Obec Staré Křečany, Staré Křečany 38, IČO: 00261653

Plán rozvoje sportu
obce Staré Křečany
na období 2020-2030
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Stručný přehled
Plán rozvoje sportu obce Staré Křečany pro roky 2020-2030 byl zpracován na základě požadavků
zákona o podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů).
Zpracovatelem plánu je Obecní úřad Staré Křečany.
Stávající stav sportu v obci a výhled do budoucnosti byl předmětem konzultace, které se za obec
účastnil starosta František Moravec, zastupitel Martin Hlinka a předseda TJ Jiskra Staré Křečany
Stanislav Horák. Zpracovatelem plánu je Luděk Pešek.
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Staré
Křečany, tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Plán
rozvoje sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v období let 2020-2030 postupně
realizovat.
Obec Staré Křečany má velký zájem o další rozvoj sportu ve prospěch všech věkových i sociálních
skupin obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním
zřetelem na sport dětí a mládeže, jako i zachování pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších
možností pro zdravotně postižené sportující. Obec hodlá maximálně využít všechny existující
sportovní areály a postupně je rozvíjet tak, aby plnily aktuální požadavky sportovní veřejnosti,
případně vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací dokumentací případně vymezit
plochy nové.
V obci Staré Křečany žije přibližně 1250 obyvatel, jedná se o obec ležící ve Šluknovském výběžku
v Ústeckém kraji. Vesnicí protéká řeka Mandava a Brtnický potok. Část obce spadá pod NP České
Švýrarsko a CHKO Labské pískovce. Katastrální výměr obce je bezmála 35 km2 v nadmořské výšce 399
m. n. m. Obec je tvořena ze 6místních částí: Staré Křečany, Nové Křečany, Panský, Brtníky, Kopec a
Valdek.
Oblast sportu podrobně řeší dokument Strategický plán rozvoje obce 2019+, který platí pro období
2019-2029, při jehož zpracování proběhla diskuse s dotčenými subjekty z oblasti sportu. Tento
dokument již schválilo zastupitelstvo.
Nový strategický plán dává velký důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a další zájmové a
volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení volného času všem
věkovým a sociálním skupinám, především pak dětem a mládeži.
Jedním z cílů současného strategického plánu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit
místních obyvatel. Toho plánuje obec dosáhnout pomocí následujících opatření:
•

budování a rekonstrukce prostor pro vnitřní sportovní aktivity

•

budování a zajištění provozu otevřených sportovišť

•

zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity

•

podpora soukromých sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů, dětí atd.

Obec dlouhodobě sport podporuje a připravuje projekty na rekonstrukci a modernizaci sportovní
infrastruktury v majetku obce. Od roku 2017 má obec vypracovanou studii na rekonstrukci areálu
3

hřiště a vybudování sportovního areálu včetně krytých společenských prostor, během následujícího
roku se počítá s výběrem dodavatele projektu a následnou výstavbou.
Klíčovou součástí plánu rozvoje sportu je seznam projektových záměrů obce a sportovních organizací,
které se mají realizovat k naplnění koncepce, a posouzení jejich realizovatelnosti za pomoci dotací.

1. Úvod
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a
předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují úkoly
ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím
povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj
sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro
sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních
zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k
naplnění plánu.
Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport ve Starých Křečanech. Důležité je
zvýšit a udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často dává přednost jiným činnostem
nebo pasivnímu trávení volného času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost. Je žádoucí
umožnit denní pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako prostředek sociální
inkluze pro seniory, handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené.
Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do jisté míry pomůže naplňovat
prvky zdravého životního stylu.
Koncepce se má v praxi projevit v účelném a efektivním financování sportu tak, aby byly postupně
minimalizovány omezující limity z minulosti jako např. podfinancování sportovní infrastruktury a
nedostatečná kapacita sportovišť. K tomu je zapotřebí efektivně využívat veřejné prostředky a
vytvářet podmínky pro pohybové aktivity počínaje územním plánováním a dostatkem sportovních
ploch. Sport je také součástí turistického ruchu a prvkem soukromého podnikání.
Plán rozvoje sportu obce Staré Křečany by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů a
možnostmi financování z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů. Obec Staré
Křečany potřebuje částečnou rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště a připravuje vybudování
víceúčelového sportovně-kulturního areálu s moderním zázemím pro řadu dalších sportů.
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Obec má také ideální geografické podmínky pro vybudování dalších cyklostezek/inline, které by
propojili okolní města a obce. V zájmu obce je řešení cyklistiky přímo v obci i v jejím bezprostředním
okolí. Občané využívají přepravu na kole také do školy a do práce.
Plán rozvoje sportu obce Staré Křečany pro rok 2020-2030 přináší komplexní pohled a vychází z
analýz sportovní infrastruktury i prostředí a situace ve sportovních organizacích. Pomocí předkládané
koncepce chce obec přispět k vytvoření navzájem propojeného systému tělovýchovných, sportovněrekreačních a organizovaných aktivit.
Obec v plánu rozvoje sportu na základě analýzy současné situace a požadavků občanů určuje:





