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1. Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v Městysi Zdislavice 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
městyse.
Městys má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel. Vede to na
jedné straně ke zvýšení kvality života a na straně druhé plní, především u dětí a mladých lidí,
významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů. Také je to vhodný prostředek pro
integraci a soudržnost obyvatel městyse.
Cílem strategického plánu je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytvářet podmínky pro
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, věku, pohlaví, původu, vyznání, ale i
ekonomického a sociálního statusu, pro organizované sportovce, vytyčit strategii rozvoje sportu
městyse a způsob financování.
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2. Charakteristika městyse
Poloha městyse
Městys Zdislavice se nachází jihovýchodně od města Vlašim ve Středočeském kraji. Katastrální
území městyse se rozkládá na ploše 677 ha v nadmořské výšce 312 m n. m.

Obrázek č. 1: Umístění městyse na mapě
Zdroj: https://geoportal.gepro.cz
Souhrnné informace
Název
Status
Kraj
Okres
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Pověřená obec
Katastrální území
Katastrální výměra
Počet obyvatel k 1. 1. 2021
Nadmořská výška
Zákl. sídelní jednotky
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
Tabulka č. 1: Informace o obci
Zdroj: https://cs.wikipedia.org

Zdislavice
městys
Středočeský
Benešov
Vlašim
Vlašim
Zdislavice
6,77 km²
523
312 m n. m.
1
1
Zdislavice 6, 257 64 Zdislavice
Bc. Pavel Bouček
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3. 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.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – v městysi není, jako poradní orgán městyse funguje
výbor TJ Sokol Zdislavice z.s a SDH Zdislavice. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovníci
podílející se na sportovních činnostech.
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4. Úloha městyse v zajišťování sportu
Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly městyse. Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu. Sportovní politika městyse se odvíjí od potřeb městyse a vychází z jeho
kulturně historických tradic. Městys se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň
koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch městyse, resp. svých občanů a kontroluje
efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti městyse
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.
Hlavní úkoly městyse:
•

zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zabezpečovat kvalitní přípravu sportovních talentů,

•

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 městyse.
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5. Současný stav
Sportovní infrastruktura
Městys Zdislavice nabízí ke sportování sportovní areál v Bolinsku (2 travnaté hřiště),
multifunkční hřiště za tělocvičnou (2 hřiště - tenis, volejbal) u kterého je dětské hřiště a hlavně
v zimních měsících je možnost sportování v místní tělocvičně pro 40 sportovců (cvičení, tanec,
volejbal, fotbal). Tato sportovní zařízení slouží pro všechny občany městyse, pro místní spolky
a hlavně pro MŠ a ZŠ Zdislavice – tělovýchova a sportovní aktivita dětí. Okolí městyse nabízí
podmínky pro aktivní turistiku, cykloturistiku, pěší turistiku a další. Do obecné podpory sportu
by se měli zapojit i trenéři, pedagogové tělovýchovy a sportu, vedoucí sportovních oddílů a
lékaři.
Fotbalové hřiště
Sportovní plochu tvoří 2 travnaté fotbalové hřiště (hlavní a tréninkové) se zázemím (šatny,
hygienické zázemí), které průběžně celoročně udržuje.
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Multifunkční a dětské hřiště
Sportovní plochu tvoří 2 hřiště s umělou trávou s možností využití zázemí tělocvičny (šatny,
hygienické zázemí), které průběžně udržuje. S touto sportovní plochou sousedí dětské hřiště.

Tělocvična
Sportovní plochu tvoří hřiště a sportovní náčiní pro různá cvičení a zázemí tělocvičny
(šatny, hygienické zázemí), které se průběžně udržuje.

