PLÁN ROZVOJE SPORTU

TŘEMOŠNICE
ZÁŘÍ 2021

Plán rozvoje sportu byl schválen Zastupitelstvem města dne 29.9.2021, usnesením č. ZM/46/2021

1. Úvod
Program rozvoje sportu města Třemošnice je základním dokumentem města, v němž jsou zakotveny
hlavní rozvojové priority sportu a tělovýchovy. Slouží k převedení vize a plánů Programu rozvoje sportu
do podoby přístupné všem občanům. Program napomáhá efektivnímu využití vlastních finančních
prostředků města a zvyšuje možnosti využití dostupných dotací.
Program rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit nebo doplňovat v závislosti
na prioritách a potřebách města. Zapojení občanů do tvorby programu umožňuje směřování rozvoje
sportu v souladu s jejich představami. Cílem programu je podpořit sport ve všech jeho rovinách a
stanovit způsob financování sportu ve městě. Program rozvoje sportu se zpracovává na minimální
období 5 let.
Program rozvoje sportu je vymezen zákonem č. 230/2016Sb. Ze dne 28. června 2016, kterým se mění
zákon č. 115/2001Sb. O podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Úkoly obcí jsou dány
ustanovením § 6. Povinnost mít schválený Plán rozvoje sportu v obci ukládá ustanovení § 6a, odst. 2
zákona o podpoře sportu.

2. Hlavní teze a cíle rozvoje sportu ve městě
Sportovní politika města se odvíjí od jeho potřeb a vychází z tradic sportovní činnosti ve městě. Město
se spolupodílí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů
působících vTřemošnici ve prospěch svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných
zdrojů. Sportovní subjekty provádějí zpětnou vazbu vůči městu.

Město ve své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport, zejména:
a)

zabezpečuje udržitelný rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, přípravu
sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

b)

zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
jejich poskytování pro sportovní činnost občanů, udržitelný stav stávajících sportovišť
v majetku města

c)

kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení,

d)

zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

K těmto tezím se město Třemošnice otevřeně hlásí a chce svým občanům umožnit aktivní sportování i
pasivní účast na sportovních akcích. Sport má na území města bohaté tradice, zejména sport
organizovaný v klubech a spolcích.
Město si uvědomuje význam úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a mládeže nezastupitelnou úlohu.
Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím předcházet negativním
společenským jevům (šikana, drogy, alkohol, kouření, automaty, nadměrné užívaní IT, apod.). Sport,
respektive aktivní pohyb, je zdraví prospěšný všem generacím.
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Význam sportu pro děti a mládež: Zdraví životní styl, sociální kontakt, smysluplné trávení volného
času, seberealizace, aktivní odpočinek.
Význam rekreačního sportování: Významný výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma
primární prevence sociálně patologických jevů mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém
vývoji mladého člověka. Nezastupitelný sociální faktor pro spontánní vyžití skupin dospělých občanů a
seniorů.
Význam výkonnostního sportu: Zdroj zábavy pro širokou veřejnost (fandovství), vhodný prostředek
umožňující pěstovat v občanech města pocity patriotismu vůči svému městu (pocity sounáležitosti a
hrdosti), významný prostředek účinné reklamy města a vytváření jeho image, důležitý motivační prvek
pro sport dětí a mládeže (vzory).
Průměrný počet obyvatel města Třemošnice se pohybuje nad hranicí 3 000 (3039 k 31.12.2020). Z toho
dětí ve věku do 6 let je průměrně 210, mládeže od 7 do 18 let věku je v průměru 310, obyvatel ve
věku 19 až 35 let je průměrně 560, občanů ve věku 36+ je průměrně 1959 a z nich se mnozí věnují
aktivně sportu (průměrný věk obyvatel Třemošnice a jeho místních částí se pohybuje okolo 44 let).
V Třemošnici vyvíjí činnost několik aktivních sportovních organizací, které nabízejí pestrou nabídku pro
využití všech věkových kategorií. Třemošnice díky své výhodné poloze je i přirozeným centrem zejména
pro mládež z širokého okolí do mnoha sportů (fotbal, karate, tenis atd.). Město Třemošnice se
dlouhodobě finančně podílí na činnosti sportovních spolků díky grantovému a dotačnímu řízení města.
Vyčleněná finanční částka je každoročně součástí rozpočtu města. Rada města má schválené zásady
pro poskytování finančních prostředků, včetně pro oblast sportu.

