Plán rozvoje sportu obce Dušníky
2020 – 2025

Úvod
Účel strategie sportu (důvody vzniku)
Dynamické změny globálního charakteru, které působily na naší zemi a obyvatelstvo v posledních
20 letech a redukce podpory sportu z veřejných zdrojů (objem finančních prostředků
prostřednictvím dotačních programů sportu se na všech úrovních ukazuje jako významně nižší než
u většiny zemí EU), se zásadně projevily do pohybových a sportovních výkonů české populace.
Bohužel tento stav sebou přináší spoustu rizik, které mohou do značné míry ovlivňovat fungování
státu v některých základních funkcích např.:
Snížením ekonomické produktivity - způsobenou negativními zdravotní důsledky (např.
hypokinezí) a poklesem úrovně mentálních schopností starší generace pracujících (k tomu trend
stárnutí obyvatelstva).
Koncepce podpory sportu 2020 - 2025 zmiňuje následující dopady špatného přístupu k podpoře
sportu jako nejvíce alarmující v ČR ve srovnání se zeměmi EU:








Vysoká ekonomická spoluúčast rodin na sportování.
Nízká členská základna v organizovaném sportu.
Trvalý pokles zdatnosti populace.
Snižující se úroveň pohybové gramotnosti.
Růst obezity.
Vysoký výskyt civilizačních chorob.
Vrcholové výsledky sportovců, které nenavazují na tradici.

Proto je nutné zamyslet se nad tímto stavem, analyzovat současnou situaci a podniknout
opatření, která povedou k vyřešení současných problémů. Dle „Koncepce podpory sportu 2020 2025“ by se tato „strategie“ měla realizovat na všech úrovních státní správy a samosprávy.
Jak už bylo zmíněno, úkolem sportovní politiky ČR na všech úrovních je vytvářet podmínky pro
pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu talentu, genderu, věku, původu, vyznání, ale i
ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i neorganizované sportovce.
„Na rozvoji sportu se musí podílet nejen spolky, neziskové organizace a komerční subjekty, ale i
státní správa a samospráva. Je nutné hledat nové řešení institucionálního zabezpečení sportu,
neboť zjištěné problémy jsou takového rozsahu a významu, že je nemůže vyřešit stávající
uspořádání.“
Legislativní rámec podpory sportu v ČR
Vzhledem k výše popisovaným skutečnostem, které jsou daleko od ideálních hodnot, vznikly
pod záštitou MŠMT dva dokumenty, které se touto situací a problematikou zabývají:
Koncepce podpory sportu 2020 - 2025,
Koncepce podpory mládeže na období 2020 - 2025,
a které navazují na Programové prohlášení vlády České republiky ze dne 14. 2. 2014. Tyto
dokumenty v souhrnu popisují:
Současný stav úrovně sportu a stavu obyvatel z pohledu pohybových a fyzických schopností.
Strategické cíle směřování ČR v této oblasti.

Doporučení uzemní celkům a správním jednotkám.
Snahy vlády o prosazení změn byly prozatím dovršeny o prázdninách letošního roku, kdy vstoupila
v platnost novela zákona o podpoře sportu (1.7. 2018), která stanovila novou povinnost zpracovávat
„Plány rozvoje sportu“ a zajišťovat jejich provádění. Tato povinnost byla vložena do § 6 písm. d)
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a rozšířila tak úkoly obcí v
oblasti sportu zákonem stanovené.
Zákon upravuje následující paragraf, který mimo jiné určuje role obcí:
§6 Úkoly obcí
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.
§ 6a: Plány v oblasti sportu
(1) Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování
těchto cílů, a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou
také opatření proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu
vzdělávání a dalšího profesního uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a
po jejím skončení.
(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z
rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Dalšími podstatnými legislativními normami, které mají zásadní vliv na strategické plánování
aktivit v oblasti sportu, jsou zejména:
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání.
Multiplikační dopady sportu
Je všeobecně známo, že sportovní aktivita se na lidském životě pozitivně propisuje v široké
škále aspektů. V dnešní době vlivem změn životního stylu a z toho plynoucího úbytku přirozeného
i pracovního pohybu (hypokineze) je potřeba zaměřit se na jeho důslednější propagaci.

