Obec Horní Kruty

Plán rozvoje sportu
na období 2021 – 2031
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ÚVOD
„Ve zdravém těle, zdravý duch“.
Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území
plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., novely zákona o podpoře sportu. Schválení plánu rozvoje sportu je základní
podmínkou pro možnost žádat o dotace z MŠMT resp. dotačních programů Národní
sportovní agentury.
Plán rozvoje sportu naší obce obsahuje základní zásady, kterými se musí obec při činnosti
v oblasti sportu řídit. Vymezuje základní potřeby obce v této oblasti. Zejména se jedná o
podporu z rozpočtu obce, stanovení priorit pro projekty zaměřené na podporu sportu,
zajištění dostupnosti sportovních zařízení a osvětu v oblasti zdravotní prospěšnost sportu
pro všechny obyvatele obce.
Tento dokument byl vypracován v souladu s Plánem rozvoje sportu ve Středočeském kraji
- Koncepce sportovní politiky Středočeského kraje 2018 – 2025.

Ing. Lucie Sepekovská
místostarostka
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1. ANALYTICKÁ ČÁST
1.1. CHARAKTERISTIKA OBCE
Základní údaje o obci:
Název:

Obec Horní Kruty

Části obce:

Horní Kruty, Dolní Kruty, Přestavlky,
Újezdec, Březinka, Bohouňovice II
a samota Kamenná

IČ:

00235385

DIČ:

---

Adresa:

Horní Kruty 76, 281 46

Telefon:

321796921

Email:

obec@hornikruty.cz

WWW:

www.hornikruty.cz

ID datové schránky:

hzeaufk

Status:

Obec

ZUJ (kód obce):

533327

NUTS2

CZ02 - Střední Čechy

NUTS3

CZ020 - Středočeský kraj (kraj)

NUTS4

CZ0204 - Kolín (okres)

NUTS5

CZ0204533327 - Horní Kruty (obec)

Obec s rozšířenou působností:

Kolín (30 km)

Pověřený obecní úřad:

Kouřim (11 km)

Katastrální plocha:

1 434 ha

Počet obyvatel k 1. 1. 2021:

516

Nadmořská výška (m n.m.):

410

Zeměpisné souřadnice:

14° 57' 35'' v. d., 49° 55' 10'' s. š.

První písemná zpráva (rok):

1228

PSČ:

281 46

Obec Horní Kruty samostatně nevyvíjí sportovní činnost, ale podporuje místní spolky, které se
sportem zabývají. Stará se o údržbu, rozvoj a investice do sportovních zařízení. Aby byl sport
umožněn opravdu každému, jsou sportoviště, pokud je to možné volně přístupná, bez poplatků.
Sportovní činnost v obci vyvíjí TJ Sokol Horní Kruty, z.s., což je nezisková organizace, jejímž
hlavním účelem je provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních,
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tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizuje a v rámci možností pro ni vytváří
materiální a tréninkové podmínky. Dále se podpoře sportu věnuje SDH Horní Kruty, z.s., které
provozuje zejména požární sport a každoročně pořádá soutěže v požárním sportu.
Většímu rozvoji sportu v naší obci by prospělo, pokud by se podařilo nalézt ochotné trenéry a
lektory pro různé sporty, otevřít nové zábavné a zajímavé sportovní kroužky a zapojit (oslovit??)
ještě větší počet obyvatel z řad dětí, mládeže i dospělých (místní i z okolí) do sportovních aktivit
(v duchu „hýbe se celé Česko“).

1.1.1. Sportovní zařízení v obci
1.1.1.1. Multifunkční hřiště na zahradě ZŠ Horní Kruty
Toto hřiště bylo vybudováno v 90. letech v prostorách školní zahrady. Původně mělo asfaltový
povrch. V roce 2019 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, kdy byl povrch nahrazen Polyuretanovým
povrchem EPDM. Na hřišti je možné hrát volejbal, nohejbal, basketbal (streetball) a malou
kopanou. Součástí hřiště jsou i grafické prvky rozvíjející hru a pohyb těch nejmenších. V rámci
tréninku lze hřiště použít i pro jiné sporty, jako je florbal či tenis. Pro posledně jmenované sporty
hřiště nesplňuje rozměrové parametry.
Vzhledem k nedávné rekonstrukci nejsou plánovány žádné významné investice do tohoto
sportoviště, pouze běžná údržba. Hřiště je mimo dobu vyučování ZŠ volně přístupné pro veřejnost.
Základní škola Horní Kruty disponuje malou tělocvičnou, která slouží k hodinám tělesné výchovy.