3. Formy podpory sportu ve městě
a)

Finanční podpora - finanční podpora sportu ve městě se uskutečňuje zejména formou dotací
z aktuálního rozpočtu města na příslušný rok (cca 600 000,-Kč). Podpora je hlavně zaměřena
na zajištění sportovní činnosti, částečně na úhradu provozních nákladů a na pořádání akcí.
Žadatelé o tuto formu podpory podávají žádosti na daný kalendářní rok v měsíci lednu.
Sportovní komise vypracuje návrh na konkrétní přidělení finančních prostředků, které projde
postupně schvalovacím režimem v Radě a Zastupitelstvu města. Finanční prostředky jsou tak
jednotlivým žadatelům poskytovány na jejich činnost zpravidla od měsíce března.

b)

Služby města Třemošnice, příspěvková organizace - má na starost provoz a údržbu všech
sportovních zařízení v majetku města. Město předpokládá účelnější, efektivnější provoz těchto
zařízení a sjednocení koncepce jejich využití. Služby města prostřednictvím svého rozpočtu
plně financují provoz a údržbu svěřených sportovních zařízení v majetku města (cca 3 mil. Kč).
Úkoly kombinace finanční podpory a materiálně technické podpory ze strany p.o. Služby města
Třemošnice:
Zachovat ve městě plochy a nemovitosti sloužící sportu minimálně ve stejném rozsahu jako je
tomu dosud. Upravovat postupně další vytipované plochy ke spontánnímu sportovnímu vyžití.
Efektivně využívat sportovní zařízení (tělocvičny, hřiště) v majetku města či jim zřizovaných
organizací (školy) především pro děti a mládež.
Spolupracovat při dostavbě sportovních areálů a zázemí příslušných sportovišť.
Financovat dle možností z prostředků rozpočtu města provoz, opravy a drobné investice
sportovních zařízení na území města.
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Podporovat sportovní soutěže základních a mateřských škol a další akce obdobného
charakteru.
c)

Podpora sportování dětí a mládeže - město Třemošnice se hlásí k podpoře sportu dětí a
mládeže a podporuje zejména její organizovanou formu. Prostředky na sportovní činnost dětí
a mládeže ze strany města jsou určeny k alespoň částečnému krytí nákladů a dalších
potřebných výdajů spojených s touto činností. Finanční prostředky jsou vyčleňovány
v samostatné kapitole rozpočtu města.

d)

Podpora výkonnostního sportu - výkonnostní sport má pro město Třemošnice nesporný
společenský a reprezentační přínos. Představuje pro občany města vhodnou variantu trávení
volného času (fandovství). Cílem města je poskytování finanční podpory formou dotace jako
doplňkového zdroje k financování přípravy a účasti kolektivů a individuálních sportovců na
významných sportovních akcích, aby se tito mohli účastnit dle možností co nejvyšších
sportovních soutěží České republiky.

e)

Podpora sportovních akcí sloužících k propagaci města - město Třemošnice bude finančně
podporovat významné sportovní akce, které se konají ve městě, případně jeho okolí.
Především se jedná o podporu akcí, které přispívají k image města. Dotace mohou být
poskytovány na významné sportovní akce celoměstského, republikového či mezinárodního
charakteru a zároveň propagují město a podporují sportovní činnost zejména dětí a mládeže.
Zásady podpory:
Prostřednictvím dotací na sportovní akce podporovat významné akce zaměřené zejména na
sportování mládeže.
Poskytovat reprezentační prostory pro významné společenské události při sportovních akcích.
Starosta města nebo rada města může přebírat záštitu nad jednotlivými významnými
sportovními akcemi.

f)

Podpora údržby a modernizace sportovních zařízení - cílem města je zlepšení současného
stavu a vybavení sportovišť, jejich údržba a další rozvoj. U sportovišť v majetku města je tento
úkol svěřen příspěvkové organizaci Služby města Třemošnice. Finanční podpora bude u
sportovních zařízení nepatřících městu (např. AMK, motokrosové závodiště) poskytována jako
doplňkový zdroj financování projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci
sportovních zařízení.
Prostřednictvím dotace lze podporovat:
Pořízení, rekonstrukci, modernizaci, opravu nebo údržbu nemovité věci, nacházející se
v katastrálních území obce Třemošnice a její místních částí.
Pro výše uvedené mohou být finanční prostředky vyčleněny zejména přímo v rozpočtu města
Třemošnice na běžný rok. Pro významné investiční akce je potřeba hledat zejména zdroje cizí,
např. Národní sportovní agentura, MŠMT, MMR, Pardubický kraj, fondy EU, případně finanční
prostředky od soukromé a podnikatelské sféry.
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g)

