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1 Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v obci Písková Lhota je zpracován ve smyslu § 6
odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financováni podpory sportu v obci.
Plán rozvoje sportu vychází ze Strategického plánu rozvoje obce Písková
Lhota, který představuje plán rozvoje obce od roku 2016 do roku 2025.

2 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 vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky
(výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní
organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale
zvládnutí pohybových činnosti, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty – Právní subjekty, zpravidla spolky,
zřízené 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 z jiných
předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volny čas – poradní organ rady obce. Jeho členy
jsou rovněž dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

3 Multiplikační dopady sportu
3.1  Úloha obcí v zajišťování sportu
Péče o sport patří dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu mezi úkoly
obce, která 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 provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů;
• Kontroluji účelně využívání svých sportovních zařízení;
• Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje
jeho plnění.
Sportovní politika v obci vychází z potřeb obce a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce se spolupodílejí na financování 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 vytvářeni podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů, jako je podpora ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy
a vzdělávání. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4 Obec Písková Lhota

Status
Typ sídla
ZUJ (kód obce)
NUTS5
LAU 1 (NUTS 4)

CZ020 – Středočeský kraj

NUTS2

CZ02 – Střední Čechy

Obec s pověřeným obecním úřadem

Poděbrady

Obec s rozšířenou působností

Poděbrady

Katastrální plocha (ha)

644

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2017

449

Nadmořská výška (m n. m.)

188

Zeměpisné souřadnice (WGS-84)

Tabulka č. 1
Obec
Ostatní obce
537659
CZ0208537659
CZ0208 – Nymburk

15° 3‘ 57‘‘ E, 50° 7‘ 53‘‘ N

První písemná zpráva (rok)
PSČ

Školství
Mateřská škola
Základní škola – nižší stupeň (1.–5. ročník)
Základní škola – vyšší stupeň (1.–9. ročník)
Počet škol v oboru gymnázií
Počet škol v oboru středních odborných škol a praktických škol
Počet škol v oboru středních odborných učilišť

Obec Písková Lhota leží v Polabské nížině 3 km od lázeňského města Poděbrady. S průmětnou nadmořskou výškou 188 m n. m. je jedním z nejnižších míst
na Poděbradsku. Obec má dobrou dopravní dostupnost od nejbližších měst a i do
hlavního města díky blízkosti dálnice D11. Písková Lhota leží přibližně 60 km severovýchodně od hlavního města Prahy, přibližně 10 km jižně od okresního města
Nymburk. Spádovým městem jsou Poděbrady.

Souhrnné informace

NUTS3

Počet škol v oboru nástavbového studia
Vyšší odborná škola
Počet veřejných vysokých škol
Počet soukromých vysokých škol
Jazyková škola
Základní umělecká škola
Počet zařízení ústavní ochranné výchovy

1 553
290 01

Tabulka č. 2
1

Sport

Tabulka č. 3

Koupaliště a bazény (s provozovatelem, správcem)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)

3

Tělocvičny (vč. školních, s přístupem veřejnosti)

1

Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem, správcem)

1

Zdroj: Risy.cz

5 Současný stav
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám obyvatelů obce. Má zpracovaný finanční systém podpory formou individuálních příspěvků poskytovaných z rozpočtu
obce (veřejnoprávní smlouvy).
Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svou obcí.
Obec v minulosti vybudovala a spravuje sportovní zařízení a hledá další finanční
zdroje pro rozvoj sportu. V rámci akcí pořádaných v obci iniciuje aktivní pohyb pro
děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj.
V posledních deseti letech obec realizovala projekty, které byly podpořeny z dotací SZIF, MŠMT a Středočeského kraje k vytvoření zázemí volnočasových odpočinkových i sportovních aktivit, které slouží zejména dětem a mládeži a jsou veřejně
přístupné všem občanům obce Písková Lhota. Zázemí se nachází jak v centru obce
v blízkosti místní prodejny potravin, tak na hasičském cvičišti na konci obce směrem
na Hořátev a Nymburk. Z části slouží také návštěvníkům a turistům, kteří zde procházejí nebo projíždějí při využití Lhotecké cyklostezky, která vede přes sousední
Kostelní Lhotu až do Sadské. Část těchto volnočasových prostor je součástí zahrady
Mateřské školy Cipísková, příspěvkové organizace.

5.1  Popis partnerů spolupracujících na podpoře sportu
V obci je pestrá spolková činnost. Působí zde dva spolky, které vykonávají sportovní činnost:
1. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
2. Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota

Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota – SDH Písková Lhota
Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota je pobočným spolkem Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) zapsaným ve Veřejném rejstříku a Sbírce
listin pod spisovou značkou L 34137 u Městského soudu v Praze.
Sbor byl založen roku 1886. V současné době plní čtyři hlavní cíle činnosti dle
Stanov SH ČMS:
a) spolupůsobí při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách
a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek (dále jen
mimořádné události);
b) vytváří podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických, intelektuálních, mravních,
sociálních a fyzických schopností, vést mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své
osobnosti, úctě k vlasti, přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování
preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva
a dalších mimořádných událostí;
c) podporuje všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý
rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování
fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost;
d) organizuje a podporuje výkon dobrovolnictví.
K 31. 12. 2017 bylo ve sboru organizováno: 132 členů, z toho 51 do 18 let.
Z hlediska sportovní činnosti se sbor aktivně věnuje oběma odvětvím hasičského sportu: Požárnímu sportu i Klasickým disciplínám CTIF.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako hlavní spolek, kterého je SH ČMS –
SDH Písková Lhota členem bylo v roce 2013 zařazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Přehledu občanských sdružení v oblasti sportu a v roce
2014 byl hasičský sport v obou svých základních odvětvím zaregistrován v Rejstříku
mistrovských soutěží MŠMT.
V SDH Písková Lhota působí sportovní družstva všech věkových kategorií.
K 31. 12. 2017 bylo ve sboru registrováno: 61 aktivních sportovců a 54 sportovců,
kteří se zúčastnili postupové soutěže v požárním sportu.
Mimořádným sportovním úspěchem posledních let je vítězství družstva dívek
na Hasičské olympiádě mládeže v polské Opoli v roce 2015 a jeho obhajoba v roce
2017 v rakouském Villachu. V roce 2019 se tento tým jako obhájce titulu zúčastní
olympiády ve Švýcarsku.
Kromě celoroční sportovní činnosti sbor každoročně organizuje jedno z kol
Okresní ligy v požárním útoku ve všech kategoriích, v roce 2018 13. ročník
Polabského šedesátkování, celostátního závodu jednotlivců ve věku 3–15 let v běhu

na 60 m s překážkami a 13. ročník Polabského stovkování, celostátního závodu
jednotlivců v kategoriích dorost, ženy a muži v běhu na 100 m s překážkami.

Na sportovní hasičské dráze v Pískové Lhotě byly dosaženy tři národní rekordy
v běhu na 100 m s překážkami:
2016 – Šárka Jiroušová – čas 15,89 s
2017 – Lukáš Kroupa – čas 15,07 s
2017 – Daniel Klvaňa – čas 14,81 s
Zdroj: www.sdhpiskovalhota.cz

Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota – TJ Sokol Písková Lhota
TJ Sokol Písková Lhota je pobočným spolkem České obce sokolské (ČOS) zapsaným ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin pod spisovou značkou L 1710 u Městského soudu v Praze.

Zakládající členové: Wagner Jaroslav, Wágner Vlastimil, Žert Jan, Muller Jiří, Žák
Jiří, Černý Jiří, Nechvíl Josef, Nejedlý Vladimír.
Největší úspěchy oddíl zaznamenal v 80. letech v krajské soutěži KP1 a KP2.
V současnosti družstvo mužů působí v okresních soutěžích OP2.
K 31. 12. 2017 bylo v TJ Sokol registrováno 19 členů.
TJ Sokol Písková Lhota pravidelně pořádá Letní ligu družstev okresů Nymburk
a Kolín ve stolním tenisu, Veteraniádu – turnaj hráčů nad 60 let a především Memoriál Z. Fajmana a J. Wagnera (podzim). Tradiční akcí je Vánoční turnaj.
Zdroj: sokolpiskovalhota.webnode.cz

5.2   Sportoviště v obci (katastrálním území Písková Lhota)
Obr. 1 / Hasičské cvičiště
s tartanovou dráhou
vybudované v roce 2008,
pozemek p. č. 1482/2, v majetku
Obce Písková Lhota, smlouva
o dlouhodobém pronájmu z roku
2004 – nájemce SH ČMS – SDH
Písková Lhota

ČOS byla zřízena ve veřejném zájmu, jejím účelem a cílem je zvyšovat tělesnou
zdatnost svých členů, organizovat a vykonávat tělovýchovnou, sportovní, kulturní
a společenskou činnost, podporovat rozvoj osobnosti a vychovávat k čestnému
jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii, svobodě a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti,
k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa, přičemž vychází
z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera.
Hlavní činností ČOS je prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské
a kulturní činnosti, přispívat ke zvyšování fyzické, společenské, kulturní a duchovní
úrovně naší demokratické společnosti, vychovávat k mravnosti a občanské odpovědnosti.
Tělocvičná jednota Sokol Písková Lhota byla založena v roce 1922, oddíl stolního
tenisu hrající mistrovské soutěže pak oficiálně 9. 11. 1961.

Obr. 2 / Zázemí hasičského cvičiště vybudované v roce 2011, pozemek
p. č. 1482/2, v majetku Obce Písková Lhota, smlouva o dlouhodobém pronájmu

Obr. 3 / Herní prvky vybudované v roce 2008, pozemek p. č. 1491/1, v majetku
Obce Písková Lhota

Obr. 4 / Sokolovna, č. p. 153 na pozemku p. č. st. 134, v majetku Tělocvičné jednoty
Sokol Písková Lhota

Obr. 7 / Lhotecká cyklostezka, pozemky p. č. část 1491/13, 1686, 1685, 1298/17,
část 1298/5, 1684, 1683, v majetku Obce Písková Lhota

Obr. 5 / Venkovní sportoviště TJ Sokol, pozemek p. č. 503/1, v majetku Tělocvičné
jednoty Sokol Písková Lhota

