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Plán rozvoje sportu v obci Hrusice 2019–2029
Zpracováno na základě zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
a zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb.

1. Úvod
Tento dokument je první svého druhu v historii obce a je zpracován jako otevřený dokument,
který byl veřejně projednán s občany obce na veřejném slyšení dne 27. ledna 2020 a
následně odsouhlasen zastupitelstvem obce dne 11.2.2020, č. usnesení 20/02/03. Je
v souladu s vládním materiálem Sport 2025 a se strategickým dokumentem Rozvoj sportu
Středočeského kraje.
Plán rozvoje sportu v obci Hrusice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2) z. č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů z. č. 230/2016 Sb. 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 Hrusice.
Koncepce podpory sportu v Hrusicích vychází ze Strategického plánu rozvoje obce Hrusice,
schváleného dne 12.února 2019. Z hlediska plánování je nutné u oblasti sportu uvažovat v
delším časovém horizontu, vzhledem k tomu, že příprava projektů je vždy víceletá a
vybudované kapacity slouží občanům desítky let, a proto je tento strategický dokument
vytvářen na období 10ti let. Je to ale živý dokument, ke kterému se zastupitelstvo obce bude
vracet a případně ho doplňovat podle potřeb občanů a v souladu s rozvojem obce.
Hlavními úlohami obecní sportovní politiky zůstává tvorba podmínek (zejména z pohledu
vytváření prostoru v rámci území obce) pro sport a podporu činnosti sportovních organizací
se sídlem v obci. Mimo vytváření podmínek pro působení sportovních organizací, je úlohou
obce podporovat rozvoj sportu pro předškolní děti (žáky MŠ, kterou obec zřizuje), vytvářet
podmínky pro zdravotní prevenci a zdatnost (areály zdraví, volnočasové sportovní areály,
hřiště), kvalitu života a relaxaci (bezpečná sportovní zařízení, sítě chodníků a cyklostezek,
parky, případně také vodní plochy a volná krajina), sociální inkluzi (např. senioři, matky s
dětmi nebo zdravotně postižení) a integraci. Sport může výrazně přispět k sousedské
pospolitosti a komunitnímu životu obce.
Ačkoli je zřejmé, že je to zejména osobní odpovědnost každého občana a rodičů za zdravý
životní styl svých dětí, včetně fyzické a sportovní aktivity, obec Hrusice se nezříká své
odpovědnosti ke komunitě a podpoře sportu a aktivního životního stylu svých občanů.
Oblast sportu je v rámci kompetencí obecního zastupitelstva svěřena do pravomoci
místostarosty, který/rá předkládá návrhy ohledně rozvoje sportu na zasedáních
zastupitelstva obce.

2. Popis současné situace v obci
2.1.

Počet obyvatel a jejich struktura

Rok 2019
Celkem obyvatel

840

Z toho ženy

427

Z toho muži

413

Průměrný věk

38,7 roků
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Výše uvedená demografická data vypovídají o tom, že obec je „mladá“. 22% obyvatel je
mladší 14 let a lze předpokládat, že se budou do obce i blízké budoucnosti stěhovat mladé
rodiny či páry, které zde založí rodinu. Prioritou obce bude tedy vytvářet sportovní podmínky
zejména pro děti, mladistvé a mladé rodiny.
2.2.

Financování sportu obcí

Dosavadní rozpočty obce počítaly zejména s finanční podporou sportovních organizací
sdružených v TJ Sokol Hrusice a podpoře či organizaci sportovních a volnočasových akcí
(Hrusický Dobroběh, dětský den apod.). V roce 2018 byla dotace pro TJ Sokol ve výši 160
tis. Kč a v roce 2019 170 tis. Kč. Mimo to obec přispěla finančně na organizaci dětského
dne na hřišti, na Hrusický Dobroběh a nátěry obnovila herní prvky na veřejném dětském
hřišti.