Aktivní způsob života, kromě zdravotních, sociálních a psychologických přínosů, jde ruku v ruce i
s větší odolností, vyšším pracovním výkonem (což poukazuje i na ekonomické benefity sportu) a v
neposlední řadě existuje spojitost mezi pohybovou aktivitou a průměrnou délkou života. Díky
těmto všem benefitům můžeme sport dnes směle označit za jeden z nejlevnějších léků na celou
řadu neduhů. Z čistě zdravotních přínosů pravidelné pohybové aktivity, v jejímž důsledku v těle
dochází k pozitivním morfologickým a funkčním změnám, můžeme počítat s významným
úbytkem rizik mnoha chronických a civilizačních chorob. Konkrétně v oblasti nadváhy a obezity
jako národ mezi zeměmi EU zastáváme ostudné příčky.
Zařazení pohybu na denní pořádek zajistí organismu zvýšené využívání tuků, stabilizaci
metabolických funkcí a z toho plynoucí snížení rizika výskytu cukrovky druhého typu, dále
prevenci, oddálení, či později regulaci kardiovaskulárních onemocnění, nejčastěji arteriální
hypertenze (vysoký krevní tlak) a výrazné zlepšení výkonnosti kardiopulmonálních funkcí.
Předchází také obtížím s kloubním aparátem a zvýšená mineralizace kostí v mládí tak slouží jako
prevence osteoporózy a zlomenin hrozícím ve starším věku. Dále stojí za zmínku zlepšení
zažívání a regulace střevního rytmu, snížení rizika určitých typů rakoviny, například prsu, prostaty
a tlustého střeva. Obecně zdravé pohybové návyky vedou k prokazatelně nižší nemocnosti, a tedy
snížení pracovní neschopnosti obyvatel.
Mimo zdravotních výhod se lepší fyzická kondice odráží také na psychické pohodě a sport jako
takový učí mnoha užitečným vlastnostem. Nabádá k sebehodnocení a pomáhá budování
sebevědomí. Podněcuje touhu zlepšovat se, dosahovat dobrých výsledků, koncentrovat úsilí a
směřovat k cíli, překonávat překážky, a nakonec i vyrovnat se s občasným neúspěchem. Podporuje
také myšlenku fair play, rovnosti a spravedlivosti.
Udržování či zlepšení svalové síly a vytrvalosti se nevyhnutelně projeví lepší kontrolou nad
příznaky úzkosti a deprese, zvládáním stresových situací (i s tím spojenou vyšší kvalitou spánku) a
v neposlední řadě snížením rizika vzniku a rozvoje stařecké demence a dalších, se stárnutím
spojených, onemocnění. Pocit tělesné pohody a funkční výkonnost při každodenních životních
činnostech jsou zásadními předpoklady osobního štěstí, spokojenosti a kvality života obyvatel.
Pohyb je potřebný pro zdravý tělesný růst, poskytuje dětem smysluplnou činnost, sklony ke
směřování k cíli, pocit sounáležitosti s okolím a napomáhá disciplíně. Jako takový je zásadním
výchovným prostředkem a socializačním faktorem, napomáhajícím utváření zdravé a silné
společnosti. U mladých osob aktivita utužuje zdravé návyky a vykazuje lepší školní výkony. Je
také významným pomocníkem v potírání a prevenci sociálně patologického chování mládeže, jako
rasismu, šikany (taktéž kyberšikany), vandalismu a kriminality, drogové závislosti, gamblerství či
netolismu.
Aerobní pohyb vede k dostatečnému okysličování a vyživování mozku a předchází tak
degenerativním příznakům ve stáří. S přihlédnutím na fakt stárnutí populace bude mít tato
prevence čím dál větší význam pro zvýšení kvality života. Oproti tomu dospělým osobám nad 65
let jsou pohybové aktivity spolehlivým pomocníkem pro zlepšení kardiorespiračních funkcí,
svalové kondice, zdraví kostí a předcházejí neinfekčním onemocněním, poklesu výkonnosti
kognitivních, motorických funkcí a rovnováhy.
Celistvým utužením fyzického i psychického zdraví napomáhá ve svém důsledku sport i k úlevě
rozpočtům zdravotnictví a hospodářství. Je nadmíru nutné, aby byly zajištěny potřeby pohybu
všech sociálních, věkových a jiných pohybově individuálních skupin napříč složením
obyvatelstva. Vedení dětí k organizovanému pohybu podporuje dobrý vztah pohybové aktivitě v
rámci celého jejich života. V dnešních dnech, kdy rapidně klesá úroveň pohybové gramotnosti dětí