Tělocvična MŠ
Sportovní plocha pro různá cvičení a zázemí tělocvičny (šatny, hygienické zázemí).
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Spolky v městysi
TJ Sokol Zdislavice
Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje v
převážné míře TJ Sokol. Sokolové mají dvě fotbalová mládežnická družstva (přípravka, st.
žáci) a A mužstvo dospělých, kteří hrají organizované okresní soutěže. Tréninky probíhají na
fotbalovém hřišti a v zimních měsících je využívána tělocvična. TJ SOKOL se pravidelně
účastní soutěží a zapojuje se do organizace akcí pořádaných v městysi.
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Sbor dobrovolných hasičů Zdislavice
SDH Zdislavice byl založen 7. února roku 1886. V současné době má SDH přes 70 členů.
Aktivně se věnuje požárnímu sportu mnoho let a naše dvě družstva se účastní v soutěžích THL
- Táborská hasičská liga a BNL – Benešovská hasičská liga. K soutěžím přistupují členové
velmi zodpovědně a v sezoně využívají místní hřiště jak pro účely tréninků, tak i k pořádání
soutěží v požárním sportu. V našem městysi má požární sport dlouholetou tradici a sbor se snaží
dělat vše proto, aby nám to vydrželo co nejdéle. Dlouhodobým cílem je pracovat s mládeží a
vychovat naše nástupce, jak pro požární sport, tak i nové členy JPO III. Každoročně pořádá pro
aktivní členy výlet na kolech. Jako hasiči se věnují nejenom sportu, ale zároveň se podílí na
plynulém chodu naší JPO III a pravidelné údržbě techniky. Dále spolupracují s místními spolky
a pomáhají při rozvoji městyse.
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Spolek - Prokop Klub
Tento spolek každoročně pořádá pochod vítězství, kterého se na 10 a 20 km trati účastní cca
100 turistů. Pořádání sportovních akcí (turnaj v tenise) a pořádání společenských akcí.

Spolek chovatelů
V městysi funguje spolek chovatelů. Pořádá výstavy a přednášky.
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6. Oblasti podpory sportu v městysi
Sport dětí a mládeže
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je nejlepší 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, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Sport pro všechny
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou
třídu nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt,
smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek. Především pro seniory
zlepšování fyzické a psychické kondice přináší prodloužení období samostatnosti.
Popis cílů a záměrů:

Priorita: Sport dětí a mládeže
Cíl

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.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.

Záměry

Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví městyse pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví městyse v
souladu s potřebami městyse.
Údržba a modernizace stávajícího fotbalového hřiště, tělocvičny a tenisového
kurtu ve vlastnictví městyse v souladu s potřebami městyse.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.

Priorita: Sport pro všechny
Cíl

Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a
aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území městyse.
Podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí – Běh pro radost, fotbal, pochod
a požární sport.
Podpora nejrůznějších pohybových aktivit (běh, tanec, cvičení pro seniory,
nohejbal, volejbal, stolní tenis aj.).
Podpora úspěšných místních sportovců.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.
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7. Formy podpory sportu městyse
Přímá podpora (finanční)
1) rozpočtovaná v rámci rozpočtu městyse
o pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí,
o nákup vybavení sportovních zařízení,
o modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví městyse a jejich vybavení.
2) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací
z rozpočtu městyse třetím osobám (spolkům – TJ, SDH).
Nepřímá podpora
1) údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
2) organizační zajištění sportovních aktivit,
3) propagace sportovních akcí.

13

Městys Zdislavice
Strategický plán rozvoje sportu

8. Plán investic do rozvoje sportu
Seznam projektových záměrů městyse týkající se budování sportovní infrastruktury. Vzhledem
k vývoji potřeb obyvatel městyse Zdislavice, demografickým vývojem a také v závislosti na
finančních možnostech městyse bude tento seznam průběžně aktualizován nebo upravován.
Název projektového záměru:
Oprava podlahy a střechy v tělocvičně
Vybudování závlahy fotbalového hřiště
Rekonstrukce tribuny fotbalového hřiště
Rekonstrukce travnaté plochy fotbalového hřiště
Rekonstrukce dětského hřiště a oplocení tenisového kurtu
Rekonstrukce herních prvků v areálu MŠ a ZŠ
Vybudování fitness prvků pro seniory
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9. Závěr
Městys má za cíl vytvořit pro své občany kvalitní a kapacitně dostačující sportovní
infrastrukturu, která bude dostupná pro obyvatele z různých věkových a sociálních skupin.
Nedostatkem v oblasti sportu je absence dostupných veřejných sportovišť pro „náctileté“ a pro
věkovou skupinu 65+. Cílem městyse je za pomoci dotačních zdrojů tyto nedostatky postupně
odstraňovat.

Strategický plán rozvoje sportu Městyse Zdislavice se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu Městyse Zdislavice je zveřejněn na webových stránkách
https://www.zdislavice.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na úřadu městyse.
Strategický plán rozvoje sportu Městyse Zdislavice byl schválen Zastupitelstvem městyse
Zdislavice dne 19. 8. 2021 usnesením č. 67/ZM/2021.
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