Obr. 8 / Herní prvky v MŠ Cipísková – pozemek p. č. 1580, v majetku Obce Písková
Lhota, svěřeno do užívání příspěvkové organizaci MŠ Cipísková (příloha zřizovací
listiny)

Obr. 6 / Posilovna v budově hasičské zbrojnice, č. p. 108 na pozemku p. č. st. 134,
v majetku Obce Písková Lhota, smlouva o dlouhodobém pronájmu

Obr. 9 / Venkovní petangové hřiště, pozemek p. č. st.170, v majetku TJ Sokol

6.1.3  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 sportovní zázemí
dle potřeb obyvatelstva.
6.1.4  Významné sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně
Významné sportovní akce šíří jméno obce. Propagují obec a vytváří kladné podvědomí o obci pro občany, turisty i nahodilé návštěvníky. Mezi významné sportovní
akce poslední doby řadíme:
• Memoriál pana Františka Doležala v požárním útoku všech kategorií
In Memoriam (19. ročník, 2018)
• Memoriál Z. Fajmana a J. Wagnera ve stolním tenise (15. ročník, 2018)
• Letní liga ve stolním tenise
• Vánoční turnaj ve stolním tenise (58. ročník/2018)
• Polabské šedesátkování pro děti ve věku 3–15 let (14. ročník, 2018)
• Polabské stovkování pro dorost a dospělé (14. ročník, 2018)
6.2  Popis cílů a záměrů

6 Definování strategických cílů v oblasti sportu
Obec Písková Lhota iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje uspokojení
potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří
občanům prostor k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.

6.1 Priority
6.1.1  Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj.
Úlohou obce 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 chování dětí a mládeže.
6.1.2  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 zdravého životního
stylu, sociální kontakty, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivního
odpočinku.

Priorita 1 – Sport dětí a mládeže
Cíl – Podníceni zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současně rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti, vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí
a mládeže.
Záměry
• Iniciovat pořádáni sportovních turnajů v budově Sokolovny
• Iniciovat organizování kolektivních i individuálních závodů na hasičském cvičišti
• Údržba stávajících sportovních zařízeni ve vlastnictví obce
• Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce
• Údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce
• 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 dotaci
Priorita 2 – Sport pro všechny
Cíl Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžiti aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.

Záměry
• Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce
• Modernizace stávajících sportovních zařízeni ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce
• Iniciace pořádání sportovních akcí
• Podpora sportovních zařízeni 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
• Propagace „Lhotecké cyklostezky“

Priorita 3 – Sportovní infrastruktura
Cíl Zajištěni dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové a volnočasové aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry
• Údržba sportovní infrastruktury
• Modernizace sportovní infrastruktury
• Rozšiřování stávajících sportovních zařízení
• Pravidelně monitorovat počet a stav sportovních a volnočasových zařízení
v obci
• Příprava nových projektů zaměřených na sportovní infrastrukturu
• Podpora spolků

c) poskytovaná jako příspěvek (dotace) spolkům vykonávající sportovní činnost
v obci na základě veřejnoprávní smlouvy

2. Využiti dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje
v oblasti sportu
3. Nepřímá podpora
• Údržba stávajících sportovních zařízení, cyklostezky, vybavení k volnočasovým
aktivitám apod.;
• Zveřejňování a propagace sportovních akcí a jejich výsledků;
• Možnost bezplatného využívání objektů obce ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí;
• Možnost bezplatného využívání pozemků obce ve vlastnictví obce při pořádání
sportovních akcí;
• Pomoc při organizačním zajištění sportovních akcí;

8 Financování sportu
Finanční plán vychází ze stanoveních priorit a záměrů obce v oblasti sportu
a je v souladu se Strategickým rozvojovým plánem obce Písková lota 2016–2025.
Tabulka č. 4

Priorita 4 – Významné sportovní akce s přesahem do krajské
a celostátní úrovně
CÍL Propagace sportu. Vytvoření vhodných podmínek pro organizaci významných
sportovních akcí.
Záměry
• Podpora stávajících dlouhodobých významných sportovních akcí
• Příprava nových projektů významných sportovních akcí
• Podpora akcí spolků

7 Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
Pořízeni sportovních zařízení nebo jejich části, nákup a dovybavení sportovních
zařízení;
Revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybaveni;
b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace obce
Pořízení sportovních potřeb pro MŠ Cipísková;
Běžná údržba a opravy sportovního a volnočasového vybavení MŠ Cipísková;
Podpora sportovních akcí MŠ Cipísková;

Přímá podpora z rozpočtu obce

min. roční bilance

plán 2018–2025

% z rozpočtu/rok

min. částka celkem v Kč

0,03

Dotační programy
Nepřímá podpora

1 000 000
0,01

9 Závěr
1. Plán rozvoje sportu obce Písková Lhota schválilo zastupitelstvo obce na svém
jednání dne 28. 6. 2018.
2. Plán rozvoje sportu obce Písková Lhota je zveřejněn na webových stránkách
Obce Písková Lhota nebo je dostupný v písemné podobě na obecním úřadu.
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