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Úvod
Plán rozvoje sportu obce Třebusice je střednědobý strategický dokument, vypracovaný na
základě požadavků daných zákonem č. 230/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Dokument nabízí stručný pohled na historii sportu v obci a mapuje současný stav. Jeho cílem
je stanovit priority pro rozvoj sportu v obci a stanovit prostředky pro jejich naplnění. Plán
rozvoje sportu má napomoci, na lokální úrovni a v rámci možností obce, zabezpečit podmínky
pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale
i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce, v souladu
se státní Koncepcí podpory sportu 2016 -2025 – SPORT 2025.

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem:
Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.

Informace a základní údaje o řešeném území
Obec leží ve Středočeském kraji v okrese Kladno. Rozloha katastru obce činí 427 ha. Od roku
2004 patří k obci Třebusice také osada Holousy.
Obec leží v nadmořské výšce 295 m.
V obci žije 506 obyvatel (k 1. 1. 2018) a nachází se zde 163 zkolaudovaných staveb.
Vývoj počtů obyvatel v obci od r. 2000 ukazuje graf č. 1
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Z celkového počtu 506 obyvatel je 259 mužů a 247 žen. Dětí do 15 let je 75, průměrný věk
obyvatel je 42,5 let.

Z historie obce
Na začátku 20. století v obci žilo asi 500 obyvatel, bylo zde 54 domů, a bylo zde činných hned
několik spolků: Dělnická tělovýchovná jednota (zal. 1900) Sbor dobrovolných hasičů (zal.
1901),Klub cyklistů (zal. 1934) a fotbalové mužstvo.
Roku 1920 byl na návsi podle návrhu tehdejšího starosty pana Červenky vystavěn pomník
Mistra Jana Husa, který byl slavnostně odhalen 4. července téhož roku.
V roce 1931 byla dokončena stavba Obecné školy. V roce 1932 měla obec 602 obyvatel a
v obci byly evidovány tyto živnosti a obchody:
cihelna, holič, 3 hostince, kolář, kovář, krejčí, 2 obuvníci, pekař, 8 rolníků, řezník, 3 obchody
se smíšeným zbožím, stavitel, 2 trafiky, 2 truhláři, výroba valch na prádlo.
Historicky byla obec územněsprávně začleněna do okresu Slaný, od roku 1960 spadá pod
okres Kladno.
V roce 1974 se začalo se stavbou místního sportovního areálu s požární nádrží, která také
sloužila jako koupaliště. Po vybudování sportovního areálu "na koupališti" byl založen v roce
1976 oddíl malé kopané PK Třebusice, který nepřetržitě funguje až do dnes.

Základní východiska, současný stav
Sportoviště a hřiště v obci
V nedávné minulosti byla v obci herními prvky nově dovybavena dětská hřiště před obecním
úřadem a v areálu u požární nádrže.
V roce 2012 byl v areálu u požární nádrže vybudován altán a pod něj umístěny 2 venkovní
cvičební stroje pro dospělé. Dále byl instalován betonový stůl pro stolní tenis, koš na
košíkovou.
Součástí sportovního areálu je hřiště s asfaltovým povrchem, s fotbalovými brankami. Je
možné zapůjčit si stojky a síť na volejbal/nohejbal/tenis.

Spolky v obci
Místně příslušné jsou aktuálně v obci 3 zapsané spolky.
EKOLOV – spolek zabývající se myslivostí.
PK TŘEBUSICE z.s. – futsalový oddíl.
MIMI & maminky z.s. – cílem spolku je podpora matek na mateřské, zlepšení fyzické kondice,
zabezpečení hlídání dítěte po dobu sportovní činnosti matky.
Obci dlouhodobě schází dostatečně velký vnitřní prostor jak pro sportovní, tak pro
společenské aktivity. Spolky se sportovní náplní jsou proto při své činnosti po část roku
odkázány na využívání infrastruktury mimo obec.

