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ÚVOD
1. Úvod
Plan rozvoje sportu v Dobrem je zpracovan ve smyslu § 6 odst. 2 zakona c. 115/2001 Sb o
podpore sportu, ve znení pozdejsích predpisu. Koncepce podpory sportu je otevrenym
dokumentem, ktery se muze menit ci doplnovat v zavislosti na prioritach a potrebach obce.
Cílem planu rozvoje sportu je obecne podporit sport ve vsech jeho rovinach a stanovit zpusob
financovaní podpory sportu v obci.
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2. Zakladní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšení 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. 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 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 z jiných předpisů obornou kvalifikaci.
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3. Úloha 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.

Sportovní politika obci vychází z potřeb těchto obcí a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Obce se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve
prospěch obce, respektive svých občanů a kontroluji 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 péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávání.
Obec zpracovava v samostatne pusobnosti pro sve uzemí plan rozvoje sportu v obci a zajisťuje
jeho provadení.

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) Plan rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejmena vymezení oblastí podpory sportu,
stanovení priorit v jednotlivych oblastech podpory sportu a opatrení k zajistení dostupnosti
sportovních zarízení pro obcany obce nebo kraje. Soucastí planu je take urcení prostredku z
rozpoctu obce nebo kraje, ktere jsou nezbytne k naplnení planu.
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4. Obec Dobre

V udolí Farskeho potoka nedaleko Dobrusky v okrese Rychnov nad Kneznou naleznete obec
Dobre (420 – 730 m n. m.), ktera ma rozlohu 1 735 ha. První písemna zmínka o obci pochazí z
roku 1367 a spada do období kolonizace lesu. Nazev obce byl puvodne po místním jmenu potoka
zvaneho Dobry a mel puvodne podobu muzskeho rodu (Dobry / Dobri, Dobrej / Dobrey /
Dobray). Dolovaní zelezne rudy v okolí je zaznamenano v letech 1837 – 1877. Rozvoj obce
poznamenala niciva povoden na konci minuleho století. Obec je rodistem spisovatele a
vynikajícího ucitele Karla Michla (1898 – 1982), Josefa Pohla Doberskeho a Jaroslava Andryse.
Pro milovníky sportu je zde sportovní areal a Obecní dum vc. herny stolního tenisu. Na
spolecenskem a kulturním zivote obce se podílí cela rada spolku. Pohadkovym patronem
Dobreho je usmevavy vodník, ktery vsak nikdy nikoho neutopil a s mlynarskymi je ten nejlepsí
kamarad.

Obec Dobre mela podle Ceskeho statistickeho uradu k 1.1. 2018 celkem 877 obyvatel, z toho bylo
454 muzu a 423 zen. Prumerny vek cinil 40,4 let, z toho u muzu byl 39 let a u zen 42 let. Pocet
obyvatel v obci se v poslední dobe i díky rozvoji nedaleke prumyslove zony Solnice-Kvasiny
navysuje.

Obec se díky spolupráci s místními organizacemi spolupodílí na financování sportu, pomáhá
koordinovat činnost sportovních akcí ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje
efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec si je vědoma důležitosti spontánního
sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů s obcí.
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Obec vybudovala sportovní zařízení, o která se starají místní spolky ve spolupráci s občany a
hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu. Důraz klade na aktivní pohyb pro děti a mládež,
který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj.
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5. Sport v obci
Na uzemí obce Dobre mají sídlo tri organizace, ktere se dle svych zakladacích dokumentu
zabyvají sportovní cinností:
•

SK Dobre, z.s. (IC: 70866945, sídlo: Dobre 143, 517 93 Dobre),

•

FBC Dobre, z.s. (IC: 26568861, sídlo: Dobre 68, 517 93 Dobre),

•

Lyzarsky oddíl Olesnice v O.h., s.r.o. (IC: 28819861, sídlo: Sediviny 23, 518 01 Dobruska).