Podpora personálního zabezpečení sportovní činnosti - prostřednictvím vedení MŠ a ZŠ
jejichž je město zřizovatelem aktivovat větší zapojení pedagogických pracovníků do
dobrovolné cvičitelské a trenérské činnosti.
Zvýšit nabídku pravidelného cvičení dětí MŠ a rodičů s dětmi, pravidelné cvičení dětí 1. stupně
ZŠ (zvláště děvčat). Pokusit se ustavit závodní florbalové družstvo děvčat (nabídka pro chlapce
je dostatečná, není vhodné jednotlivými oddíly si navzájem konkurovat a přetahovat děti).

h)

Ocenění - každoročně oceňovat vedením města záslužnou dobrovolnou činnost cvičitelů a
trenérů mládeže nejen morálně nebo věcně, ale i finančně.

4. Sportovní komise
Sportovní komise je orgán, který řídí Rada města, jmenuje a odvolává její jednotlivé členy. Předsedou
komise je zastupitel města. Patří k iniciativním a poradním orgánům rady města v oblasti sportu. Je
zodpovědná za grantovou a dotační politiku města v oblasti sportu, připravuje podmínky získání grantů
v této oblasti a předává je ke schválení v radě města. Cílem její činnosti je podpora dalšího rozvoje
sportu ve městě.
Náplň činnosti komise:
připravuje a aktualizuje pravidla pro rozdělení dotací z rozpočtu města v oblast sportu,
navrhuje rozdělení dotací z rozpočtu města jednotlivým sportovním oddílům,
kontroluje čerpání dotací z hlediska věcné správnosti a včasnosti vyúčtování,
zpracovává koncepci rozvoje sportu na území města,
připravuje celoroční kalendář sportovního dění ve městě a pravidelně ho aktualizuje,
iniciuje rozvoj sportovních zařízení v majetku města,
sleduje využití sportovních zařízení v majetku města,
nominuje kandidáty na Sportovní ocenění roku,
plní další úkoly dle dispozic rady města.

5. Rekreační sport
Snahou města je získat pro rekreační sport a dostat do pohybu co nejvíce občanů, zvláště mládeže.
Význam podpory rekreačního sportu spatřujeme v sociálních kontaktech, zdravém životním stylu,
aktivním odpočinku a smysluplnému trávení volného času.
Úkoly:
rozvoj a budování cyklostezek v okolí města, u některých s možností využití pro in-line bruslení
(nutné vlastnictví pozemků, projektová dokumentace, dotace z MMR nebo EU),
rozšiřování míst aktivního odpočinku na katastru celého města, například formou rozšiřování
míst s venkovním fitness stroji apod.

6. Přehled subjektů poskytujících služby v oblasti tělovýchovy a sportu
ŽSKTřemošnice, z.s.
Je největší sportovní organizací na území města. V 6 oddílech sportuje cca 400 členů. Ke své
činnosti využívají výhradně sportovní zařízení v majetku města.
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Karate klub Lichnice, z.s.
Jedná se jednooborový sportovní spolek se zaměřením na karate. Má cca 60 členů a dosahuje
výjimečných výsledků na řadě soutěží v úrovni MS, ME, MR.
Automotoklub Třemošnice, z.s.
Jedná se o specificky zaměřený spolek na motoristický sport. Ke své činnosti využívá vlastní
motokrosové závodiště a několik pozemků pronajatých od města Třemošnice. Ročně organizují
2-3 motokrosové závody od krajské až k celostátní úrovni.
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Třemošnice
Jedná se o pobočný spolek, kromě své hlavní činnosti vychovává mládež v počtu cca 25 dětí ve
věku 6 až 15 let k hasičské činnosti. K činnosti a soutěžem v požárním sportu aktivně využívají
sportovní areál města, zejména ovál. Zúčastňují se soutěží na okresní a krajské úrovni.

Sport KIDS, z.s. Třemošnice (soukromý subjekt)
Organizuje zájmovou sportovní činnost na vlastních sportovištích (tenis, sportovní střelba).
Činnost je z velké části zaměřena na mládež a je organizována na principu placené služby.
SRC Lihovar, s.r.o. (soukromý subjekt)
Organizuje zájmovou sportovní činnost na komerční bázi na vlastních sportovních zařízeních
(fitness, bowling, bazén, vířivka, tělocvična, studio sportů, solná jeskyně). Mezi jejich klienty
převládají věkové skupiny dospělých.
Manželé Teřlovi (soukromý subjekt)
Činnost je zaměřena na dospělé, formou placené služby.