3. Správa obecního majetku určeného pro sportovní a volnočasové
aktivity
Dětská hřiště má obec ve správě dvě – jedno na prostranství před obecním úřadem, které
slouží široké veřejnosti, a to nejen občanům Hrusic, ale také návštěvníkům obce
a chatařům, kteří mají v obci své letní a víkendové objekty. Druhé dětské hřiště je před
mateřskou školkou, ohraničené plotem a slouží výhradně pro žáky a žákyně MŠ zřizované
obcí. Veřejné hřiště bylo vybudováno v roce 2007 a v současné době vyžaduje rozsáhlou
rekonstrukci. Dětské hřiště u MŠ bylo obnoveno v roce 2017 a jeho stav je vyhovující.
Fotbalové hřiště s hřištěm s umělou trávou je momentálně v majetku Úřadu pro správu
majetku ve vlastnictví státu a předpokládá se, že pozemky budou převedeny na základě
žádosti z roku 2019 TJ Sokolu Hrusice. Sokolovna, která je jediným zastřešeným
sportovním prostorem v obci, byla vybudována v 70.letech 20.stol. a je v majetku TJ Sokol
Hrusice. V současné době vyžaduje vnitřní rekonstrukci, včetně napojení na obecní
kanalizaci. Obec nemá na svém katastru další sportovní prostory, ani cyklostezky.
Obec Hrusice je rodištěm umělce J. Lady a z tohoto důvodu je hojně navštěvovaná pěšími
turisty i cyklisty. Na jejím katastru se proto nachází řada peších tras (nejznámější je

Mikešova trasa známá z každoročního Mikešova pochodu). Obec také nabízí řadu
„pohádkových zastavení“ pro návštěvníky obce.
Na katastru obce není žádné veřejné koupaliště. Na rybnících v katastru obce je možné
v zimním období bruslit, avšak na vlastní odpovědnost sportovců.
Obec má k dispozici pouze velmi málo pozemků, kde by mohla rozvíjet sport pro všechny
a všeobecné sportovní aktivity. Jako možnost se nabízí pozemek nevyužívané
a momentálně neudržované zahrady na Hrušově tzv. „Docentovy zahrady“.

4. Sportovní spolky v Hrusicích
4.1.

Sbor dobrovolných hasičů

Organizuje požární sport a momentálně má cca 40 aktivních sportujících členů a oddíl má
3 družstva (mladší a starší muži a ženy). Oddíl se účastní pravidelně soutěží v rámci okrsku.
Plán spolku je rozšířit oddíl požárního sportu o mládežnickou kategorii a v budoucnu
pořádat krajskou soutěž dětí „Plamen“. SDH využívá pro své tréninky fotbalové hřiště TJ
Sokol.
4.2.

TJ Sokol Hrusice

Členská základna činí 206 členů. Sportovních oddílů je 10: florbal (3) , volejbal (1), fotbal
(6).
Florbal - muži, ženy, děti; Fotbal - školička, ml. přípravka, st. přípravka, ml. žáci, muži A,
muži B.
Pokud jde o trenérské zázemí, u každého družstva jsou dva trenéři (u mužů A, B ještě
pořadatelská služba a vedoucí obou týmů), všichni pracují dobrovolně bez nároků na
odměnu.
Stávající sokolovna je téměř 100% využita v odpoledních a večerních hodinách, a to
převážně oddíly florbal, volejbal, národopisný soubor a pronájem. Nicméně také její zázemí
je v havarijním stavu a Sokol se bude zabývat její rekonstrukcí.
Na fotbalovém hřišti probíhají celoročně tréninky všech fotb. oddílů, turnaje ml. a st. žáků,
mistrovské soutěže ml. žáků a mužů A, B. Také zde probíhají jednorázové turnaje mládeže,
náborové akce, dětské dny, turnaje hasičů (ženy, muži). Hřiště je využíváno hrusickou
mateřskou školkou, obcí a koná se zde i řada dalších doplňkových akcí hrusických spolků.
4.3.

Výhled TJ Sokol Hrusice do budoucna

Sokol Hrusice uvažuje o rozšíření sportovních družstev o nohejbal, aerobic, běžecký oddíl,
případně další podle zájmu občanů Hrusic. Pravidelně o aktivitách informuje v obecním
zpravodaji Hlas Hrusic. Zástupci Sokola, stejně tak jako další občané Hrusic se zapojili
aktivně do tvorby tohoto rozvojového plánu sportu v Hrusicích.
Rozvoj sporu nejen Sokola, ale také tzv. sportu pro všechny v Hrusicích, je však závislý na
vybudování nového zázemí pro sportovce na hřišti. Ve stávajících polorozpadlých kabinách
a naprosto nevyhovujících podmínkách sociálních zařízení, nelze nadále bezpečně
provozovat sportovní aktivity. Děti se převlékají venku, a to za každého počasí, kapacita
kabin je naprosto nedostačující (viz počty oddílů), kabiny jsou plné, protože v daný moment
máme jednu kabinu pro muže 35 členů a jednu pro děti 55 členů plus trenéři. Hygienické