Krome techto organizací se sportu v obci mimo svoji hlavní cinnost venují i místní sbory
dobrovolnych hasicu ci zakladní skola:
•

SH CMS – Sbor dobrovolnych hasicu Dobre (IC: 64225372, sídlo: Dobre 84, 517 93
Dobre),

•

SH CMS – Sbor dobrovolnych hasicu Hlinne (IC: 67438768, sídlo: Hlinne 76, 518 01
Dobre),

•

Zakladní skola, Dobre, okres Rychnov nad Kneznou (IC: 70979723, sídlo: Dobre 110, 517
93 Dobre).

SK Dobré, z.s.
Sportovní klub byl v Dobrem zalozen v roce 2000 a od sveho vzniku ma
oddíly stolního tenisu a kopane.

Oddíl stolního tenisu
Z iniciativy nekolika nadsencu stolního tenisu byl jako soucast
Sportovního klubu zalozen take oddíl stolního tenisu. Veskera snaha
zakladajících clenu byla od pocatku smerovana k vychove mladeze. Díky
pochopení a podpore ze strany obce se stal SK Dobre, z.s. (castecne
prostrednictvím sve dcerine spolecnosti) provozovatelem Obecního
domu cp.143 v Dobrem. Po celkove rekonstrukci budovy v roce 2006 byla
o rok pozdeji pristavena specializovana herna stolního tenisu, kde se
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odehrava hlavní cast cinnosti oddílu. Postupne doslo k doplnení potrebnym zarízením pro
pravidelne odborne vedene treninky, mistrovske zapasy, poradaní turnaju i soustredení.
Moderní herna s 6 stoly, s kvalitním zazemím, osvetlením i ozvucením patrí k nejlepsím nejen
v kraji ale i CR. Vedle sousedního velkeho salu je oddílem vyuzívana take klubova místnost
s velkoplosnou projekcí, televizí a videem, kde je pri vetsích akcích otevren bufet
s obcerstvením.
Cela cinnost oddílu stolního tenisu je smerovana k tomu, aby poskytnute podmínky umoznily
detem jejich sportovní rust az do nejvyssích sportovních urovní. Ze lze toto uskutecnit i
v podmínkach male obce dokazují dosazene vysledky. Za dobu sve cinnosti byly v oddíle
vychovani medailiste z evropskych i republikovych sampionatu, reprezentanti Ceske republiky i
pravidelní ucastníci nejvyssích republikovych soutezí. Nutností je kvalitní trenerske obsazení.
Aktualne je to trener s nejvyssí licencí A, se zkusenostmi z vedení ruznych mladeznickych
reprezentací a dalsí tri treneri studující licenci B. Pod odbornym vedením treneru probíhají
intenzivní treninky kazdodenne od dopoledních hodin az do vecera. Nejvíce trenují deti zarazene
do Sportovního strediska mladeze, ktere bylo oddílu prideleno Ceskou asociací stolního tenisu
pred 12ti lety a toto zarazení je nutne kazdorocne obhajovat umístením na predních místech
republikovych zebrícku.
Dlouhodobe se oddílu darí hlavne v dívcích kategoriích. Jeho druzstva zen, kde startují i zakyne
a dorostenky, se ucastní vsech urovní ligovych soutezí vc. nejvyssí souteze v CR Extraligy. Do
Dobreho se naucila jezdit nejlepsí ceska druzstva, v jejichz kadrech jsou i reprezentantky jinych
zemí vc. Cíny nebo Japonska. Mladí tak mají moznost na vlastní oci sledovat hru a ucit se od tech
nejlepsích. Oddíl svymi vysledky a celou svou cinností velmi propaguje obec Dobre a dostava jí
do povedomí v cele CR a take v zahranicí.

