PLÁN ROZVOJE SPORTU
OBCE HRADČANY
na období 2018-2028

Zpracovatel: Centrum společných služeb DSO Tišnovsko
Sídlo:
Radniční 14, 666 01 Tišnov
IČ:
750 58 944
Kancelář: Komenského 1109, Předklášteří
Předklášteří, červen 2018

OBSAH

1. ÚVOD ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1. 1. Základní pojmy ………………………………………………………………………………………………………. 3
1. 2. Úloha obce v zajišťování sportu …………………………………………………………………………….. 4
2. OBEC HRADČANY .……………………………………………………………………………………………………………… 4
2. 1. O obci .…………………………………………………………………………………………………………………… 4
2. 2. Současný stav obce.…..……………………………………………………………………………………………. 6
3. CÍLE A ZÁMĚRY OBCE ………………………………………………………………………………………………………….. 8
3. 1. Sport dětí a mládeže ………………………………………………………………………………………………. 8
3. 2. Sport pro všechny věkové skupiny …………………………………………………………………………. 9
3. 3. Sportovní infrastruktura ………………………………………………………………………………………… 9
4. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI…….………………………………………………………………………………. 11
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ………………………………………………………………………………………………… 11

2

1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu obce Hradčany je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o otevřený dokument, který se může měnit či
doplňovat v závislosti na možnostech a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je zajištění
optimálních podmínek pro volný čas a sportovní vyžití všem občanům obce napříč věkovými skupinami,
podporovat sportovní aktivity a nastavit způsob financování podpory sportu v obci.
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. 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 vzdělávání.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky
pro sport tím, že:
•
•
•
•
•
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny věkové skupiny od dětí až po seniory,
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 plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho
provádění.

1. 1. Základní pojmy
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.
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.
3. 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.
4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování
a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
5. Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita
sportovního charakteru.
6. Dobrovolník a dobrovolnictví – cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví
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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.
7. Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní
činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

1. 2. Úloha obce v zajišťování sportu
1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce. Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu.
2. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejich kulturně historických tradic.
3. Obec se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů ve
prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje 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 a ochrany veřejného pořádku. Viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
4. Hlavní úkoly obce:
- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je
pro sportovní činnost občanů,
- podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
- podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.

2. OBEC HRADČANY
2. 1. O obci
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1397. Obec se začala rozvíjet kolem velkostatku, který
patřil klášteru Porta Coeli a měla zemědělský charakter. Název obce, dle místního podání, pochází od
hrádku či tvrze, která stávala na místě pozdějšího dvora a rychty.
Hradčany jsou obec v okrese Brno – venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládají se v Boskovické brázdě,
přibližně 3 kilometry jihovýchodně od Tišnova, v katastrálním území Hradčany u Tišnova. Žije zde 645
obyvatel. Hradčany katastrálně sousedí s obcemi Čebín, Sentice, Heroltice, Březina a s městysem
Drásov a městem Tišnov. Obcí protéká potok Lubě a vtéká do řeky Svratky. Poloha obce je převážně
v nížině obklopená kopcem Horka, kopcem Doubky a kopcem Sokolí.
Z celkové katastrální plochy obce zabírá orná půda 56 %. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny
katastru obce. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli v obci velmi málo ploch s travním
porostem.
Zástavba v obci je převážně nízkopodlažní, tvořená půdními zemědělskými usedlostmi s hospodářským
zázemím a novější zástavbou rodinných domků. Obec Hradčany leží na frekventované silnici a obec dělí
na dvě poloviny. Dolní část obce tvoří Náves a přilehlé ulice. Horní část obce je tvořena odbočkou ze
silnice na Drásov a ulicí Drásovskou. Na ulici Úvoz vznikla v krátkém období bytová zástavba.
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Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci i veřejný vodovod. Kulturní dům je z části využíván jako
obecní úřad. V obci Hradčany se nachází tři restaurace, knihovna a kaple. Spojení s okolními obcemi
zajišťuje pravidelná autobusová doprava, nejbližší železniční stanice je vzdálena 1 km mimo katastr
obce směrem na Tišnov. Registrovaní jsou zde živnostníci i obchodní společnosti, a to např. Zámečnictví
Drlík, Svatební salon I. D. – Irena Dobišarová, Elqa Hradčany, s.r.o., RIGI stavební společnost, s. r. o.,
Rybárna Hradčany, Mrazírny Eisberg, a.s., autodoprava Novotný, s.r.o., a další. Obec je také členem ve
Svazku VaK Tišnovsko, DSO Tišnovsko a v DSO Mikroregion Čebínka.
Mateřská škola Hradčany, příspěvková organizace – jednotřídní s celodenním provozem. Je umístěna
v přízemních prostorách budovy bývalé základní školy. Pro činnost dětí je v MŠ herna. V prostorách se
nachází šatna, jídelna a kuchyň, do které jsou obědy dováženy z MŠ Tišnov, ŠJ Humpolka. U MŠ se také
nachází zahrada v přírodním stylu.
Zájmová činnost je zastoupena Sdružením dobrovolných hasičů. Organizují pravidelně úklid obce, sběr
železného šrotu a účastní se hasičských závodů.
Pro využití volného času je na kopci Horka vybudované sportoviště se zázemím, je zde fotbalové hřiště,
tenisové kurty, klubovna a šatny, posezení s udírnou. Ke sportu se také v obci využívá zimní kluziště.
Okolím Hradčan prochází značené turistické trasy a cyklostezky.
Okrajové části katastru obce jsou využívány k rekreaci. Zajímavosti v nejbližším okolí obce Hradčany Rozhledna Klucanina, rozhledna Čebínka, rozhledna Zlobice, hrad Veveří, klášter Porta Coeli.