zázemí je ostudné. Vybudování zázemí skýtá mnoho dalších možností pro Sokol jako je
např. pořádání turnajů i na mezinárodní úrovni, reprezentačních zápasů, kempů, letních
táboru a další možností. Toto všechno jsou možnosti, na kterých může sokol profitovat nejen
po finanční ale i reprezentativní stránce pro obci. Obec předpokládá, že se podle svých
finančních možností bude spolupodílet na dalším rozvoji Sokola Hrusice.

5. Oblasti podpory sportu v obci – Návrhová část
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. Obec si je vědoma důležitosti
spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.
5.1.

Sport dětí a mládeže

Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím,
navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.
Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence
sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém
a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé
součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti.
Priorita:
 údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace
v souladu s potřebami obce (veřejné dětské hřiště u obecního úřadu a dětské hřiště
určené MŠ Hrusice)
 podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit v MŠ Hrusice – dovybavení
sportovními náčiními pro sport „pod střechou“ v rámci MŠ.
 podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a
mládež (Hrusický dobroběh, dětský den, Pochod kocoura Mikeše apod.)
 podpora sportovně – náborových akcí
 podpora dobrovolnické práce s mládeží
5.2.

Sport pro všechny

Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené
širokým vrstvám obyvatelstva.
Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití
a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita:
 Podpora TJ Sokol Hrusice při údržbě sportovních zařízení v jeho vlastnictví
 Nápomoc spolkům při přípravě žádostí o dotace na sport a ochota spolufinancovat
tyto aktivity

 Podpora požárního sportu SDH Hrusice
 Úprava a údržba pěších tras na pozemcích v majetku obce, případně vyjednávání se
sousedními obcemi a soukromými vlastníky o využití pozemků k rekreačnímu
sportování a aktivnímu trávení volného času např.:
o Obnova cesty Na Šmejkalce jako turistické, se zastaveními, obnova lávky
(nutno vyjednávat s Turkovicemi jako vlastníkem lesního pozemku)
o Obnova malé pláže a úprava koryta potoka u Hubačovského rybníka
o Obnova sportoviště (volejbalového hřiště) na Hubačově
o Podpora, příp. spolupořadatelství, sportovních akcí a her (např. Hrusický
dobroběh, Pochod kocoura Mikeše apod.)
o Oprava a případné rozšíření „pohádkových zastavení“ v obci a naučných
stezek
o Vybudování outdoor sportoviště v obci (ke zvážení prostor u Hrusického
rybníka, popř. na Hlavačově)
o Revitalizace venkovních prostor vhodných pro široké volnočasové aktivity
(prostranství u Hrusického rybníka, „Docentova zahrada v Hrušově“
o Cyklostezka – zvážit možnost napojení cyklostezky buď do Senohrab, nebo
Mirošovic s vyústěním v okolí fotbalového hřiště v Hrusicích

6. Formy podpory sportu v obci
6.1. Přímá podpora (finanční)
6.1.1. rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
 pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
 revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,
6.1.2. dotace krajské, celorepublikové či EU
6.1.3. poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám/sportovním a dalším
spolkům v Hrusicích.
6.2. Nepřímá podpora
6.2.1. zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků v Hlasu Hrusic
6.2.2. propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů
a informací z jednotlivých sportovních akcí v Hlasu Hrusic,
6.2.3. propagace volnočasové práce, zejména s mládeží v Hlasu Hrusic
6.2.4. možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí.

7. 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, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.

Tělesná výchova a sport na 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
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.
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.

8. Závěrečná ustanovení
Strategický plán rozvoje sportu v Hrusicích schválilo zastupitelstvo obce Hrusice dne
11.2.2020, č. usnesení 20/02/03.
Strategický plán rozvoje sportu v Hrusicích je zveřejněn na webových stránkách obce
Hrusice a je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě Hrusice.

Mgr. Petr Sklenář v. r.
starosta