Oddíl kopane
Od sveho vzniku fotbalovy oddíl aktivne pusobí v okresních fotbalovych
soutezích, pricemz momentalne je do oficialních soutezí poradanych
Fotbalovou asociací Ceske republiky prihlasen pouze celek muzu, ktery
bude v soutezním rocníku 2018-2019 nastupovat v OP III. trídy Rychnov
nad Kneznou. V posledních letech se nedarí oddílu pracovat s mladezí, coz
s sebou prinasí i starnutí hracskeho kadru. Ve spojitosti s masivním
rozvojem prumyslove zony Solnice-Kvasiny, kam za prací dojízdí velke
mnozství osob z uzemí, je cím dal tím slozitejsí na vesnici udrzet alespon muzsky tym, coz je
bohuzel trendem v celem sirokem okolí.
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FBC Dobré, z.s.
Klub byl oficiálně založen 16.2. 2009, ovšem historie florbalu v
Dobrém se začala budovat již na podzim roku 2007, kdy se partička
místních sportuchtivých nadšenců rozhodla, že se začne ve svých
volných chvílích věnovat sportu, jehož popularita rostla závratným
tempem. Postupně se do aktivit díky spolupráci s místní základní
školou zapojily i dívky a tak nebylo překvapením, že v sezóně
2009/2010 se v oficiálních soutěžích řízených ČFbÚ objevil první
doberský tým žen. V konfrontaci s týmy z mnohem větších měst se
dívky neztratily a během dosavadního účinkování v regionální soutěži 4x dosáhly na bronzovou
příčku (10/11, 12/13, 14/15, 15/16) a v sezóně 13/14 dokonce na stříbrnou pozici. V sezóně
16/17 si tým vyzkoušel působení v celostátní 1. lize a v sezóně 13/14 dokráčel do osmifinále
pohárové soutěže, kde se střetl s tehdy nabitým týmem FBŠ Bohemians Praha, který byl plný
reprezentantek.

Postupem času se dařilo zapojovat do dění čím dál více členů, což s sebou přineslo i rostoucí
počet týmů. Muži od sezóny 14/15 působí v amatérské lize v Předměřicích nad Labem, kde se
v sezóně 17/18dočkaly výrazného úspěchu, když po předchozích nevydařených ročnících
skončily v základní části na vynikajícím 4. místě, které znamenalo, byť neúspěšné, barážové boje
o postup do 1. ligy.

Klub se od svého vzniku věnuje práci s mládeží a to zejména díky velmi dobré spolupráci
s doberskou základní školou. Vedení dlouho zvažovalo přihlášení některého z mládežnických
celků do oficiálních soutěží, což ale nakonec přišlo až v souvislosti s postupem týmu žen do
celostátní 1. ligy v sezóně 16/17, kdy byly přihlášeny týmy dorostenek a elévek. Dorostenky ve
své premiérové sezóně obsadily 7. místo, což o jeden stupínek vylepšily v sezóně následující. Ú
elévek je nejdůležitější to, že hrají a proto se v soutěži nevede žádná dlouhodobá tabulka a ani
se nepočítá skóre. V sezóně 17/18 své dívčí kolegyně doplnili dorostenci, kteří absolvovali svoji
premiérovou sezónu v organizovaných soutěžích.

Vzhledem ke stanoveným věkovým hranicím bude klub v sezóně 2018/2019 reprezentovat
těchto 5 soutěžních týmů: mladší žákyně, juniorky, ženy, junioři a muži.
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Kromě toho klub pomáhá základní kole s florbalovým kroužkem a úzce spolupracujeme v rámci
tzv. Horské miniligy, ve které se v průběhu školního roku střetávají žáci základních škol
z Dobrého, Deštného v Orlických horách, Skuhrova nad Bělou a Rokytnice v Orlických horách.
Většinou se jedná o turnaje hrané systémem 3+1 a na závěr jako bonus si žáci mají možnost
zahrát na velkém hřišti v Rokytnici v Orlických horách. Tato spolupráce s partnerskými školami
se pozitivně promítá do rostoucího počtu týmů v klubu. V rámci předsezónní přípravy jsou
pořádána florbalová soustředění a členové se snaží objevovat na letních mimosezónních
turnajích.
Kromě sportovních aktivit se klub zaměřujeme na kulturní a společenský život v obci, kde úzce
spolupracuje s místními organizacemi či s obcí samotnou, která klub dlouhodobě podporuje
v jeho činnosti. Od roku 2011 klub pořádá Florbalový ples, podílí se na Rozsvěcení vánočního
stromečku, spolupořádá Pohádkovou vesničku či pomáhá se zajištěním každoroční akce pro
místní seniory. Tradiční klubou akcí je Vánoční turnaj.
Vize do budoucna je jednoduchá a jasná – především se bavit florbalem a společnou činností.
Snahou klubu je udržet rostoucí trend přihlašovaných týmů do soutěží či alespoň udržet
stávající strukturu, zajistit ty nejlepší možné a dostupné podmínky pro činnost a neustále
zkvalitňovat a rozvíjet práci, zejména s mládeží.