a mládeže, je důslednost podněcování k pohybu potřeba jak z řad rodičů, školních institucí, tak i
ze strany státu. Pro dostupnost sportu všem je také potřeba zaštítit podporu sociálně slabších osob,
které se mohou u mnoha nákladnějších sportů potýkat s finanční diskriminací.
Není ani mnoho lepších a dostupnějších prostředků k integraci a resocializaci obyvatel. Sport má
potenciál spojovat lidi bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, náboženské vyznání či sexuální orientaci.
Mimoto i úspěchy státní reprezentace podporují národní identitu, vlastenectví a patriotismus, což
také patří mezí významné lidské hodnoty.
Analýza současného stavu
Současný stav v kraji
Důležitým dokumentem, o kterou se strategický dokument sportu obce Dušníky opírá, je
„Koncepce podpory sportu a pohybových aktivit občanů Ústeckého kraje na období 2018 až
2028“. Tento dokument mimo jiné analyzuje situaci v kraji ve srovnání se zbytkem ČR a dává
nám tak možnost vidět tuto problematiku z širšího hlediska. V neposlední řadě určuje pro obec
pomyslné mantinely v oblasti podpory sportu a pohybových aktivit.
Strategický dokument kraje klade důležitost sportu a pohybovým aktivitám jako součást
zdravého životního stylu, při prevenci patologických jevů, při výchově atd. Koncepce však
hodnotí aktuální situaci v oblasti sportu a pohybových aktivit v ÚK jako nedostatečnou, cíleně a
programově nevyužívanou. Tyto nedostatky ústecký kraj řeší nejrůznější opatřeními (např.
přípravou strategických dokumentů, finanční podporou aj.).
Je však důležité zmínit, že tento stav je do značné míry způsoben charakteristikou, kterou se ÚK
vyznačuje. Je zde:





zhoršená kvalita životního prostředí,
vyšší míra nezaměstnanosti,
potenciální riziko sociálních konfliktů,
sociální rozdíly mezi skupinami obyvatel.

Dále jsou jmenované konkrétní významné negativní parametry spojené s kvalitou života v ÚK











ÚK je na prvním místě v otylosti dětí,
UK má nejvíce občanů postižených civilizačními chorobami v produktivním věku,
UK patří ke krajům s nejnižším průměrným věkem dožití,
ÚK je na posledním místě ve stupni vzdělání obyvatel,
UK je na prvním místě v počtu exekucí,
ÚK je na předposledním místě ve výši příjmů obyvatel,
ÚK je na prvním místě v odchodu obyvatel, 600 osob ročně opouští ÚK,
ÚK je na prvním místě v poklesu členské základny sportovců 2015 až 2020,
ÚK je na prvním místě v poklesu členské základny sportující mládeže 2015 až 2020,
ÚK standardně podporuje mládež v době školní výuky, ale nejméně podporuje
volnočasové a zejména pohybové aktivity mládeže po odchodu dětí ze školy. Cílenou
podporou maximálního počtu svých obyvatel ve sportovních a volnočasových
aktivitách může ÚK velmi efektivně eliminovat nebo posunout řadu výše uváděných
negativních charakteristik.