Sportoviště a sportovní organizace v blízkém okolí obce
Vzhledem k absenci vhodné infrastruktury přímo v obci, jsou občany Třebusic pro sportovní
vyžití hojně využívána také sportoviště v blízkých městech a vesnicích.
Brandýsek
– sousední vesnice
– fotbalové hřiště (Fotbalový klub Brandýsek z.s., SDH Brandýsek)
- tělocvična Sokola (Tělovýchovná jednota Sokol Brandýsek, BUDOKAI, o.s)
Koleč
- sousední vesnice
- fotbalové hřiště (FC Koleč, z.s.)

- tělocvična a malý sál KD (cvičení pro děti, kondiční cvičení, jóga)
Kladno, Slaný, Kralupy nad Vltavou, Praha
Nabízí široké možnosti sportovního vyžití pro organizovanou i neorganizovanou činnost.
Zimní stadiony (Praha, Kladno, Slaný, Kralupy)
Turistické a cyklistické trasy
Přes obec Třebusice vedou velmi frekventované silnice III/10142 a III/10144. Ačkoliv se obci
společným úsilím s okolními obcemi podařilo oficiálně z oblasti vyloučit tranzitní nákladní
dopravu, v praxi k průjezdu nákladních automobilů stále dochází a pohyb jak chodců, tak
cyklistů po silnicích v blízkém okolí obce je problematický.
Je to škoda, protože v docházkové vzdálenosti se v okolí obce nachází řada pěkných tras pro
turistiku, stejně tak jako již výše zmíněná sportoviště.
Cyklotrasa 0077 Praha – Okoř - Zákolany
Cyklotrasa 0017 Lesní okruh Kladno
Cyklotrasa 8254 Slaný - Zvoleněves
Cyklotrasa 202 Louny – Kralupy nad Vltavou
Turistická trasa Přírodní park okolí Budče a Okoře

Akce
Obec v současnosti buď sama organizuje nebo finančně a materiálně podporuje tyto akce.
Novoroční fotbalový turnaj
Pořádá PK TŘEBUSICE, každoročně 26.12.
Fotbalovo-sportovní odpoledne pro děti
Pořádá PK TŘEBUSICE, září
Pochod Okořský meč
Pochod z Třebusic na Okoř
Pořádá rodina Kinských, červen
Den dětí
Pořádá PK TŘEBUSICE + obec Třebusice, červen
Třebusický Čochtan
Sportovně-společenský den, konec června
Pořádá obec Třebusice
Letní tábor Parťáci
Pořádá Mgr. Petr Paták, DiS., červenec
Letní „příměstský“ tábor v MŠ
Pořádá Mgr. Lenka Honsová, červenec
Třebusický Vidloň
Sportovní odpoledne s recesistickými disciplínami
Pořádá rodina Kinských, září

Spolupracující partneři

Obec Třebusice v současnosti spolupracuje v oblasti sportu a volnočasových aktivit
s těmito paratnery:
PK Třebusice z. s.
Obec poskytuje pravidelný příspěvek z rozpočtu obce na činnost futsalového klubu. Klub má
v současnosti 3 týmy A,B,C. Tým A hraje Středočeský krajský přebor, tým B hraje okresní
přebor a tým C hraje okresní soutěž II. třídy.

MŠ DUHA Třebusice
MŠ pořádá akce především pro menší děti, které jsou volně přístupné široké veřejnosti
(Vynášení Morany, Čarodějnická stezka). Obec Třebusice poskytuje především materiální
podporu při zajištění občerstvení těchto akcí. V rámci své vzdělávací činnosti seznamuje a
motivuje děti s pohybovými aktivitami.
Fotbalový klub Brandýsek z. s.
Obec je jedním za sponzorů květnového turnaje. Finančními dary podporuje mládežnický tým.
SDH Brandýsek
Obec pravidelně přispívá na činnost hasičů finančními dary.
Pořadatelé akcí z řad občanů
Podporujeme také aktivitu samotných občanů při pořádání akcí přímo ve Třebusicích nebo
akcí, kterých se třebusičtí občané účastní. Obec poskytuje finanční dary pořadatelům nebo se
podílí na materiálním zabezpečení akce (občerstvení, zabezpečení dopravy, poskytnutí
prostor). Pravidelně spolupracujeme s panem Lukášem Kinským – pořadatel turistického
pochodu na Okoř, s Mgr. Petrem Patákem, DiS – pořadatel LT Parťáci, kterého se pravidelně
účastní děti ze Třebusic, Mgr. Lenka Honsová – pořadatelka „příměstského“ tábora ve
Třebusicích s využitím zázemí MŠ.