priority obce při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti
tělovýchovy a sportu,
cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území obce dosaženo,
základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně řídit,
nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaženo.

Koncepce sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se rozvoj tělovýchovy a
sportu na území obce měl dále řídit:













podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného sportu
zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
veřejný sektor (obec, obcí založené společnosti – subjekty a zřízené organizace),
občanský sektor (občanská sportovní sdružení)
soukromý sektor (podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních a rekreačních pohybových
aktivit)
podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný sport dětí a
mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny,
v rámci možností rozpočtu obce dotovat provoz a údržbu sportovních zařízení v majetku
sportovních organizací, spolků, případně dalších subjektů
při podpoře ze strany obce rozlišovat investiční a provozní výdaje,
zajistit spoluúčast obce při přípravě sportovních talentů,
vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity určené širokým
vrstvám občanů,
nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy v rámci
rozpočtu obce,
umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu s plánem rozvoje
sportu.

2. Základní pojmy
2.1. 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.
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2.2. 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, uspokojení potřeb a regenerace.

2.3. Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve
školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury
mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci
vzdělávacího programu.

2.4. Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve
sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v diferencovaných
věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport
vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace,
zvyšování výkonnosti).

2.5. Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují obec. Důraz je kladen na úspěch,
členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.

2.6. Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve sportovních
klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují možnosti
dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců je
určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je
veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem
reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď v obchodních
společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve fotbale, ledním
hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.

2.6. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů, zajišťování a
provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články sportovních svazů a
střešních sportovních organizací.

2.7. Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.

2.8. Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.
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3. Aktuální stav
Stávající stav sportu v obci a výhled do budoucnosti byl předmětem konzultace, které se zúčastnil
starosta obce František Moravec, zastupitel Martin Hlinka a předseda TJ Jiskra Staré Křečany
Stanislav Horák
Obec Staré Křečany disponuje poměrně rozmanitou, avšak kapacitně nedostačující sportovní
infrastrukturou, problematická je také kvalita zázemí a dostupnost sportu pro všechny skupiny
obyvatelstva. Největší potenciál představuje fotbalový stadion a jeho přilehlé pozemky, které obec
plánuje využít pro modernizaci a rozšíření hřiště a vybudování nového sportovně-kulturního areálu.
Současný stav společnosti a technické trendy negativně ovlivňují sportovní činnosti: nedostatek
dětské základy, redukce organizačních soutěží, zvýšená kriminality mládeže (drogy), znaky sociálně
vyloučené lokality.

3.1 Sportoviště v majetku obce Staré Křečany
Obec má ve svém majetku jedno větší sportoviště. Jedná se o fotbalové hřiště u návsi Starých Křečan.
Pozemky v okolí sportoviště může obec použít k výstavbě modernější infrastruktury a zázemí pro
sport. V plánu je kompletně zrekonstruovat nohejbalové hřiště, rozšíření posilovacích prvků,
vybudování inline dráhy (s možností provozování biatlonu v zimních obdobích), skate parku. Hlavním
bodem bude vybudování víceúčelového sálu pro sport a kulturu.
Další sportoviště je nově rekonstruované hřiště u Základní školy Staré Křečany, které je v současné
době bohužel uzavřeno z důvodu rekonstrukce střechy základní školy. Po rekonstrukci se hřiště
otevře veřejnosti po výuce dětí základní školy ( zpravidla 14:00 ve všedních dnech školního roku). Na
tomto hřišti se dá provozovat fotbal, házená, nohejbal, volejbal, tenis, florbal a obdobný sport.
Poslední sportoviště je velmi zanedbané a nachází se v Brtníkách pod vlakovým nádražím. Toto
sportoviště je sporadicky využívané při oslavách části obce Brtníky.
V obci se nachází jedno dětské hřiště u Základní školy Staré Křečany. Toto hřiště je obdobně jako
sportoviště dočasně uzavřeno z důvodu rekonstrukce střechy základní školy.