Školy a vzdělávání:
•

Mateřská škola Hradčany

Sportovní a rekreační zařízení:
•
•
•

Sportoviště Horka – fotbalové hřiště, tenisové kurty, v zimě se využívá jako zimní kluziště
Kulturní dům
Workoutové a dětské hřiště.

Organizace a spolky:
•
•

Sdružení dobrovolných hasičů
Knihovna obce.

Nejvýznamnější památky:
•
•

Kaple svaté Anny
Boží muka.
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Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2018
Počet obyvatel k 30. 4. 2018
Nadmořská výška
Kraj
Okres
Správní obvod
Adresa obecního úřadu
Adresa URL
e-mail
Starosta

Hradčany
Obec
3, 05 km2
645
247 m n. m.
Jihomoravský
Brno – venkov
Tišnov
Tišnovská 131, 666 03 Hradčany
www.hradcanyutisnova.cz
hradcany@volny.cz
Ludmila Špačková

Foto: sportoviště Horka, autor: Ing. Lubomír Katolický

2. 2. Současný stav obce
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch svých
občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
Obec (vybudovala) a spravuje následující sportovní zařízení:
•
•

sportoviště Horka (fotbal, kurty, šatny),
kulturní dům (sál slouží také jako tělocvična).
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Akce pořádané obcí (rekreačně):
•
•
•
•

florbal (kulturní dům),
pin pong,
power jóga,
cvičení seniorek.

Akce pořádané v Hradčanech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pálení čarodějnic
Hradčanské šermování
Gulášiáda
Babské hody
Mikulášská besídka
Předvánoční setkání
Tradiční masopustní veselí
Dětský maškarní karneval
Velikonoční, podzimní a vánoční dílničky pro děti a dospělé

Foto: sportoviště Horka – fotbalové hřiště, autor: Ing. Lubomír Katolický
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Foto: kulturní dům, autor: Ing. Lubomír Katolický

3. CÍLE A ZÁMĚRY OBCE
3. 1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úkolem je zajištění
smysluplného trávení volného času a pocitu sounáležitosti s okolím. Sport je způsob vlivu na chování
dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence sociálně
patologických jevů v chování dětí a mládeže.

Cíle
Záměry

-

Sport dětí a mládeže
zvýšení a podpora zájmu o sport
nabídka smysluplného trávení volného času
údržba stávajících sportovních zařízení a dětských hřišť ve
vlastnictví obce
modernizace a údržba stávajících sportovních zařízení a dětských
hřišť ve vlastnictví obce v souladu s potřebami a možnostmi obce
podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a
mládež
příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže
dle možností rozpočtu obce a dotací
prodloužení stávající cyklostezky
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3. 2. Sport pro všechny věkové skupiny
Sport pro všechny věkové skupiny je organizovaný i neorganizovaný sport a další sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Plní funkci zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času,
seberealizace a aktivní odpočinek.

Cíle

Záměry

-

Sport pro všechny věkové skupiny
vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního
využití a aktivní zábavy pro všechny věkové skupiny občanů obce
seberealizace a naplnění volného času
aktivní odpočinek
údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce
modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce
v souladu s potřebami a možnostmi obce
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny
věkové skupiny dle možnosti rozpočtu a dotací

3. 3. Sportovní infrastruktura
Budováním nových a správou stávajících sportovišť a dětských hřišť obec vytváří základní podmínky
pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obec je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná.
Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se stabilizovat
sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

Cíle

-

Záměry

-

Sportovní infrastruktura
zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro volnočasové
aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času
údržba sportovní infrastruktury
modernizace sportovní infrastruktury
rozšiřování stávajících sportovních zařízení
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny
věkové skupiny obyvatel podle rozpočtů a dotací
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Foto: sportoviště Horka - šatny, autor: Ing. Lubomír Katolický

Foto: sportoviště Horka, autor: Ing. Lubomír Katolický
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4. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
a) Přímá podpora (finanční) 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) Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu
c) Nepřímá podpora:
•
•
•
•

údržba stávajících sportovních a dětských zařízení,
propagace sportovních akcí,
organizační zajištění sportovních aktivit,
technické zajištění akcí.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Plán rozvoje sportu v obci Hradčany schválilo Zastupitelstvo obce Hradčany na svém zasedání konaném
dne3. září 2018 usnesením č. 41/2018.

Plán rozvoje sportu obce Hradčany je zveřejněn na webových stránkách
www.hradcanyutisnova.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Hradčanech dne 4.9.2018

obce

…………………………………………………………….
Ludmila Špačková (starostka)
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