Multiplikační dopady sportu
Pohybová aktivita obyvatelstva bez rozdílu věku za posledních 25 let významně klesá. Rozvoj
techniky a nová média nabízí lidem alternativu pro trávení volného času především na pasivní
bázi. Globalizace stravování rozšířila nezdravé stravovací návyky. Kombinace těchto faktorů
vede k obezitě, která je v poslední době označována za civilizační onemocnění, které se
epidemicky rozšiřuje mezi všechny skupiny obyvatelstva, bez ohledu na věk, či sociální
úroveň.
Sportování či tělesný pohyb přitom mají prokazatelně pozitivní dopad nejen na fyzický stav.
Zdraví a zdatnost člověka jsou předpokladem osobního štěstí, spokojenosti a kvality života.
Během sportovních aktivit přirozeně dochází k sociálnímu začleňování a resocializaci.
Pohybová aktivita je nejen prevencí zdravotních problémů, ale může být také prevencí
sociálně patologického chování.
Největšími přínosy sportu pro občany jsou vzniklá přátelství, sdílené prožitky, smysl pro
odpovědnost a týmovou práci, patriotismu a smysl pro fair play. Dalšími přínosy sportu je
udržování dobré fyzické kondice, prevence proti civilizačním chorobám a také psychickým
poruchám a lepší vyrovnání se s každodenními problémy. Zdatný člověk lépe odolává stresu
a má také lepší pracovní výkony. Sport napomáhá člověku zlepšovat se, dosahovat
individuálních limitů, překonávat překážky a směřovat k určitému cíli. S pomocí sportu dostává
volný čas lidí aktivní podobu a smysluplnost. Sport na vrcholové úrovni má potom dopady
nejen na samotného jedince či skupinu, která se sportu věnuje, ale přes působení na širokou
veřejnost posiluje vlastenectví a národní hrdost.
V ČR má sport velkou tradici. Dříve byla téměř v každé obci „sokolovna“ a téměř každý byl
členem Sokola.
Na úrovni obce je důležitá potřeba pomáhat vyrovnat „sociální dostupnost“ sportu také pro
ekonomicky slabší a pro handicapované občany, a to nejčastěji bezbariérovou veřejně
přístupnou sportovní infrastrukturou. Je dobré si uvědomit, že cesta vrcholové sportovce
mnohdy začíná již v dětství na obecních hřištích při hrách s míčem či přípravě na školní utkání
při reprezentaci obce nebo kraje.

Definování strategických cílů obce Třebusice v oblasti sportu
Pro naplnění cílů státní politiky v oblasti sportu si obec Třebusice stanovuje následující cíle a
opatření k jejich naplnění ve třech klíčových oblastech: sport dětí a mládeže, sport pro
všechny, sportovní infrastruktura.

Sport dětí a mládeže
Cíl 1: Systémová podpora a rozvoj sportu dětí a mládeže, podněcování a motivace dětí a
mladých k aktivnímu trávení volného času, budování pozitivního postoje ke sportu,
podpora a rozvoj členské základny sportovní spolků.
Opatření 1.1 Podpora MŠ
Podporovat a věnovat pozornost pohybovým činnostem a hrám již na úrovni mateřské školy.
Obec jako zřizovatel zajisti finanční podporu v rámci běžného rozpočtu MŠ. Budeme
vyhledávat vhodné dotační tituly na projekty investičního charakteru. Budeme se podílet na
informování o veřejných pohybových aktivitách pořádaných školkou.
Opatření 1.2 Akce se sportovní tématikou pro děti a podpora akcí pořádaných v okolí
Spolupodílet se na organizaci stávajících a nových sportovních akcí a událostí zaměřených na
děti a mládež. Propagovat v obecním zpravodaji a na obecních médiích
Opatření 1.3 Podpora sportovních organizací v blízkém okolí, které pracují s dětmi a mládeží
Zasazovat se i nadále o efektivní a transparentní podporu činnosti sportovních spolků a
dalších zájmových organizací zaměřených na práci s dětmi a mladistvými, vyhledávání
možností a příležitostí na společné projekty. Přispívat k propagaci činnosti spolků.
Popis aktivit vedoucích k naplnění cílů:
- údržba a rozvoj stávajících sportovních a volnočasových zařízení pro děti a mládež
- údržba a modernizace sportovního prostředí ve školce
- spolufinancování a organizace sportovních akcí a událostí
- motivace pro pořadatele nových akcí se zaměřením na děti a mládež
- podílení se na financování činnosti sportovních spolků a organizací
- aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů prostřednictvím dotací