Lyžařský oddíl Olešnice v O.h., s.r.o.
Lyžařský oddíl je podnikatelským subjektem, který má na území obce své sídlo. Veškeré své
aktivity směřuje mimo území obce, zejména do sportovního areálu Juráška v Olešnici
v Orlických horách.

Sbory dobrovolných hasičů
Sbory hasičů z Dobrého a Hlinného v rámci své činnosti pracují s dětmi a
mládeží a to i v rámci hasičského sportu. Oba sbory v nedávaných dobách
pravidelně startovaly na závodech Podorlické ligy v požárním útoku, děti
a mládež se účastnily soutěže v požárním sportu Plamen. V současné
době týmy startují na každoročních okrskových soutěžích a opětovně začínají pracovat
s mládeží prostřednictvím hasičských kroužků.
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Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou
Zakladní skola je príspevkovou organizací
obce, ktera se v ramci sve cinnosti venuje
sportu. Krome pravidelnych hodin
telocviku skola porada i sportovní
zajmove krouzky (sportovní hry, florbal ci
tancovaní). Mimo to se zaci ucastní
ruznych soutezí, na kterych reprezentují
doberskou zakladní skolu - florbal, fotbal,
hokejbal, vybíjena, prehazovana, atletika,
prespolní beh, orientacní beh, sjezdove lyzovaní atd. Podle situace ZS nabízí i dalsí pohybove
krouzky – tanecní krouzek, vybíjena, sportovní hry (softbal, frisbee, fotbal, rugby, strelba ze
vzduchove pistole). První stupen se kazdorocne ucastní plaveckeho kurzu. V zime pravidelne
organizuje tydenní lyzarsky vycvik, v ramci TV jezdí na bezky. Spoluporada serial florbalovych
turnaju pro deti 1.- 5. trídy zvany Horska mini liga (6 rocníku). ZS limituje umístení sportovisť a
v nekterych prípadech jejich vyuzitelny prostor – hriste s umelym povrchem nebo fotbalove
hriste je daleko a v ramci 45 min hodiny TV jsou problematicky vyuzitelne, sportovaní na
skolních pozemcích je obtízne (nízke ploty, terenní nerovnosti nebo provoz aut na prostranství
u 1. stupne ZS). Spolecensky sal obecního domu v Dobrem, kam skola chodí na telocvik, není
idealní pro vetsinu mícovych sportu (nízky strop, sloupy na zdech salu, absence saten).

Přehled sportovišť v obci
V obci Dobre se nachazí hned nekolik sportovisť, ktera jsou z prevazne vetsiny ve vlastnictví
obce.