Všechny výše zmíněné parametrické ukazatele jsou alarmující. Na druhou stranu jistou útěchu
přináší fakt, že tyto špatné hodnoty ukazatelů jsou dle rozsáhlých a prokázaných studií v Evropě,
USA, Kanadě a dalších zemích poměrně lehce napravitelné cílenou podporou sportovních a
pohybových aktivit.
Kvůli výše popsané situaci vidí koncepce reálný předpoklad návratnosti prostředků
investovaných do podpory projektů v oblasti sportu a pohybových aktivit.

Sport v ÚK
Sport dělíme v této kapitole pro lepší pochopení do dvou skupin na:



organizovaný,
neorganizovaný.

Organizovaný sport v ÚK
Organizovaný sport v ÚK zajišťuje řada střešních sportovních organizací s různou regionální
strukturou od regionální, župní, okresní přes krajskou, ale i s jednostupňovou celostátní. Jedná se
zejména o ČUS, Sokol, AŠSK, ATJSK, SSS ČR a další menší sportovní organizace, okresní,
krajské i národní sportovní svazy a zapsané spolky.
Je však třeba zmínit že od roku 2010 dochází k poklesu zájmu o pohybové a sportovní aktivity. I
když se pokles v posledních letech téměř zastavil, i přesto lze od zmíněného data zaznamenat více
než 30 % úbytek registrované sportující mládeže a asi 25 % sportujících dospělých. 1
Předpokládaný počet registrovaných sportovců v ÚK je dle dostupných dat a kvalifikovaného
odhadu cca těsně nad počtem 100.000 obyvatel v ÚK. Bohužel tento počet není přesný z důvodů
nejednotné evidence v prostředí vedoucích organizací.

Hlavním problém, s kterým se obce v kraji potýkají, je nedostatek trenéru, cvičitelů nebo
mládežnických vedoucích, kteří by měli motivaci část svého volného času věnovat členům
sportovních spolků nebo klubů. Z organizovaných sportovních aktivit jsou nejoblíbenější a těší
se zvýšenému zájmu následující disciplíny:











fotbal,
lední hokej,
basketbal,
házená,
volejbal,
florbal,
atletika,
judo,
karate.

Neorganizovaný sport v ÚK
Kvalifikovaným odhadem lze predikovat další dvě velice významné skupiny sportujících
obyvatel ÚK:



30.000 obyvatel, kteří sportují pravidelně bez zapojení do sportovních spolků a
50.000 obyvatel, kteří nejsou členi spolků a sportují nárazově nebo individuálně.

Jak už bylo zmíněno neorganizovaný sport představuje další širokou skupinu občanů, kteří se
věnují většinou příležitostně pohybovým aktivitám na rekreační úrovni. V současnosti se zvyšuje
zájem o rekreační sportovní aktivity, zejména o ekonomicky nenáročné formy pohybu, běh a
cyklistiku. V zimě je to pak běžecké a sjezdové lyžování.
Tyto aktivity jsou často vykonávaný samostatně nebo ve skupinách, které k rozvoji a tréninku
využívají zkušenosti známých nebo používají internet (např. Youtube).
Další skupinou jsou lidé, kteří využívají služeb sportovního komerčního sektoru (fitness,
bazény, kruhové tréninky atd.) nebo individuální sportovci (zejména mladší generace), kteří mají
zálibu v moderních sportovních a pohybových disciplínách (např. skateboarding, parkour,
workout, koloběžky), které jsou jen málokdy organizované např. komerčním sektorem.
Sportovní infrastruktura ÚK, registr sportovních zařízení ÚK
Největší část sportovišť v Ústeckém kraji je historicky ve vlastnictví a správě sportovních klubů.
Část sportovních zařízení je v majetku měst a obcí, část vlastní soukromé osoby a obchodní
společnosti, část vlastní kraj (středoškolská sportoviště).
Množství sportovních zařízení a materiálně technické základny nevybočuje nijak
z celorepublikového průměru, avšak kvalita těchto zařízení je v průměru nízká a zastaralá.
Hlavním problémem je nedostatek finančních prostředků na provoz a údržbu. Výjimkou je několik
nově zřízených sportovišť jako například, tenisové centrum, nový sportovní areál v Roudnici nad
Labem apod. Tyto areály jsou vybudovány nově a většinou s významnou podporou státních
prostředků (stát, kraj, město), eventuálně s podporou EU.
ÚK má příznivé podmínky pro provozování sportovních a pohybových aktivit v přírodě. K
dispozici je poměrně dobře udržovaná síť turistických a běžeckých tras a cyklostezek. Kraj
disponuje atraktivním prostředím Českého středohoří. K nejrůznějším pohybovým a sportovním
aktivitám jsou využívány vodní toky a vodní plochy, například kanoistika.