3.2 Další sportovní příležitosti
Organizovaný sport:








HC Draci Staré Křečany
Tělovýchovná jednota Jiskra Staré Křečany –
fotbal
JSDH (JPO 5)
Ping-pong klub
Turisté – osada Kopec
ZRTV (Základní rozvoj tělesné výchovy)
další sportovní organizace

Obec finančně podporuje činnost HC Draci Staré Křečany, který ročně pořádá několik akcí a turnajů.
TJ Jiskra Staré Křečany provozuje svou činnost na pozemcích obce, využívají majetek obce a získávají
finanční podporu, kterou využívají k chodu jednoty po celý rok a na opravy pronajatých objektů.
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Sportovní příležitosti na základní a mateřské školy nejsou omezené. V roce 2018 proběhla kompletní
rekonstrukce tělocvičny. Škola dále využívá plavecký bazén v Rumburku. V objektu základní školy
probíhá jóga.

3.3 Cyklistika
Obec se nachází v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko, proto je vyhledávána turisty a
cyklisty. Nicméně obcí prochází částečně pouze jedna cyklostezka číslo 211 Ráj – Rožany. Ta navíc
vede po hlavní komunikaci a nejsou to vhodné úseky. Cyklisté nemají bezpečnou alternativu pro
průjezd obcí.

3.4. Běhání
Velký počet obyvatel obce se věnuje běhu. Využívají k tomu vedlejší či přírodní nezpevněné cesty
vedoucí obcí a nejbližším okolí. Je v zájmu obce podporovat venkovní sportovní aktivity, včetně
běhání. Není potřeba budování nových cest, je ale důležité je zachovat, opravit jejich povrchy a a
hlavně zapracovat na označení a ukazatelích. Ty v obci nejsou téměř žádné.

4. Navrhovaná opatření a priority
Vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a
opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce.
Obec Staré Křečany se rozrůstá, stále se zvyšuje počet obyvatel. Mění se i demografická skladba
obyvatel – obyvatelstvo obce od roku 2000 stárne, ale v posledních letech se začíná víc lidí vracet
z měst zpět na venkov a domníváme se, že tento trend vydrží. Obec musí držet krok s potřebami a
zájmy svých obyvatel, a proto je potřeba zlepšit sportovní infrastrukturu v obci a navýšit její kapacitu.
V dalších letech lze navíc očekávat další nárůst obyvatel vzhledem k plánům na výstavbu nových
domů a bytových jednotek.
V územním plánu jsou vyznačeny plochy určené k vybudování dalších sportovišť po výkupu pozemků.
Jedná se zejména o pozemky v blízkosti dnešního fotbalového areálu Starých Křečan. Současně chce
obec podpořit cyklistiku jako způsob přepravy do školy a po obci. V oblasti cyklistiky jsou hlavními
prioritami rozvoj místního značení cest a stezek.
V souvislosti s tím obec zajistí informovanost o cyklotrasách na informačních mapách v obci a na
internetu v českém, anglickém a německém jazyce. Cílem je propojení cyklotras tak, aby např. nebyl
nutný pohyb cyklistů na auty velmi frekventovaném úseku silnice vedoucí z Mikulášovic do
Rumburku.
Dalším důležitým prvkem podporujícím cyklodopravu je rozšíření stání pro kola u zastávek. Je možné
očekávat, že v budoucnu budou v obci stále populárnější elektrokola, která sice řeší pro spoustu lidí
problém náročným terénem obce, jsou ale podstatně dražší než běžná kola.
Jednou z oblastí podpory sportu je jeho rekreační funkce pro nejširší vrstvy obyvatel s využitím
přírodního prostředí v obci a okolí a stávajících i nově vybudovaných sportovních zařízení a hřišť.
Pohybové aktivity budou pro občany dostupné, finančně nenáročné a v případě cyklostezek a volně
přístupných hřišť nebudou ani časově omezené. Z hlediska dostupnosti sportu pro děti a mládež je
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důležité, aby financování sportovních a pohybových aktivit nebylo jen na straně rodičů, ale aby obec
přispívala na činnost sportovních organizací dle předem stanovených pravidel.
Důraz se klade na systematické prověřování úplnosti stávající sportovní infrastruktury z hlediska
nároků na současné sportovní vyžití, na tvorbu návrhů na doplnění a modernizaci stávající sportovní
infrastruktury s cílem dosáhnout zlepšení kvalitativních parametrů sportovišť (možnost realizace
nových dosud nerealizovatelných kolektivních her aj.).
Ze strategického plánu obce vyplývají následující priority a konkrétní akce, které chce obec v
následujících letech uskutečnit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vybudování krytého multifunkčního prostoru pro víceúčelové využití, primárně pro sportovní
a společenské akce
Budování a rekonstrukce prostor pro vnitřní sportovní aktivity
Budování a zajištění provozu otevřených sportovišť
Zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity
Podpora občanských sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů
Vybudování nových turistických cílů (prameny Mandavy)
Rekonstrukce vlakových nádraží
Vybudování vhodných vodních ploch pro provozování vodních sportů (zimních), rekonstrukce
vodních nádrží a děl pro sportovní účely a sportovní rybolov

