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Úvod
Plán podpory sportu obce je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a
dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených
aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů rozvoje sportu na
úrovni Královéhradeckého kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.
Strategický plán rozvoje sportu obce Lužany (dále jen „obec“) byl vypracován pro období 2021 – 2026
a vychází z povinnosti stanovené obcím v ust. § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů. Obec má zájem na zajištění nabídky pro aktivní trávení volného času
obyvatel. Sportovní aktivity na jedné straně vedou ke zvyšování kvality života, a hlavně u dětí a mladých
lidí, plní významnou roli v prevenci sociálně patologických jevů. Sport je také významným prostředkem
pro integraci a soudržnost obyvatel obce.
Cílem strategického plánu je podpora ve všech jeho rovinách, vytyčit strategii rozvoje sportu v obci a
způsob jeho financování.
Strategický plán rozvoje sportu v obci je otevřeným dokumentem, který se může měnit a doplňovat v
závislosti na potřebách a prioritách obce.
Sportovní politika obce vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obec se
spolupodílí na financování sportu, v případě potřeby se rovněž podílí na koordinaci činnosti
sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluje 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 uspokojování
potřeb svých občanů.
Obec si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě jejich občanů, především dětí a
mládeže jako účinné formy primární prevence sociálně patologických jevů v jejich chování. Obec se
proto otevřeně hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní
volnočasové aktivity.
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Charakteristika obce
Obec Lužany se nachází v severovýchodní části Čech v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín.
Správní území obce se rozkládá na jednom katastrálním území Lužany u Jičína o celkové výměře
1 249,39 ha1. Obec není členěna na místní části.
Přirozenou spádovou obcí je město Jičín, která je současně sídlem obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a pověřeným obecním úřadem. Město Jičín je vzdáleno 11 km. Dalšími spádovými obcemi
je 10 km vzdálené město Nová Paka a 9 km vzdálené lázeňské město Lázně Bělohrad. Obec Lužany leží
zhruba uvnitř trojúhelníku tvořeného těmito obcemi.
Tabulka 1 - Vývoj počtu obyvatel v letech 2010 - 2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

585
584
591
584
595
600
596
590
585
582
587
Zdroj: veřejná databáze, Český statistický úřad, www.czso.cz, data k 31. 12. příslušného roku
Obec je spravována Obecním úřadem Lužany, který kromě služeb veřejné správy zajišťuje služby Pošty
Partner. V obci se nachází mateřská a základní škola (1. stupeň), knihovna, dvě prodejny smíšeného
zboží, kino se sezónním provozem, ordinace veterinárního lékaře, hospoda. V letních měsících je
provozu autokemp u rybníku Marešák, který nabízí v několika provozovnách stravovací služby. Obec
má výjezdní jednotku hasičského záchranného sboru JPO III.
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Zdroj dat: veřejná databáze, Český statistický úřad, www.czso.cz, údaj k 31. 12. 2020
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Základní východiska
Běžnou součástí každodenního života moderního člověka je čas vymezený pro volnočasové aktivity,
které napomáhají odpočinku, uvolnění a relaxaci po každodenních povinnostech. Mnohé volnočasové
aktivity napomáhají k fyzickému či duševnímu rozvoji jednotlivce.
Na malých obcích, kterou obec Lužany je, nejsou volnočasové aktivity běžně nabízeny na komerční
bázi. Podmínky pro sportování proto musí vytvářet sama obec, případně zájmová sdružení a spolky,
která se sportovní činností zabývají.
Tabulka 2 - Seznam sportovních zařízení v majetku obce Lužany

Název zařízení
Multifunkční
hřiště s umělým
povrchem
Dětské hřiště –
náves
Dětské hřiště –
škola
Dětské hřiště –
hoření konec
Dětské hřiště –
rybník Marešák

Umístění
Rok pořízení
ZŠ a MŠ Lužany 2018
p. č. 1229/2

Sporty
Malá kopaná, volejbal,
tenis,
nohejbal,
košíková
Dětské hřiště

Přístupnost
Přístupné
mimo
provozní dobu školy

ZŠ a MŠ Lužany 2020
p. č. 1229/2
p. č. 1094/2
2017

Dětské hřiště
Dětské hřiště

Přístupné
mimo
provozní dobu školy
Volně přístupné

p. č. 1052/7

Dětské hřiště

Volně přístupné

p. č. 231

2013

2021
(v realizaci)