Obecní dům č.p. 143
V Obecním dome, ktery vznikl prestavbou z puvodních prostor
byvaleho JZD, se nachazí cvicební sal, na kterem probíhají hodiny
telocviku a zajmove krouzky (sportovní hry, florbal, tancovaní)
místní zakladní skoly, treninky tymu florbaloveho klubu vc.
domacích turnaju mladeznickych celku, cvicení mladych hasicu,
nebo turnaje ci nektere treninkove jednotky oddílu stolního
tenisu. Krome toho je sal vyuzívan ke kulturním akcím (tanecní kurzy, plesy, karnevaly). Podlaha
je z drevenych parket, ktere díky kazdodennímu vyuzívaní rychle ztrací lesk a je nutna jejich
casta renovace. V míste chybí klasicke satny, k dispozici je pouze otevrena velka místnost
s prostory pro odkladaní oblecení. Pro sportovce zde nejsou k dispozici sprchy.
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V prízemí budovy je jeste pro sportovní vyzití obcanu a navstevníku obce mozne vyuzít po
dohode s provozovatelem bowlingovou dvoudrahu s veskerym zazemím. Je zde umístena take
posilovna, hojne navstevovana hlavne mladymi.

V roce 2007 byla vybudovana herna stolního tenisu, ktera byla
pristavena ke stavající budove, se kterou se nasledne propojila.
Herna se specialní podlahou taraflex slouzí pro stolní tenis a její
soucastí jsou mensí satny a socialní zarízení.

Obe sportoviste jsou v soucasne dobe velmi casto vyuzívany, coz s sebou prinasí zvysene naroky
na zajistení udrzby a vlastní provoz, coz zajisťuje SK Dobre, z.s., resp. její dcerina spolecnost,
ktere mají prostory v pronajmu a dle smlouvy provadí i beznou udrzbu budovy a vsech prostor.
Naklady na spotrebovanou elektrickou energii, vodu a plyn hradí provozovatele prímo
dodavatelum na zaklade samostatne uzavrenych smluv. Obec na zaklade uzavrene verejnopravní
smlouvy poskytuje SK Dobre, z.s. dotaci urcenou mj. i na spravu, provoz a udrzbu cele budovy
c.p. 143.

Víceúčelové a fotbalové hřiště
Areal víceuceloveho a fotbaloveho hriste se nachazí v lokalite ,,Na dole“ na odlehlem konci obce,
ktery v roce 1998 postihly nicive povodne. Fotbalove hriste proslo po povodních rekonstrukcí a
znovu bylo otevreno v roce 2000. Okolo hriste je umísten plot, ktery je v soucasne dobe ve velmi
zastaralem stavu a to vc. zachytavacích sítí za brankami. Ú fotbaloveho hriste je umístena
budova, ktera slouzí jako kabiny pro hrace a rozhodcí. Tato budova je zastarala a dnes takrka
nevyhovující a to vc. socialního zarízení ci zazemí pro divaky a navstevníky arealu, ktere je
nedostatecne.
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Stejne jako fotbalove, tak i víceucelove hriste bylo po katastrofalních povodních obnoveno do
puvodního stavu. Nachazel se zde betonovy tenisovy a antukovy volejbalovy kurt. Obec na sve
vlastní naklady v prubehu leta 2016 provedla rekonstrukci tenisovych a volejbalovych kurtu.
Behem teto rekonstrukce byl odstranen stary betonovy a antukovy podklad, místo ktereho byl
po cele plose instalovan víceucelovy povrch, pricemz cela plocha byla sjednocena do stejne
roviny. Drateny plot vedoucí okolo hriste byl nahrazen sítemi. S ohledem na vetsí investici a
dlouhodobejsí udrzitelnost je prostor uzamykan a obsluhovan spravcem, ktery se o nej i o
fotbalove hriste stara s místními obyvateli.
Obe hriste jsou vyuzívana pro hodiny telesne vychovy, treninkove jednotky místních
sportovních klubu vc. hasicu ci k volnocasovym a rekreacním aktivitam obcanu. Na fotbalovem
hristi hraje domací utkaní oddíl kopane.
Prostory víceuceloveho a fotbaloveho hriste ma pronajat spolek SK Dobre, z.s., ktery provadí
beznou udrzbu pronajatych pozemku, budovy a prostor na sve vlastní naklady. Naklady na
spotrebovanou elektrickou energii a vodu hradí prímo dodavatelum na zaklade samostatne
uzavrenych smluv. Obec na zaklade uzavrene verejnopravní smlouvy poskytuje SK Dobre, z.s.
dotaci urcenou mj. na spravu, provoz a udrzbu fotbaloveho a víceuceloveho hriste.