Sport pro všechny
Cíl 2 Rozšiřovat spektrum stávající nabídky sportovního vyžití a aktivního trávení volného
času pro všechny věkové kategorie a zvyšování povědomí občanů o těchto
možnostech
Opatření 2.1 Podpora rozvoje sportovních spolků, klubů, zájmových organizací a sdružení
Podpora v oblasti zabezpečení a zajištění zázemí pro provozování sportovních aktivit. Jedná
se především o finančních podporu spolků a organizací působících v obci. Podpora vzniku
nových formálních a neformálních struktur a iniciativ občanů se sportovním zaměřením
Opatření 2.2 Pořádání sportovních akcí
Podpora jednorázových sportovních akcí a událostí pořádaných místními spolky a
organizacemi nebo občany. Podpora akcí pořádaných v blízkém okolí obce. Široká podpora a
motivace pro pořádání nových akcí a událostí.
Popis aktivit vedoucích k naplnění cílů:
- podílení se na financování činnosti sportovních spolků a organizací
- podílení se na financování a organizaci sportovních akcí a událostí
- pravidelné informování o sportovních akcích na stránkách obce

Sportovní infrastruktura
Cíl 3 Systematická a stálá podpora a rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury a
navazujících aktivit
3.1 Údržba stávající infrastruktury
Systematicky vytvářet v rozpočtu obce prostředky na údržbu stávající infrastruktury.
3.2 Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury
Výstavba nové sportovní a volnočasové infrastruktury pro všechny věkové kategorie.
3.3 Zlepšení dostupnosti infrastruktury v okolí obce
Rozvoj stezek pro pěší a jejich napojení na stávající síť, zvýšení bezpečnosti silničního
provozu mezi obcemi.
Popis aktivit vedoucích k naplnění cílů:
- vybudování hřiště pro mládež (workoutové hřiště)
- vybudování hřiště pro Pétanque
- vytvoření procházkových tras v okolí obce
- vybudování hřiště pro plážový volejbal
- výstavba multifunkční budovy pro spolkové setkávání a volnočasové aktivity
- propojení s okolními vesnicemi bezpečnými trasami pro pěší

Financování sportu z rozpočtu obce
Obec Třebusice sport a volnočasové aktivity dlouhodobě podporuje. Zajišťujeme obnovu a
modernizaci stávajících sportovišť.
Obec poskytuje na základě žádostí individuální finanční dary na činnost spolků nebo na
organizování sportovních událostí.
Tabulka z rozpočtu?
Rozpočtové výdaje
Rok
2015

2016

2017

2018

Popis výdaje
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
§ Opravy a udržování Hřiště ?
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečné výdaje

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
§ Opravy a udržování Hřiště
§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže
§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
* Pro rok 2019 jsou v tabulce uvedeny schválené rozpočtové výdaje
2019*

42.000,6.000,1.000,40.000,8.065,9.055,40.000,22.950,1.000,40.000,519.789,94,40.000,-*
100.000,-*
20.000,-*

Přílohy
Fotogalerie
Z historie

Dělnická tělovýchovná jednota

Klub cyklistů

Třebusické fotbalové družstvo

Oddíl malé kopané PK Třebusice – zal. 1976 – funguje dodnes

Sbor dobrovolných hasičů obce Třebusice

Krajské hasičské cvičení z roku 1931

Výstavba sportovního areálu 1974

Současnost

Sportovní areál

Hřiště u OÚ

Spolupráce s SDH Brandýsek při úklidu areálu

Den dětí 2018

Fotbalový turnaj pro děti v Brandýsku 2015

Letní dětský tábor Parťáci 2017