Volně přístupné

V obci působí několik organizací zabývajících se sportovní činností. Mezi nejvýznamnější spolky patří
TJ Sokol Lužany a Sbor dobrovolných hasičů Lužany.
TJ Sokol Lužany má pro realizaci sportovní činnosti vytvořen oddíl kopané, dále šachový oddíl, oddíl
ledního hokeje, oddíl ASPV (Asociace sportu pro všechny), cyklistický oddíl a oddíl kuželek. Nejmenší
fotbalisté se pravidelně účastní okresní soutěže, muži okresního přeboru. Své soutěže má také šachový
oddíl, oddíl ledního hokeje a oddíl kuželek. Poslední červnový týden pořádá TJ Sokol Lužany ve
spolupráci s obcí Lužany a soukromým subjektem závod v přespolním běhu. Závodu se pravidelně
účastní několik set závodníků z celé republiky.
Sbor dobrovolných hasičů Lužany má v současné době soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstva
mladších a starších dětí. Družstva se účastní soutěží v požárním sportu (např. hra Plamen pro mládež).
Začátkem září sbor pravidelně pořádá dětskou hasičskou soutěž v požárním útoku a štafetě požárních
dvojic.
Většina sportovních aktivit se odehrává v areálu fotbalového hřiště. Areál je v majetku TJ Sokol Lužany.
V zimním období využívají jednotlivé oddíly pro svou činnost tělocvičnu základní školy, která je však
svými rozměry nedostačující.
Setkávání hasičské mládeže probíhá v klubovně umístěné v hasičské zbrojnici, která je však poměrně
malá. Pro venkovní aktivity využívají hasiči prostor za hasičskou zbrojnicí nebo v areálu fotbalového
hřiště.
Další možnosti sportovního vyžití nabízí obce a města v dojezdové vzdálenosti, případně sdružení a
spolky, které v nich působí, a v neposlední řadě podnikatelé působící ve sportovní oblasti. Jedná se
především o města Jičín, Nová Paka a Lázně Bělohrad.
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Strategické cíle obce v oblasti sportu
Sportovní aktivity se významným způsobem podílejí na celkovém rozvoji osobnosti a zdravého
životního stylu, rozvoji talentů a mají pozitivní vliv na celkový zdravotní stav obyvatel. Významnou
úlohu plní bezesporu také v prevenci rizikového chování, a to zejména u skupiny dětí a mládeže.
Obec podporuje sportovní a volnočasové aktivity místních spolků a udržuje veřejná sportoviště a
dětská hřiště v majetku obce. Důraz je kladen i na podporu budování nových prostor pro sportovní
činnost.
Obec si v oblasti podpory sportu stanovila následující priority:
 Priorita č. 1 Sport dětí a mládeže
 Priorita č. 2 Sport pro všechny
 Priorita č. 3 Sportovní infrastruktura

Priorita č. 1 Sport dětí a mládeže
Děti a mládež získávají při sportu nové zážitky a sportovní zkušenosti, což zvyšuje kvalitu jejich života a
vytváří pozitivní vztah ke sportu a k pohybu. Děti při sportování nacházejí nové vzory a poznávají další
kamarády. Kolektivní sporty rozvíjejí mezi dětmi spolupráci a soudržnost. Sportovní aktivity jsou
významnou prevencí před vznikem a projevy sociálně – patologických jevů ve společnosti.
Cíl priority
Podnícení zájmu o sport, rozvíjení sportovních schopností a dovedností dětí a mládeže vedoucích k
pozitivnímu vlivu na jejich chování, životní návyky a formování osobnosti.
Záměry a formy podpory




Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť a sportovišť ve vlastnictví obce
Organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
Finanční podpora sportovních akcí pro děti a mládež

Priorita č. 2 Sport pro všechny
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů vymezuje sport pro všechny
jako organizovaný a neorganizovaný sport a pohybovou rekreaci určenou širokým vrstvám
obyvatelstva.
Zapojit širokou veřejnost bez rozdílu věku, pohlaví, společenské třídy, rasy či národnosti do sportování
je klíčové zejména s ohledem na skutečnost, že sportovní aktivity napomáhají zdravému životnímu
stylu, posilují sociální kontakty mezi lidmi, poskytují smysluplné a aktivní trávení volného času, jsou
významným faktorem v prevenci civilizačních chorob a vzniku obezity.
Cíl priority
Zajištění možnosti sportovního vyžití a aktivní zábavy pro občany organizované i neorganizované ve
sportovních oddílech a klubech žijící na území obce bez rozdílu věku.
Záměry a formy podpory




Podpora rozvoje a činnosti sportovních subjektů v obci – dotace na činnost
Údržba a modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a spolků
Podpora sportovních akcí pro veřejnost – dotace na realizaci sportovních akcí, soutěží a závodů
s místním i regionálním dosahem
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Priorita č. 3 Sportovní infrastruktura
Mezi úkoly obcí uvedených v zákoně o podpoře sportu patří mj. zajištění výstavby, rekonstrukce,
udržování a provozování svých sportovních zařízení a jejich poskytování pro sportovní činnost občanů.
K dalším z úkolům patří kontrola účelného využívání těchto sportovních zařízení.
Obec dlouhodobě chápe význam udržitelnosti pohybových aktivit a sportu. Proto vytvořila kvalitní
zázemí pro uspokojování potřeb obyvatelstva v oblasti sportovního a volnočasového vyžití
vybudováním pestré škály sportovišť a hřišť.
Cíl priority
Zajištění kvalitní sportovní infrastruktury pro pohybové a volnočasové aktivity občanů podporující
aktivní využití a trávení volného času.
Záměry a formy podpory