Hřiště u budovy základní školy II. stupně
Travnate hriste se nachazí u budovy zakladní skoly II. stupne ZS c.p. 110 a slouzí k hodinam
telesne vychovy. Teren je velmi nerovny, coz znesnadnuje jakoukoliv vykonavanou sportovní
aktivitu. Soucastí je pískove doskociste, splhací tyc s hrazdou a mensí volejbalovy kurt. O hriste
na zaklade zrizovací listiny pecuje skola, ktera dlouhodobe uvazuje o mozne rekonstrukci a
vybudovaní víceuceloveho hriste, neboť soucasne prostory jsou pro hodiny telesne vychovy ci
zajmove krouzky nedostatecne a pro zaky nebezpecne.

Hřiště u budovy základní školy I. stupně
Pred budovou zakladní skoly I. stupne c.p. 2
se nachazí asfaltovy plac, ktery zejmena
zaci I. stupne vyuzívají ke cvicení pri
hodinach telesne vychovy. Prostor vc.
instalovaneho basketbaloveho kose je
zaroven vyuzívan i skolní druzinou ci detmi
a
mladezí
pri
mimoskolních
a
volnocasovych aktivitach. Krome pro sport
nevhodneho povrchu je prostor limitovan
svym umístením, neboť se nachazí
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v centralní casti obce nedaleko hrbitova, coz znamena zvysenou opatrnost pri jeho vyuzívaní.
Soucastí okolí budovy I. stupne je i mensí travnate hriste, ktere je vyuzívano spíse pro potreby
skolní druziny, neboť se na nem nachazejí herní prvky.

Areál letního koupaliště
V tesne blízkosti víceuceloveho a fotbaloveho
hriste se nachazí letní koupaliste, ktere bylo
dlouhodobe ve vlastnictví obce, jez ho
pronajímala zajemcum o jeho provoz. Soucastí
arealu jsou ubytovací kapacity, pricemz
zamerem bylo propojit prostory koupaliste
s prilehlymi sportovisti a to pro ucely
soustredení ci rekreacních pobytu. Tato idea se
z ruznych duvodu nepodarila zrealizovat a
prostor letního koupaliste vcetne prilehlych
pozemku byl prodan do soukromeho vlastnictví. V soucasne dobe není koupaliste provozovano,
prostory starnou a chatrají.

Sportoviště v Kamenici
V místní casti obce se nachazí antukovy tenisovy kurt, ktery byl v nedavne dobe preveden
z obecního do soukromeho vlastnictví. Jako nahrada byl pro místní vybudovan volne prístupny
kurt, ktery ma povrch z jemne sterkodrte. Kurt je vyuzívan pro ruzne sporty, pricemz se o nej
starají místní obyvatele.

Podpora obce
Obec Dobre podporuje sportovní cinnost v obci pomerne vyraznym zpusobem. Je vlastníkem
nekolika sportovisť, jejichz spravu sverila místní organizaci SK Dobre, z.s., ktery na zaklade
uzavrene najemní smlouvy zajisťuje beznou udrzbu pronajatych pozemku, budov a prostor
slouzících ke sportovním a volnocasovym aktivitam. Vetsí opravy ci rekonstrukce sportovisť
jsou financovany prostrednictvím obecního rozpoctu, pricemz zastupitele se spolecne
s místními spolky a obcany snazí s ohledem na stanoveny rozpocet udrzovat sportoviste
v provozuschopnem stavu.
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Na zaklade uzavrene verejnopravní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoctu obce je spolku SK
Dobre, z.s. poskytovana dotace na spravu, provoz a udrzbu budovy c.p. 143 a sportovního arealu
v Dobrem a uhradu casti nakladu na beznou cinnost oddílu stolního tenisu a kopane. Dotace je
castecnou kompenzací za najemcem hrazene naklady na spotrebovanou elektrickou energii,
vodu a plyn na sportovistích ci zajistení provozuschopnosti sportovisť, pricemz muze byt
vyuzita na:
a) energie, uklid, udrzbu a servis zarízení v uzívanych budovach a sportovistích v obci Dobre,
b) naklady na cinnost oddílu stolního tenisu a kopane (mimo uhrady mezd, stravneho a dalsích
osobních nahrad clenu),
c) najemne uzívanych nemovitostí a prostor.