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
využití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení
nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školách/školkách - Pohybové aktivity v rámci školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu). 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 jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Základní teze „Sociální rozměr sportu získává na významu vzhledem k problémům
individualizace zájmů a atomizace společnosti, sociální stratifikace, občanské pasivity a vyloučení
s častými důsledky sociálně patologického chování. Sport je založen na spolupráci a týmové práci,
odpovědnosti k celku. Přátelství vytvořená ve sportu, sdílené prožitky, patriotismus, vztah k místu
a identita, hrdost i vlastenectví jsou celoživotní hodnoty, které sport přináší a lze je jen obtížně
formovat jinými aktivitami. Sport usiluje o šíření idejí fair play, rovnosti a spravedlivosti.
Obec Dušníky - deklaruje právo na sport svých občanů a chce jim sport umožnit ve všech jeho
úrovních.
- uznává svoji vlastní zodpovědnost za zajišťování sportu koncipováním a realizací sportovní
politiky a aktivitou komise pro sport a využití sportovních zařízení.
- uvědomuje si nezastupitelnost úlohy sportu, kterou plní v životě dětí a mládeže, jako účinné
formy primární prevence sociálně patologických jevů v jejich chování.
- uvědomuje si rovněž úlohu sportu v životě seniorů, kterým pohybové aktivity zachovávají a
zvyšují fyzickou a psychickou kondici, čímž zůstávají déle soběstační.
- otevřeně se hlásí k povinnosti vytvářet pro své občany vhodné podmínky pro sport a sportovní
volnočasové aktivity

Úloha obcí v zajišťování sportu
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obce ve svém samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
- zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména mládež.
- zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů.
- zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a poskytují
je pro sportovní činnost občanů.
- kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení.

- 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 obce vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí se od kulturně
historických tradic. Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnosti sportovních
subjektů ve prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložení 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 péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Obec Dušníky
Věk
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K 1.12.2020 bylo v obci hlášeno celkem 419 obyvatel. Z tohoto celkového počtu je 191 žen a
228 mužů. Průměrný věk nyní činí 36 let.
Úkoly obce Dušníky
- Zajistit kvalitní přípravu dětských talentů zejména ve spolupráci s mateřskou školou, jíž je
zřizovatelem.
- Zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
zkvalitňovat je pro sportovní činnosti občanů.
- Podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci.
- Kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení.
- Zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Propagační forma podpory
- Zveřejňování pořádaných sportovních akcí na webových stránkách obce https://www.dusniky.cz/
a na obecních vývěskách kde dochází ke zveřejňování významných sportovních výsledků a
úspěchů.