Údržba sportovní infrastruktury
Modernizace sportovní infrastruktury
Rozšiřování stávajících sportovních zařízení
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
poskytovaných dotací
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Financování sportu z rozpočtu obce
V rámci samostatné působnosti obec dlouhodobě vytváří kvalitní podmínky pro sport a zabezpečuje
finanční podporu sportu ze svého rozpočtu v souladu se zákonem o rozvoji sportu.
V rozpočtu obce Lužany jsou na oblast sportu vyčleněny každoročně finanční prostředky na provoz a
fungování jednotlivých spolků, ale také prostředky na výstavbu, obnovu či rekonstrukci stávající
infrastruktury.
V roce 2021 má obec vyčleněny prostředky na financování obnovy dětského hřiště u rybníku Marešák,
poskytla neinvestiční dotaci TJ Sokol Lužany ve výši 85 tis. Kč, dar na činnost SDH Lužany ve výši a dále
odsouhlasila spolufinancování úprav areálu fotbalového hřiště ve výši 230 tis. Kč.
Prostředky na činnost jsou poskytovány systematicky, prostředky na výstavbu, obnovu či rekonstrukci
zařízení jsou poskytovány dle aktuálních požadavků a možností.
Spolky mohou čerpat rovněž dotační tituly z Národní sportovní agentury a MŠMT na investiční či
neinvestiční akce. Z rozpočtu Královéhradeckého kraje lze využít dotační tituly v oblasti sportu a
tělovýchovy zaměřené na vrcholový a výkonnostní sport, pohybovou gramotnost a pořádání
sportovních akcí a sportovní aktivity a tělovýchovu. Na financování sportovních klubů a tělovýchovných
jednot se podílí i Česká unie sportu, spolky též provozují vedlejší hospodářskou činnost, vybírají
příspěvky od svých členů, využívají sponzorských darů od podnikatelských subjektů. Tyto prostředky
využívají k plnění svých úkolů.
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Zásobník projektů v oblasti rozvoje sportu v obci Lužany
Tabulka 3 - Zásobník projektů v oblasti rozvoje sportu v obci Lužany

Název aktivity
Termín
Odpovědnost
Náklady
Zdroje
Podpora činnosti aktivních spolků Každoročně
Obec
100 000 Rozpočet
Poskytování dotací na činnost aktivních spolků – TJ Sokol Lužany, SDH Lužany
Úpravy fotbalového areálu TJ
Sokol Lužany

2021 – 2022

TJ Sokol Lužany

1 000 000 Dotace
MŠMT,
dotace obec
Vybudování akumulačních nádrží a vystrojení, vybudování závlahového systému, výměna oken a
dveří fotbalových kabin
Rekonstrukce fotbalových kabin

2023

TJ Sokol Lužany

200 000 Dotace obec,
dotace ČÚS

Rekonstrukce šaten, sprch, WC, prostor občerstvení
Přestavba kabin TJ Sokol Lužany
2023
SDH Lužany
na sklad vybavení SDH Lužany
Úpravy starých kabin na sklad nářadí a náčiní pro sportovní činnost SDH

100 000 Dotace obec

Vybudování dětského hřiště na
2024
Obec
1 000 000 Rozpočet,
dolním konci
MMR, MAS
Vybudování dětského hřiště na vhodném místě na dolním konci obci (jižní část obce)
Vybudování tréninkové plochy
2024
SDH Lužany
1 000 000 Dotace obec,
pro požární sport v areálu
dotace KHK
fotbalového hřiště
Zřízení stabilní zpevněné tréninkové plochy pro požární sport (požární útok) s odběrem vody ze
závlahového systému hřiště
Rekonstrukce osvětlení
2024 – 2026 TJ Sokol Lužany
400 000 Dotace obec,
fotbalového hřiště
dotace ČÚS
Rekonstrukce stávajícího osvětlení – obnova rozvodů, sloupů, svítidel, ovládání
Vybudování cyklotras a
2026+
Obec
20 000 000 Rozpočet,
cyklostezek mezi sousedním
dotace SFDI,
obcemi
MMR, MAS
Propojení sousedních obcí cyklostezkami, případně značenými cyklotrasami
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Závěr
Strategický plán rozvoje sportu obce Lužany bude dle potřeb průběžně aktualizován.
Strategický plán rozvoje sportu obce Lužany schválilo Zastupitelstvo obce Lužany usnesením č.
2021/23/5 dne 30. 8. 2021.
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