1.1.1.2. Sportovní areál – fotbalové hřiště a kabiny
Hřiště slouží zejména pro sportovní činnost TJ Sokol Horní Kruty. Odehrávají se na něm tréninky
a fotbalová utkání domácího týmu, který hraje v soutěži FAČR IV. třída . Dále slouží i pro tréninky
a hry fotbalové přípravky.
Hřiště má travnatý povrch bez umělého zavlažování. Budova kabin, která se nachází v tomto areálu,
je v původním stavu. Byla vystavěna v 80. letech minulého století. Datu výstavby odpovídají i
použité materiály. Většina vybavení je původní, proběhly pouze dílčí opravy vybavení. Uvnitř
budovy se kromě šaten a sociálního zázemí pro diváky nachází i menší sál, který je příležitostně
používán jako cvičební. Byl by ideální např. jako sál na jógu, cvičení dětí v zimním období, ale
provozní náklady na vytápění jsou vysoké (akumulační kamna), že sebudova v zimním období
pouze temperuje.. Areál koupaliště v Bohouňovicích II
V tomto areálu se nachází venkovní koupaliště. Koupaliště je přírodní, napájené vodou
z Bohouňovického potoka. Koupaliště je ve špatném stavu. Je potřeba opravit dno,všechny stěny a
vstupy. Bohužel se v posledních letech potýká se znečištěnou vodou v potoce, která způsobuje
následné znečištění a zanesení koupališté. Z dlouhodobého hlediska, kdynelze zaručit
požadovanou jakost vody z potoka uvažuje obec o celkové rekonstrukci koupaliště na koupací
biotop, který by umožnil dosáhnout požadované čistoty. Pro obec jsou ovšem náklady na tuto
investiční akci bez zajištění financování z dotačního titulu nepřiměřeně vysoké.
Celý areál koupaliště slouží jako volnočasový areál pro sport a zábavu. V roce 2020 zde bylo
vybudováno zcela nové dětské hřiště s herními prvky. Nachází se zde také štěrkové hřiště na
volejbal a pískové hřiště na beach volejbal. Tato hřiště byla vybudována svépomocí s materiálním
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přispěním obce.Jedná se o hřiště pro amatérský sport. U hřiště na beach volejbal je problematická
údržba. Do budoucna by bylo vhodné hřiště ohradit, aby se zamezilo prorůstání trávy do písku.

1.1.1.3. Sokolovna v Horních Krutech
Budova sokolovny není v majetku obce, ale v majetku TJ Sokol Horní Kruty z.s.. Obec s tímto
spolkem dlouhodobě spolupracuje a přispívá na její provoz .
Sokolovna byla vystavěna v roce 1927 a od té doby nebyla výrazně stavebně měněna. Proběhly
pouze dílčí úpravy a rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se v obci jedná o největší sál, probíhá
většina tréninků v zimním období zde. Jedná se zejména o fotbalovou přípravku, příležitostně i jiné
sporty jako je florbal a jiné míčové hry. Sportovní vybavení je velmi zastaralé nebo zcela chybí.
Stav budovy vyžaduje kompletní rekonstrukci.

1.1.2. Spolková činnost a akce podporované obcí
V obci působí tyto sportovní spolky:




TJ Sokol Horní Kruty, z.s.
Jednota působí ve dvou oblastech. Jednak v oblasti sportovní, kde oddíl kopané hraje
v rámci soutěže IV. třídy okresu Kolín. A pak v oblasti kulturně-společenské, kde pořádá
plesy a taneční zábavy v místní sokolovně. Členové jednoty se také podílí na kulturních
akcích pořádaných ve spolupráci s obcí a SDH, jako je například masopustní průvod.
Sdružení dobrovolných hasičů Horní Kruty
Hasiči se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu. Sami také jednou ročně pořádají
v rámci podlipanské ligy požární soutěž na sportovním areálu v Horních Krutech. Dále se
podílí na pořádání společenských akcí pro veřejnost, jako je například hasičský ples a
pálení čarodějnic.

1.2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východisky návrhové části jsou poznatky uvedené v analytické části, dlouhodobé záměry a
možnosti obce.

2. STRATEGICKÉ CÍLE
Hlavní pilíře sportovní politiky obce pro období 2021-2031 budou takové, aby vytvořily
organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící
na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny
obyvatel.
Hlavní cíle:
1) Sport pro všechny – zlepšování stavu sportovní infrastruktury v obci
2) Podpora sportu dětí a mládeže
3) Podpora spolkové sportovní činnosti
Výsledkem této strategie a přijatých opatření by měl být boj s největšími problémy sportu
v našem kraji:
- ekonomická náročnost sportovních aktivit
- nízká členská základna v organizovaném sportu
- trvalý pokles zdatnosti populace
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růst obezity1
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2.1. OPATŘENÍ A AKTIVITY K NAPLNĚNÍ STANOVENÝCH PRIORIT
Odpovědnost za realizaci všech níže uvedených rozvojových aktivit je na Zastupitelstvu obce Horní Kruty. Odhadované náklady jsou uváděny
jen, pokud jsou přibližně známé, pokud náklady nejsou vyčísleny, bude prvním krokem ke splnění této aktivity odhadované náklady zjistit.