Florbalovy klub FBC Dobre, z.s. kazdorocne zada obecní zastupitelstvo o financní prostredky na
svoji cinnost, ktere slouzí k zakladním cinnostem tohoto spolku. Krome toho florbalovy klub
bezplatne vyuzíva prostory salu v Obecním dome v Dobrem c.p. 143 ke svym treninkum a
domacím zapasum nejmladsích kategorií.

Sborum dobrovolnych hasicu hradí obec naklady na energii a udrzbu uzívanych budov i
vybavení, tedy i na jejich cinnost v ramci pozarního sportu.

Zakladní skola dostava prostredky na skolní sportovní aktivity v ramci rozpoctovaneho
príspevku obce jako sveho zrizovatele. Obec take ze sveho rozpoctu prispíva na naklady skolních
lyzarskych kurzu. Krome toho ZS bezplatne vyuzíva prostory salu v Obecním dome v Dobrem
c.p. 143, fotbalove a víceucelove hriste ve sportovním arealu u koupaliste k hodinam telocviku i
dalsím svym aktivitam a krouzkum.

Obec se tedy snazí v ramci svych mozností podporovat sport v obci tak, jak jen to je mozne.
Zastupitele si jsou vedomi pozitivního prínosu sportovních a volnocasovych aktivit pro místní
obcany.
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6. Cíle a zamery v podpore sportu do roku 2028
Obec Dobre pri stanovení cílu a zameru v podpore sportu do roku 2028 vychazí z komunitního
projednavaní, kdy dana problematika byla diskutovana s predstaviteli zainteresovanych
subjektu ci sirsí verejností. Dale vychazí z aktualního stavu sportu v obci ci z odhadovanych
trendu budoucího vyvoje ci rozvoje obce. Zivot v obci a jejím okolí je ovlivnen velmi masivním
rozvojem nedaleke prumyslove zony Solnice-Kvasiny. Obcane pracují ve vícesmennych
provozech, coz omezuje jejich rodinny cas. Obec ve spolupraci s místními organizacemi chce pro
sve obcany vytvorit takove podmínky, aby lide meli kde travit svuj volny mimopracovní cas a kde
by deti a mladez mohly aktivne vyuzívat volne chvíle.

Obec Dobré iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje uspokojení potřeb sportu, jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. V rámci podpory sportu byly stanoveny tři
priority:

1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický 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 chování 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 sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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Na základě stanovených priorit byly vytyčeny následující cíle a záměry:

a. Pokračovat v budování moderních, dostupných a otevřených sportovišť
Jak jiz bylo uvedeno v predchozím textu, stav nekterych sportovních zarízení ci ploch v obci je
nevyhovující. S ohledem na rozvoj obce je zadoucí, aby postupne dochazelo k modernizaci
jednotlivych sportovisť, neboť v obci pribyva aktivní obyvatelstvo, ktere rado traví svuj volny
cas sportem. Proto je dulezite zajistit vyhovující infrastrukturu.