7. Seznam sportovišť
Ve městě je celá řada sportovišť, jak ve vlastnictví města nebo jiných subjektů (SOŠ, AMK, Sport KIDS,
SRC Lihovar, Teřlovi). Tato sportoviště slouží výkonnostnímu sportu i sportování nejširší veřejnosti.
Město v rámci svých možností podporuje provoz těchto zařízení i další rozvoj sportovišť ve městě.
Městská sportoviště
Sportovní areál
Areál se nachází v ulici Internátní, vtěsná blízkosti základní školy a střední odborné školy a zahrnuje
tato sportoviště a zařízení:
tribuna - poskytuje kompletní zázemí pro sportovní činnost (šatny, klubovna, sociální zařízení,
sklady apod.)
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technický stav - havarijní stav střechy, ostatní zařízení a vybavení vyhovuje potřebám
návrh řešení - komplexní rekonstrukce střechy
hlavní travnaté hřiště - pochází z roku 1955, je vybaveno automatickým zaléváním trávníku.
technický stav - přes pravidelnou údržbu vyžaduje generální rekonstrukci
návrh řešení - návoz kvalitní hlíny, vodorovné a výškové vyrovnání apod.
atletická dráha - postavena v roce 1955, povrch škvára, atletické sektory chybí
technický stav - poplatný době vzniku, nevyhovuje současným požadavkům, stav nevyhovující
návrh řešení - provést rekonstrukci dráhy položením umělého povrchu v kombinaci
s asfaltovým povrchem (IN-LINE dráhou), s doplněním základních atletických sektorů (skok
daleký, skok do výšky)
volejbalový kurt - antukový povrch
technický stav - pro současné potřeby vyhovující, v budoucnu by bylo vhodné položit umělý
povrch
6 tenisových kurtů - povrch antuka
technický stav - plně neodpovídá požadavkům na kvalitu, nedostatek antuky
návrh řešení - předpokládá se, že pravidelnou údržbou a dostatkem antuky se jejich stav
zlepší, do budoucna je dobré uvažovat o položení umělého povrchu na dva kurty
venkovní fitness - odpovídá požadavkům
malá umělá tráva - položena umělá tráva výšky 2cm
technický stav - vyhovující
návrh řešení - pravidelná údržba a doplňování pískového zásypu
sauna
technický stav - poplatný době výstavby v roce 1991, vybavení zastaralé
návrh řešení - provádět pravidelnou údržbu, připravit postupnou obnovu
posilovna
technický stav - odpovídá době výstavby v roce 1991, vybavení zastaralé
návrh řešení - provádět pravidelnou údržbu, připravit obnovu posilovačích strojů
2 tréninková travnatá hřiště - povrch tráva s umělým zavlažováním
technický stav - vyhovující jako odlehčovací plochy
návrh řešení - provádět pravidelnou údržbu, pravidelně zavlažovat
minigolf-

počet herních jamek 18

technický stav - vyhovující
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návrh řešení - provádět pravidelnou údržbu
tělocvična - rozměr 20x30m, palubovka, hlediště
technický stav - vyhovující
návrh řešení - pravidelná údržba a kontrola cvičebního nářadí a náčiní, plánovat postupnou
obnovu tělocvičného nářadí
dětské dopravní hřiště - pochází z roku 1980
technický stav - zařízení zastaralé, neodpovídá současným požadavkům na výuku dopravní
výchovy
návrh řešení - provést komplexní modernizaci a rekonstrukci hřiště
koupaliště - pochází z roku 1936,1975- 80 provedena částečná oprava bazénového tělesa, 1990
výstavba úpravny vody a zázemí (sociální zařízení, prodejní prostor, zázemí pro
obsluhu koupaliště)
technický stav - bazénové těleso (havarijní stav, netěsní - velký únik vody, beton se drolí, chybí
přelivové kanálky - neodpovídá požadavkům hygieny), máme projekt
úpravna vody - po částečných úpravách technologického zařízení bude vyhovující
dětské brouzdaliště - nevyhovující (technicky i hygienicky)
plážový volejbal - vyhovující
obslužné zázemí-vyžaduje modernizaci
Sídliště (ulice Družstevní a Pod Sadem)
venkovní posilovna - z roku 2014
technický stav - vyhovující
návrh řešení - provádět pravidelnou údržbu a kontrolu
venkovní hřiště - llx30m, umělý povrch, částečně oplocené
technický stav - vyhovující
návrh řešení - umělý povrch pískovat, oplocení častěji kontrolovat a opravovat
dětské hřiště - z roku 2008, 8 herních prvků
technický stav - vyhovující
návrh řešení - nutná pravidelná kontrola, revize, údržba, připravit pozvolnou výměnu herních
prvků
Místní části (Závratec, Lhůty, Podhradí, Starý Dvůr, Skoranov, Kubíkovy Duby)
V těchto částech nemá město žádná sportoviště.
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SOŠ a SOU technické Třemošnice, Internátní
tělocvična - 20x30m, parkety
AMK Třemošnice. z.s.
motokrosové závodiště Kubíkovy Duby
Družstevní č.p. 254 manželé Teřlovi
fitness
Sport KIDS, z.s. Zámecká, Třemošnice
tenisový kurt s umělým povrchem a osvětlením
krytá střelnice
SRC Lihovar, s.r.o. 1. Máje, Třemošnice
fitness
bazén, vířivka
tělocvična
studio sportů
bowling
solná jeskyně

