Plán rozvoje sportu
2021–2028

Obec Běleč
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Běleč je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a vymezit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. OBEC BĚLEČ
Poloha obce

Obec Běleč se nachází v okrese Kladno ve Středočeském kraji. Běleč se rozkládá v Chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko, v jejím katastru je Lánská obora. Obcí protéká potok Vůznice,
který se vlévá na jihozápadě do řeky Berounky. Obec spadá do působnosti ORP Kladno. Obec
má pouze jednu obecní část. Katastrální území se rozkládá na ploše 18,47 km2 částečně
v rovinaté krajině, výjimku tvoří oblast Lánské obory, kterou tvoří kopce a luhy nad Klíčavskou
přehradou, v nadmořské výšce 526 m. n. m., většinu katastru tvoří orná zemědělská půda
a lesy.

Obr.1: Umístění obce na mapě
Zdroj: Mapy.cz
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Demografická situace

Běleč se počtem obyvatel řadí mezi malé obce v rámci území. V obci žilo k 31. 12. 2021 celkem
307 obyvatel.
Struktura obyvatelstva k 31.12.2020

0-19 let – 59
20-49 let – 112
50-64 let – 66
67-84 let – 70

Zdroj: ČSÚ

Od roku 2009 počet obyvatel klesá, v roce 2015 se pokles zastavil a mírně narůstá.
V posledních letech je opět sestupný trend. Možný přírůstek je zcela závislý na skupině
přistěhovalých a závisí na plánování v obci a podpoře nové výstavby. Tato skutečnost
dokladuje tedy význam specifického venkovského prostředí a životního stylu. Avšak současně
zavazuje k udržování i vytváření podmínek pro zachování pozitivního trendu.
V obci se projevuje trend stárnutí obyvatelstva, tedy stav, kdy nejstarší složka obyvatelstva
převažuje nad tou nejmladší. Při setrvalé podpoře migrace obyvatelstva, a především mladých
rodin by se měl tento trend v obci postupně měnit.
Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Název

Běleč

Status

Obec

Rozloha k 1.1.2021

18,47 km2

Počet obyvatel k 1.1.2021

307

Nadmořská výška (m n.m.)

526

PSČ

273 63

Katastrální území

Běleč

Adresa obecního úřadu

Běleč 64, 273 63

Starosta

Lukáš Kocman

NUTS I (stát)

Česká republika

NUTS II (region soudržnosti)

Střední Čechy

NUTS III (kraj)

Kraj Středočeský

NUTS IV (okres)

Kladno

NUTS V (obec)

Běleč

Obec s rozšířenou působností (ORP)

Kladno

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)

Kladno

Místní akční skupina (MAS)

MAS Mezi hrady, z.s.

Dobrovolný svazek obcí

DSO Bratronicko

Kraj

Středočeský
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3. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udrženi nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školce – pohybové aktivity v rámci předškolní výuky a na ně
navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem
není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a vytvářeni
vztahu ke sportu.
Sportovní kluby, spolky a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky,
za účelem zajišťovaní a provozovaní sportu, pohybových a volnočasových aktivit občanů.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, 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 vědoma, svobodně zvolena 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.
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4. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
•

zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,

•

zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,

•

zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,

•

kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,

•

zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

•

obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financovaní 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 peče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