Současný stav
Obec Dušníky pořádá sportovní akce ve spolupráci se sportovním kluby a spolky, které zajišťují
pořádání sportovních a kulturních akcí a pracuje s mládeží, vychází vstříc aktivitám obyvatelům
obce. Je si vědomo důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů
v obci. V rámci dalších akcí pořádaných obcí iniciuje aktivní pohyb pro děti a mládež, který je
důležitý pro jejich zdravý růst a psychický vývoj.
Obec vlastní:
- obec vlastní fotbalové hřiště s travnatým povrchem a součástí tohoto objektu je i zázemí pro
ostatní sportovní kluby a spolky.
- ve vlastnictví obce je hojně využívané dětské hřiště s hracími prvky vyrobenými ze dřeva :
(houpačky, domeček se skluzavkou, houpací zvířátka na pérech, hrazdy, kolotoč…), pro různé
sportovní aktivity, které je veřejně přístupné pro každého občana obce. Toto hřiště je velice vítané
a využívané.
Dále se v areálu mateřské školy nachází malé dětské hřiště s hracími prvky pro volnočasové
aktivity dětí a jejich cvičení všestrannosti atd.
Když se podíváme na možnosti sportovních aktivit napříč věkovými skupinami v obci, tak se zde
v prostorách volnočasové místnosti obecního úřadu koná cvičení žen/mužů všech věkových
kategorií.
Katastrem obce prochází cyklotrasa 3102 a A2, spojující obce a města ústeckého kraje, které
protínají krásná zákoutí polabské nížiny a jsou využívány nejen občany obce ale také širokou
veřejností.

Budoucnost
Obec Dušníky se neustále rozšiřuje a mění se i demografická struktura obyvatelstva, na to obec
musí reagovat i s modernizací a rozšiřováním sportovních aktivit v obci. Z tohoto důvodu se
předpokládá rozšiřování nejen sportovišť ale i dětských hřišť.
Umístění není komplexně sdruženo v jednom areálu obce, ale nachází se na několika místech,
proto se v jejich blízkosti nachází restaurační zařízení pro případné občerstvení návštěvníků.
Formy podpory sportu v obci
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro
naplánované aktivity.
Obec podporuje sport a spolky, které tuto činnost v obci zajišťují.
1. přímou podporou prostřednictvím rozpočtu – opravy a udržování hřišť ve vlastnictví obce,
avšak rozpočet obce je limitován, a tudíž obec se v případě větších investic musí z velké části
spoléhat na získané dotace a granty
2. prostřednictvím dotací - realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování
financování z různých zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou cyklostezek dotována z prostředků
EU, hlavním dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační
podpora ČR prováděná prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Sekundárním zdrojem dotací budou zdroje a fondy Ústeckého kraje.
3. nepřímou podporou - pomocí informovanosti a propagace akcí, které přímo město nepořádá, ale
je v zájmu obce, aby se dané akce pořádali.
4. bezplatný pronájem sportovišť spolkům a finanční podpora pro činnost těchto subjektů

Závěr
Z rozpočtu obce se spolufinancují sportovní akce a podporují se sportovní činnosti všech občanů.
Dále obec Dušníky poskytuje finanční prostředky z rozpočtu obce formou dotací dle Pravidel
poskytování dotací z rozpočtu obce Dušníky na základě žádosti organizace podávané jedenkrát
ročně, a to formou neinvestičních dotací např. na provozní výdaje na zajištění provozu činnosti,
výdaje za nájmy a energie, výdaje za startovné, za pořádání a organizování sportovních akcí,
výdaje na opravy a údržbu majetku, cestovní náhrady atp.
Závěrem obec Dušníky touto strategií reflektuje potřeby svých obyvatel na sportovní vyžití.
Vnímá sportovní aktivity jako prevenci zdravotních potíží, sociopatologických jevů a zároveň jako
významný socializační nástroj. Jedním z hlavních cílů vedení města je vytvořit z rychle rostoucího
města plnohodnotný domov pro jeho obyvatele.

Plán rozvoje sportu v obci Dušníky byl schválen zastupitelstvem obce Dušníky na svém zasedání
konaném dne 14. 12. 2020 usnesením č. 6/10/2020.
Plán rozvoje sportu obce Dušníky je zveřejněn na webových stránkách obce nebo je dostupný ve
fyzické podobě na obecním úřadě v Dušníkách, Dušníky č.p. 65, 413 01 Roudnice nad Labem.

V Dušníkách dne 14. 12. 2020

Ing. Eva Matoušková Meisnerová
starostka obce

