dlouhodobě aktivně využíváno, dočasně – 1x za
5 let, je využíváno SDH Třebešice k pořádání soutěže v hasičském sportu u příležitosti výročí založení
SDH Třebešice.

•

Sál v budově OÚ Třebešice – slouží primárně pro pořádání společenských a kulturních akcí.

•

Venkovní posezení „Za školou“ – slouží primárně pro pořádání společenských a kulturních akcí.

MÍSTNÍ SPOLKY A NEFORMÁLNÍ SDRUŽENÍ
•

SDH Třebešice – založení 14. června 1903. Kromě své hlavní činnosti se spolek věnuje též hasičskému
sportu v kategorii mužů–veteránů. Různých okrskových a jiných soutěží v požárním sportu se účastní
minimálně z důvodu vyššího průměrného věku.

•

Neformální sdružení „Babinec“ – jde o sdružení bez právní formy. Aktivity spolku byly dočasně
pozastaveny pro nezájem o organizované akce.

•

TJ Třebešice – datum vzniku 1. října 1992, v současné době neaktivní.

6. VIZE A PRIORITY
VIZE
Obec Třebešice vychází vstříc spolkovým aktivitám na poli sportu, má zpracovaný systém finanční podpory
formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. Dále Obec Třebešice vychází vstříc i aktivitám
neformálních sdružení občanů na poli sportu, protože si je vědoma důležitosti spontánního sdružování
„zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí. Obec podporuje podnícení zájmu o sport u
dětí a mládeže, vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu a jako
nabídku smysluplné zábavy a současného rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti. Obec vytváří
kvalitní a finančně dostupné možnosti sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie
žijící na území obce a podporovat možnosti organizovaného a neorganizovaného sportu a sportovní
volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost,
společenskou třídu nebo pohlaví.
PRIORITY
Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Jeho úlohou je poskytnutí
smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navozením pocitu bezpečí. Sport má kladný vliv 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 zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizaci a
aktivní odpočinek.
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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.
Místní spolky a neformální sdružení
Vznik a činnost místních spolků a neformálních sdružení občanů jsou důležitými prvky občanské
společnosti a na místní úrovni posilují pocit vzájemné sounáležitosti k obci a ke komunitě. Spontánní
aktivity mířící k smysluplnému trávení volného času a k obecnému prospěchu jsou vhodným prvkem
k vytváření zdravého klimatu, jak na místní, tak i na celospolečenské úrovni.
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ V JEDNOTLIVÝCH PRIORITÁCH
Priorita

Sport dětí a mládeže

Cíl

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí zdravého
životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současného rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.

Záměry

Podporovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba a modernizace stávajícího zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní
vyžití dětí a mládeže.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Údržba stávajícího DH a pronajatého sportoviště 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.

Priorita

Sport pro všechny

Cíl

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití 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.
Podpora pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky a neformálními sdruženími obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.

Priorita

Sportovní infrastruktura

Cíl

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.

Záměry

Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. Následná údržba a modernizace.
Monitorování počtu a aktuálního stavu sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sportovní infrastrukturu dle možností
rozpočtu a dotací.
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Priorita

Místní spolky a neformální sdružení

Cíl

Podpora vhodných možností pro činnost místních spolků a neformálních sdružení na
poli sportu.

Záměry

Metodická podpora různých aktivit ve stadiu přípravy a realizace projektů sportovních
a dalších akcí.
Udržení systému dotací z rozpočtu obce pro místní spolky na poli sportu a pohybových
volnočasových aktivit. Vznik transparentního systému k podpoře neformálních sdružení
a neformálních aktivit na poli sportu a pohybových volnočasových aktivit.
Podpora případně spolupořadatelství sportovních a dalších akcí pořádaných místními
spolky a neformálními sdruženími.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
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 v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí
příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,
c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z rozpočtu
obce třetím osobám.
Nepřímá podpora
•

Údržba stávajících sportovních zařízení

•

Propagace sportovních akcí
Organizační zajištění sportovních aktivit
Podpora pořádání sportovních akcí, pohybových volnočasových aktivit a dalších akcí pro aktivní a
komunitní život.

•
•

8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Třebešice se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu Obce Třebešice schválilo zastupitelstvo Obce Třebešice na svém zasedání
konaném dne 6. 9. 2018 usnesením č. 55–7/2018.
Strategický plán rozvoje sportu obce Třebešice je zveřejněn na webových stránkách Obce Třebešice
https://chopos.cz/trebesice-titulni-strana.html nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Třebešicích dne 12. září 2018

---------------------------------------------Hana Moravcová, starostka obce Třebešice
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