Cíl / Opatření / Aktivita

Termín

C1

Sport pro všechny – zlepšování stavu sportovní infrastruktury v obci

C1-O1

Rekonstrukce sportovních kabin u fotbalového hřiště

C1-O1-A1

Výměna oken

C1-O1-A2

Zateplení střechy a fasády

C1-O1-A3

Změna způsobu vytápění na úspornější zdroj

C1-O1-A4

Rekonstrukce sprch a šaten

C1-O1-A5

Rekonstrukce zázemí (toalety, sportovní sálek atd.)

C1-O2
C1-O2-A1

Rekonstrukce sokolovny v Horních Krutech
Výměna oken

C1-O2-A2

Zateplení fasády

C1-O2-A3

Změna způsobu vytápění na úspornější zdroj

C1-O2-A4
C1-O2-A5

Hydroizolace a rekonstrukce podlahy v klubovně v přízemí
Rekonstrukce podlahy v hlavním sále a přísálí
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Priorita

Odhadované
náklady (Kč)

2022

1

430000

2023

1

1500000

2025

2

1000000

2025

2

600000

2026

3

1000000

2021

1.

600000

2023
2022

1
1

300000
200000

Cíl / Opatření / Aktivita

Termín

C1-O3

Rekonstrukce koupaliště v Bohouňovicích II

C2

Podpora sportu dětí a mládeže

C2-O1

Podpora sportu nejmenších dětí

C2-O1-A1

Údržba dětských hřišť

C2-O1-A2

Příspěvky obce na sportovní akce ( hasičský sport, dětský den, olympiáda atd. )

C2-O2

Podpora sportu mládeže

C2-O2-A1

Vybudování fitness (workout prvků)

C2-O2-A2

Příspěvky obce na sportovní akce ( Hornokrutská 40, sportovní závody, hasičský sport,
dětský den, olympiáda atd. )

C2-O3

Podpora ZŠ a MŠ

C2-O3-A1

Podpora sportovních aktivit ve školách

C3

Podpora spolkové sportovní činnosti

C3-O1
C3-O2

Podpora činností spolku TJ Sokol Horní Kruty, z.s.
Podpora sportovní činnosti SDH Horní Kruty

2025

Priorita

Odhadované
náklady (Kč)

2

10000000

každoročně
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každoročně

1

2024

2

každoročně

1

každoročně

1

každoročně
Každoročně

1
2

100000

40000
5000

2.2. FINANCOVÁNÍ SPORTU Z ROZPOČTU OBCE
Obec se snaží o podporu sportu, ovšem v návaznosti na dlouhodobé podfinancování oblasti
sportu jak na celostátní, tak na krajské úrovni, jsou její finanční prostředky velmi omezené.
Každoroční opatření bude obec financovat ze svého rozpočtu. Financování investičních akcí je
ale nad finanční možnosti obce, proto bude vedení obce vyvíjet maximální úsilí pro to, aby byly
kofinancovány z dotačního programu Středočeského kraje, případně z dotačních titulů Národní
sportovní agentury.
Přímá podpora sportu bude mít několik forem:
Rozpočet obce:
- Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních
zařízení.
- Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
- Sponzorské dary neziskovým sportovním organizacím
- Příspěvky na provoz příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Horní Kruty
- Z příspěvku na provoz budou spolufinancovány náklady související s údržbou a opravami
sportovního vybavení ve správě příspěvkové organizace a účast příspěvkové organizace na
sportovních akcích nebo soutěžích
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2.3. PŘÍLOHY
2.3.1. FOTODOKUMETACE SPORTOVIŠŤ V OBCI

Obrázek 1: Sportovní areál - fotbalové hřiště s kabinami
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Obrázek 2: Hlavní sál sokolovny v Horních Krutech
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Obrázek 3: Koupaliště v Bohouňovicích II

13

Obrázek 4: Zahrada MŠ Horní Kruty (před revitalizací)
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Obrázek 5: Multifunkční hřiště na zahradě ZŠ
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Obrázek 6: Hřiště na nohejbal a beac volejbal v Bohouňovicích II
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Obrázek 7: Dětské hřiště v Bohouňovicích II

3. SCHVÁLENÍ ZASTUPITELSTVEM OBCE

Schváleno Zastupitelstvem obce Horní Kruty dne 13.7.2021 usnesením č. 339-21/2021.
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