5. Finanční zajištění plánu rozvoje sportu
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro
naplánované aktivity. Rozpočet obce je limitován, obec se v případě větších investic musí z velké části
spoléhat na získané dotace a granty. Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování
financování z různých zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z prostředků EU,
hlavním dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační podpora ČR
prováděná prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Sekundárním zdrojem
dotací budou zdroje a fondy Ústeckého kraje.

5.1. Financování sportu – stát
Úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech
obyvatel bez rozdílu talentu, pohlaví, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu,
pro organizované i neorganizované sportovce.
Objem finančních prostředků prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech úrovních
ukazuje jako významně nižší než u většiny zemí EU. Vysoká ekonomická spoluúčast rodin na
sportování, nízká členská základna v organizovaném sportu, trvalý pokles zdatnosti populace, snižující
se úroveň pohybové gramotnosti, růst obezity a vysoký výskyt civilizačních chorob jsou v České
republice ve srovnání se zeměmi EU alarmující a je nutné hledat systémové řešení rozvoje sportu
podpořené novou legislativou, zásadním navýšením finančních prostředků v rámci dotačních
programů, institucionálním zabezpečením i zvyšováním kvalifikace sportovních odborníků.
Sport je veřejnou službou. Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové organizace a
komerční subjekty, ale i státní správa a samospráva. Je nutné hledat nové řešení institucionálního
9

zabezpečení sportu, neboť zjištěné problémy jsou takového rozsahu a významu, že je nemůže vyřešit
stávající uspořádání.
Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025)
předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky
naplnění v období let 2016 – 2025. Jednou z priorit Koncepce Sport 2025 je dodržování principu
transparentnosti rozdělování dotací a otevřenosti informací jak na straně státu, tak na straně
sportovních subjektů.
Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále též „MŠMT“) poskytuje ze státního rozpočtu
podporu sportu ve formě dotace v programech vyhlašovaných na kalendářní rok zaměřených
zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a
na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České republiky.
MŠMT vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících o podporu ze státního
rozpočtu. Podporu sportu lze poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku.
Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez zbytečného odkladu
zapsat do rejstříku zákonem stanovené údaje a jejich změny (nejpozději do 30. 6. 2019).
Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury (dále též
„SFDI“) dotace na podporu cykloturistiky a cyklodopravy. Dotace se poskytují vždy na následující
kalendářní rok.