8. Cíle a záměry ve výstavbě a rekonstrukci sportovních zařízení
Pro rozvoj organizovaného i neorganizovaného sportu ve městě je nutno každoročně z prostředků
města, resp. veřejných prostředků investovat do:
oprav existujících sportovních zařízení,
rekonstrukce sportovních zařízení, modernizací zlepšit možnosti využití těchto zařízení,
vytváření nových sportovišť vč. potřebného zázemí, která budou vhodně doplňovat stávající
sportovní zařízení,
výstavbu jednoduchých víceúčelových sportovišť v místních částech (Závratec, Lhůty,
Podhradí, Starý Dvůr, Skoranov, Kubíkovy Duby)
provoz a údržba zařízení provozovaných městem.
Z hlediska účelu využití lze cíle rozdělit na:
stavby pro organizovanou tělovýchovu
stavby pro rekreační sport
stavby pro školní tělovýchovu
Úkolem všech zainteresovaných stran je sladit optimální využití, aby sportovní zařízení byla k dispozici
jak organizovaným sportovcům, tak i pro rekreační sport a školní mládež. Musí být také snaha hledat
prostor pro komerční pronájem sportovišť.
Pro realizaci záměrů v této oblasti je nutné brát na zřetel splnění následujících podmínek:
získání podstatných (minimálně 50%) dotačních prostředků (např. Národní sportovní agentura,
MŠMT, MMR, Pardubický kraj, příspěvky podnikatelské sféry a soukromých osob) na vlastní
výstavbu
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závazně deklarovaný zájem dostatečného počtu sportovců o celoroční využití, včetně možnosti
úhrady nájmu pro optimalizaci financování provozu
Náměty pro investiční záměry:
rekonstrukce koupaliště
rekonstrukce střechy tribuny
umělé kluziště (ve sportovním areálu)
rekonstrukce hlavní travnaté plochy
položení umělého povrchu na volejbalový kurt
rekonstrukce atletické dráhy (položení umělého povrchu, IN-LINE dráha)
a)

po celé délce dráhy

b)

na rovince pod tribunou

vybudování základních atletických sektorů (skok daleký, skok do výšky, vrh koulí)
výstavba nafukovací haly (nad dvěma tenisovými kurty a změnit je na víceúčelové sportoviště)
položení umělého povrchu na 1-2 tenisové kurty
výstavba cyklostezky Ronov n.D - Třemošnice)
budovat nízkonákladová víceúčelová sportoviště v místních částech
Skate park (např. u bývalé budovy vlakového nádraží)
Pumptrack (např. na části tréninkového hřiště)

9. Závěr
Schválením

předložené

koncepce

se

město Třemošnice

hlásí k zodpovědnosti

za

stav

tělovýchovných zařízení ve městě, která jsou v jeho vlastnictví i podpoře dalších zařízení, sloužících
pro sport. Vytváří tak dlouhodobě předpoklady k dalšímu rozvoji sportu ve městě a to s preferencí
sportů s největší diváckou odezvou, podporou dětí a mládeže. Město trvale zabezpečuje možnosti
sportování pro všechny občany, a to nejen na úrovni výkonnostní, ale i rekreační. Zajišťuje výstavbu
nových sportovišť, jejich rekonstrukci, provozování a údržbu.
Plán rozvoje sportu ve městě Třemošnice byl schválen Zastupitelstvem města usnesením č.
ZM/46/2021 dne 29.9.2021.

Ing. Miroslav Bubeník
starosta

Mgr. František Melechovší<ý
místostarosta
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předseda sportovní komise

