Plán rozvoje sportu
2019 – 2022

Obec Třebichovice
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu obce Třebichovice 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.

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. Motivaci a hodnotami jsou pohybové
vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
• Tělesná výchovy a sport ve 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 činnosti, 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.

3. Úloha obce v zajišťování sportu
Dle zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obec ve své samostatné působnosti vytváří
podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
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• zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení
a poskytuje je pro sportovní činnost občanů,
• kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,
• zabezpečuje 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 potřeb těchto obcí 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. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro
uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a
vzdělávání, celkového kulturního rozvoje.

4. Obec Třebichovice
Obec Třebichovice leží v údolí Knovízského potoka, pod úpatím třetihorní sopky Vinařická
hora, v okrese Kladno, ve Středočeském kraji. Obec má přidruženou část Saky. Katastrální
území obce se rozkládá na ploše 384 ha v zvlněné krajině v nadmořské výšce 260 m n. m.

Obr. 1: Katastrální území obce a jeho části
Zdroj: maps.google.cz
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Tab. 1: Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha k 1.1.2018 (ha)
Počet obyvatel k 1.1.2018
Nadmořská výška (m n.m.)
Části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
IČ
Telefon
E-mail
Oficiální WWW
NUTS I (stát)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)

Třebichovice
Obec
384
589
260
Třebichovice, Saky
Třebichovice, Saky
Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice
00235016
312 672 216
obectrebichovice@seznam.cz
www.trebichovice.cz
Česká republika
Středočeský kraj
Kladno
Třebichovice
Kladno

Tab. 2: Rozdělení počtu obyvatelstva v obci
0 – 14 let
Muži
Ženy

46
Celkem

40

Počet obyvatel
15 – 65 let
Muži
Ženy

212

86

179
391
589

65 a více let
Muži
Ženy

50

62
112

5. Současný stav
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch
obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
vychází vstříc aktivitám obyvatelů obce. Je si vědoma důležitosti spontánního sdružování,
od kterého se odvíjí sounáležitost občanů s obcí. Obec hodlá vybudovat a spravovat další
sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu. Obec pořádá několikrát ročně
akce pro děti, při nichž podporuje aktivní pohyb dětí a mládeže, který je důležitý pro zdravý
růst a psychický vývoj.
Současný stav:
V obci se nachází fotbalové hřiště s přírodním povrchem (tráva). Dále jsou tu tři dětská
hřiště – pro malé děti, pro větší děti a mládež (detaily o obou viz níže) a zastaralé třetí
vedle fotbalového hřiště. Pro další volnočasové aktivity je možno využívat malý a velký
sál Obecního úřadu.
Realizované záměry:
2012 rekonstrukce dětského hřiště pro malé děti včetně sportovních prvků za obecním
úřadem,
2016 výstavba nového dětského hřiště pro větší děti a mládež za parkem,
2016 rekonstrukce dětského hřiště pro malé děti – prořez dřevin, instalace pingpongového
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betonového stolu, vytvoření herní zóny pro kolektivní sporty (fotbal, basketbal),
2018 obměna/oprava prvků dětského hřiště pro malé děti.
Plánované záměry:
2019 výstavba multifunkčního hřiště v prostoru za fotbalovou bránou směrem na Libušín.
Na hřišti bude možno hrát rekreačně tenis, nohejbal, volejbal, malou kopanou, basketbal
apod. Projekt je součástí STRATEGICKÉHO PLÁNU OBCE, aktualizace 06/2018.

Obr. 2: Výpis ze Strategického plánu obce

V Třebichovicích v současné době působí v rámci volnočasových aktivit a sportu Sportovní
klub Třebichovice, z.s., který sdružuje fotbalový klub mužů, ochotnické sdružení
„Třebivadlo“ a oddíl amatérských motocyklových jezdců „Moto Případov“.
Fotbalový klub hraje IV. třídu fotbalové soutěže okresu Kladno. V letních měsících pak
pořádá turnaje ať v klasickém fotbale anebo v malé kopané.
Ochotnické sdružení „Třebivadlo“ hraje amatérské divadlo, převážně pohádky pro děti.
Účastnilo se několika soutěží amatérských divadel a již měli možnost hrát v kamenném
divadle (MD Kladno, Divadlo Lampion Kladno, Městské divadlo Slaný).
Oddíl „Moto Případov“ pořádá vyjížďky po okolí, ale i dlouhé etapy mimo Českou
republiku. Každoročně pořádají sraz pro shodně smýšlející souputníky, který je
přístupný široké veřejnosti.
Dále je v Třebichovicích organizováno různé cvičení pro zájemce z veřejnosti na malém
salónku obecního úřadu a to zejména jóga, kondiční cvičení aj.
A v neposlední řadě v Třebichovicích působí skupina hráčů šipek, kteří si říkají „Případov“,
hrající v amatérské soutěži Slánská liga šipek.
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Děti a mládež je vedena ke sportu, alespoň formou akcí pořádaných obcí ve spolupráci
s podnikateli, kdy je pro děti a mládež připraven vždy program se sportovní aktivitou,
ale i nezbytnou odměnou za vynaložené úsilí. Zejména dětské dny jsou hojně navštěvované.
Zde je možné přímé setkání se zvířátky, tato aktivita rovněž slouží k rozvoji osobnosti dětí
a mládeže.

6. Vize a priority
6.1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky 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.
6.2. 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 zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
6.3. 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.
Priorita
Cíl

Záměr

1. Sport dětí a mládeže

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce 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.

7

Priorita
Cíl

Záměr

Priorita
Cíl

Záměr

2. Sport pro všechny

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
3. Sportovní infrastruktura

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
Realizovat plánovaný projekt vybudování nového multifunkčního hřiště
u stávajícího fotbalového hřiště.

7. Formy podpory sportu v obci
Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních
zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na chod
jednotlivých spolků, rovněž jsou jim poskytovány obecní prostory. Obec také investuje do
údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají, a poskytuje součinnost při
zajišťování dotačních titulů.
7.1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
o Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení
o Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
o z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním
nebo účastí spolků na sportovních akcích nebo soutěžích,
c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
7.2. Nepřímá podpora
o Údržba stávajících sportovních zařízení
o Propagace sportovních akcí
o Organizační zajištění sportovních aktivit
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Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního
zpravodaje, webových stránek jak obce, tak i jednotlivých spolků, místního rozhlasu a nástěnek.

8. Závěr
Plán rozvoje sportu v obci Třebichovice se bude průběžně aktualizovat.
Plán rozvoje sportu schválilo Zastupitelstvo obce Třebichovice na svém 10. veřejném zasedání
konaném dne 19. 12. 2018.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách Obce Třebichovice
https://www.trebichovice.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Vypracoval: Petr Svoboda, 2. místostarosta
Zodpovídá:

Petr Svoboda, 2. místostarosta
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