5.2. Financování sportu – obec
Obec Staré Křečany dlouhodobě podporuje rozvoj sportu na svém území. Ve svém rozpočtu
pravidelně vyčleňuje finance na podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů a zájmových sdružení
ve výši 162 tis. Kč ročně, záleží na aktuální potřebě. V zásadě každou žádost o finanční podporu
sportu, kterou obec obdrží, vyřeší kladně. Dále obec vyčleňuje finance na investice do sportovní
infrastruktury.
Výdaje obce Staré Křečany na sport v roce 2019:
Klub turistů
9 000,- Kč
Nohejbalový turnaj
8 000,- Kč
HC Draci
15 000,- Kč
Holubáři
10 000,- Kč
TJ Jiskra Staré Křečany
445 000,- Kč
(výjimečná dotace od obce díky výročí klubu TJ Jiskra Staré Křečany, jinak ročně 100 000,- Kč)
Tour de Feminin
12 000,- Kč
Turnaj Memorial Karla Vařečky
8 000,- Kč
Částku vyčleněnou na sport a tělovýchovnou činnost plánuje obec pro rok 2020 dále zvýšit. Pro roky
2020a 2021 se v rozpočtovém výhledu již počítá s dalšími investicemi do oblasti sportu, které

10

vyplývají z již uzavřených smluv nebo naplánovaných akcí. V roce 2021 se počítá s velkou investicí do
sportoviště u fotbalového hřiště.
Vzhledem k omezenému rozpočtu není obec sama schopná financovat větší projekty spojené
s rozvojem sportovní infrastruktury, vznik nových sportovišť i školní tělocvičny je tak podmíněný
získáním dotace z alternativního zdroje.

6. Harmonogram
Obec bude v období 2020-2030 pracovat na plnění priorit a cílů stanovených v tomto plánu rozvoje.
Obec zažádá o státní i krajské dotace určené na investice do sportovní a volnočasové infrastruktury.
V plánu je od roku 2020 začít s výstavbou nového sportoviště poblíž fotbalového hřiště, které by
poskytlo jednak zastřešený víceúčelový prostor vhodný pro činnost sportovních oddílů a skupin a
pořádání nejen sportovních akcí a školního sportu, ale také pro společenské a kulturní akce, jako jsou
koncerty, slavnosti, divadelní představení, plesy a jiné setkávání obyvatel. Součástí komplexu by měla
být i řada drobných venkovních sportovišť, která budou veřejně přístupná obyvatelům obce – jedná
se například o hřiště na nohejbal, skate park či plochu pro sporty typu biatlon, atp.
Obec by měla mít vybudovanou dostatečnou sportovní infrastrukturu co do pestrosti a kapacity pro
všechny věkové a sociální skupiny. Školní sport by měl být součástí výchovně-vzdělávacího procesu.
Výkonnostní sport bude mít při vytvoření příznivých podmínek dostatečnou členskou základnu. Obec
bude podporovat sport na školách, sportovní akce pro veřejnost i organizaci významných sportovních
událostí.
Záměr
Víceúčelová hala
Značení stezek a cest
Rozvoj cykloturistiky
Nohejbalové hřiště
Zázemí pro ostatní
v blízkosti hřiště

sporty

Předpokládané náklady
15 mil. – 20 mil. Kč
0,5 mil. – 1 mil. Kč
3 mil. – 10 mil. Kč
1 mil. – 2 mil. Kč
10 mil. – 30 mil. Kč

Předpokládaný termín realizace
2025
2021
2021-2029
2022
2029

7. Závěr
Schválený plán rozvoje sportu obce Staré Křečany se stane základním koncepčním vodítkem pro
rozhodování zastupitelstva obce pro období let 2020-2030. Stanovuje priority i prostředky pro jejich
naplnění. Vzhledem k vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech bude moci
být upravován a realizace navržených opatření případně i zrychlována.
Obec má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující sportovní infrastruktury,
která bude dostupná pro obyvatele z různých věkových i sociálních skupin. Rozrůstající se výstavba
nových domů a bytových jednotek naznačuje, že bude v budoucnosti pokračovat trend růstu počtu
obyvatel a s tím i poptávka po možnostech kvalitně trávit volný čas.
Dlouhodobým nedostatkem v oblasti sportu je absence uzavřené sportovně-kulturní haly, nedostatek
veřejně dostupných sportovišť a nedostatečné zázemí pro sportovní kluby a organizace v okolí
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fotbalového hřiště. Obec se zavazuje tyto nedostatky cíleně odstraňovat, a to za použití jak vlastních,
tak za využití dotačních programů získaných finančních prostředků.
Důležitým bodem bude podpora talentovaných sportovců a spolupráce s okolními TJ, sloučení klubů,
případně rozšíření apod.
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