Rekonstrukce herní plochy na fotbalovém hřišti
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5. HISTORIE
Současný sportovní rozvoj v obci navazuje na historické tradice. V roce 1919 byla založena
Dělnická tělovýchovná jednota, která se významným způsobem podílela na chodu obce nejen
sportovním, ale i kulturním/plesy, divadelní představení, oslava výročí/. Velkou tradici má
fotbalový oddíl TJ Sokol. Jeho členové se aktivně podíleli na výstavbě kabin
na fotbalovém hřišti a přestavbě staré sokolovny na Kulturní dům. 23.4.1973 byly
u příležitosti 30. výročí založení kopané v Bělči nové kabiny v hodnotě Kč 250 000,-- otevřeny.
V 70.– 80. letech probíhalo v místní sokolovně pravidelné cvičení dětí a žen pod vedením
zkušených dobrovolnic z TJ Sokol. Zároveň se několikrát uskutečnil nácvik spartakiádních
skladeb se staršími žákyněmi a ženami. Naše ženy se úspěšně účastnily spartakiádních
vystoupení na Strahově.
Mezi významné sportovní akce patřilo pořádání cyklistických závodů Bělečské okruhy místním
dobrovolníkem.
Tradičním sportem v naší obci byl a je fotbal. Na to jak je naše obec malá se můžeme pochlubit
udržovaným fotbalovým areálem. Naši fotbalisté se umísťují ve III. a II. třídě okresního přeboru
již dlouhá léta. O oblíbenosti tohoto sportu svědčí i založení ženské fotbalové jedenáctky, která
se úspěšně umísťovala pod vedením dobrovolníků na čelních místech 2. ligy ženského fotbalu.
V současné době je nutné podchytit zájem mládeže a zapojit ji do fotbalového života v obci,
aby tato tradice neskončila.
Sport pro všechny by se měl za účasti dobrovolníků otevřít pro širší část občanů, obecní úřad
rád podpoří tyto aktivity, zejména různé druhy cvičení.
Společným úkolem zájmových sportovních spolků a obce je konání sportovních soutěží,
podporujících všestrannost občanů, zejména mládeže.
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6. SOUČASNÝ STAV
Dětské dopravní hřiště
V obci je dětské dopravní hřiště, které obec zrekonstruovala a zmodernizovala nákladem
Kč 986 605,-- roce 2019, nyní ho udržuje. Lokalita je rovinatá a zatravněná, umístěná v jednom
z nejhezčích míst v obci. Hřiště je veřejně přístupné bez omezení. Všechny herní prvky
podporují pohybovou aktivitu dětí a mládeže, rozvíjejí smysluplné trávení volného času
v blízkosti bydliště a zdravý životní styl. Snižují riziko kriminality, zvyšují atraktivitu obce
pro obyvatele i pro návštěvníky. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, jejich rodiče
a prarodiče, kteří jistě ocení bezpečnost vybraných prvků a rozšíření aktivit dětí. Je hojně
navštěvováno i dětmi z okolních obcí.
Dětské hřiště je v prostoru dolní návsi. V době Adventu se v prostoru hřiště rozsvěcí vánoční
strom u chaloupky se svatou Trojicí, představující Betlém. Tato akce je hojně navštěvována
občany.
Na dětském hřišti byla umístěna tato zařízení:
a) Kolotoč Karusel
b) Jezevčík
c) Multifunkční sestava Rábí s houpačkami a skluzavkou pro větší děti
d) Kolotoč Pastelka
e) Chaloupka
f) Pružinová houpadla
g) Houpačka Hnízdo
h) Sestava Pavoučkův hrad se skluzavkou pro menší děti
i) Šplhací sestava pro větší děti
j) Divoké kořeny – chůdy
k) Dvojtabule
l) Mobiliář
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Sportovní klub Běleč, z.s.
Má od obce pronajaté fotbalové hřiště s kabinami, které je pravidelně využíváno ke klubové
činnosti. Za pomoci finančních dotací se objekty na hřišti renovují. O hřiště se starají ve svém
volném čase členové fotbalového oddílu. Hřiště je volně přístupné dětem a mládeži.
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6. VIZE A PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je 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.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita

1. 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. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.

Záměry

Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
Podpora práce s dětmi a mládeží ve fotbalovém oddílu a vytvoření vhodného
zázemí v návaznosti na tradici tohoto sportu v obci.

11

Priorita

2. Sport pro všechny

Cíl

Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Záměry

Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.

Priorita

3. Sportovní infrastruktura

Cíl

Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času – multifunkční hřiště.

Záměry

Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury – sauna, vodovodní přípojka
v areálu fotbalového hřiště, následně zavlažování herní plochy.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury – vybavení šaten v kabinách,
nákup nových brankářských sítí, fotbalová lajnovačka, sekačka na údržbu trávníku
na fotbalovém hřišti.
Monitorovat stav sportovních zařízení a vytvářet podmínky pro jejich
modernizaci.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu
a dotací.
V rámci podnícení zájmu o sport zajistit zázemí a vybavení pro volnočasové aktivity
mládeže.
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7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz sportovních
zařízení v obci. V rozpočtu obce jsou každoročně vyčleňovány finanční příspěvky na chod
jednotlivých spolků, rovněž jsou jim bezúplatně poskytovány obecní prostory. Obec také
investuje do údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své činnosti využívají, a poskytuje
součinnost při zajišťování dotačních titulů.
Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního
zpravodaje, webových stránek.

Sportovní soutěže pro děti na dětském hřišti jsou hojně navštěvované
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8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Běleč se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Běleč schválilo obecní zastupitelstvo Běleč na svém
4. veřejném zasedaní, konaném dne 10. 6. 2021, usnesením č. 4/052/2021.
Strategický plán rozvoje sportu obce Běleč je zveřejněn na webových stránkách obce Běleč
http://www.běleč.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Lukáš KOCMAN
starosta obce
273 63 Běleč 64
Tel. 312659151
e-mail: belec@belec.cz
http://www.bělec.cz
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