Mezi konkretní zamery patrí:
➢ vybudovaní saten a sprch v budove c.p. 143,
➢ renovace povrchu na sale budovy c.p. 143 vc. zvysení kapacity skladovacího prostoru,
➢ vybudovaní zazemí pro spravce v arealu víceuceloveho a fotbaloveho hriste,
➢ modernizace saten a kabin u fotbaloveho hriste vc. socialního zarízení pro navstevníky,
➢ modernizace okolí arealu fotbaloveho hriste (oplocení, zachytne síte, nater atd.),
➢ modernizace hriste u budovy zakladní skoly II. stupne,
➢ vybudovaní detskeho hriste.

b. Spolupracovat se sportovními kluby a podporovat jejich činnost
Spoluprace s místními sportovními kluby a podpora jejich cinnosti patrí mezi zakladní priority
obce. Velmi dulezita je uzka provazanost mezi obcí a organizacemi pusobícími na jejím uzemí,
neboť pouze díky vzajemne kooperaci je mozne pro místní obcany zajistit dostatecne a vhodne
podmínky pro sportovní a volnocasove aktivity. Dulezite je nejen sportovní kluby, ale i místní
obyvatele zapojit do pece o sportovní infrastrukturu, neboť pote si obcane dokazou vytvorit
kladny vztah ke sportu i obci samotne.
Nesmírne dulezita je podpora místních sportovních subjektu, ktere vytvarejí zazemí a podmínky
pro sport v obci a to v drtive vetsine prípadu ve svem osobním volnu a bez naroku na jakoukoliv
odmenu. Zadoucí je podpora místních lídru a organizací prostrednictvím daru, dotací ci
príspevku z rozpoctu obce na jejich celorocní cinnost, aby mohlo byt zajisteno bezproblemove
fungovaní sportovních klubu. Díky tomu bude pro místí obyvatele zajisteno zazemí pro jejich
volny cas.
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c. Vytvářet podmínky pro spojení vzdělání a sportu – rozvoj školního sportu
Rozvoj skolního sportu je nesmírne dulezity, aby deti a mladez od sameho detství získaly vhodne
pohybove navyky. Vzhledem k tomu, ze s rozvojem moderní digitalní doby je u velkeho poctu
zaku a detí skolní sport jedinou pohybovou aktivitou, kterou provozují, je nutna podpora
skolního sportu a to jako jedna z moznych prevencí proti obezite ci socialne-patologickym
jevum.
Skolní sport je vhodne rozvíjet díky kooperaci s místními sportovními kluby, dulezite je predavat
si nove poznatky a trendy s cílem zapojit co nejvíce detí a zaku do sportovních ci pohybovych
aktivit. Dulezita je podpora obce jako zrizovatele skoly napr. prostrednictvím zvysení
poskytnutych financních príspevku ci vybudovaním potrebne sportovní infrastruktury.

d. Zlepšovat podmínky pohybové rekreace a kvality života v obci
Díky rozvoji nedaleke prumyslove zony, vícesmennemu provozu ci hektickemu zpusobu zivota
zpusobenemu moderní dobou zbyva lidem cím dal mene casu na jejich osobní zivot a
volnocasove aktivity. Z tohoto duvodu je nesmírne dulezite zlepsovat kvalitu zivota v obci a
podmínky pro pohybovou rekreaci.
Mezi zamery patrí:
➢ budovaní kvalitní infrastruktury (vhodna a dostatecna sportoviste, detske hriste atd.),
➢ vícesektorova spoluprace pri zajistení podmínek pro sport (obec x neziskove organizace
atd.),
➢ podpora místních sportovních organizací.

e. Propagovat obec prostřednictvím sportovních událostí
Propagace obce prostrednictvím sportovních udalostí je jedním z nejpouzívanejsích prostredku.
Sportovní kluby si velmi vazí obecní podpory a proto na svych dresech a pri ruznych sportovních
udalostech hrde propagují svoji obec, ke ktere se nalezite hlasí.
V obci se kona rada sportovních akcí, ktere mají vyznamny regionalní presah a to zejmena díky
oddílu stolního tenisu SK Dobre, z.s. ktery krome extraligy zen reprezentuje obec i v mnoha
dalsích soutezích vc. zahranicních. Krome toho oddíl v Obecním dome porada krajske i
regionalní turnaje mladeze ci tradicní mezinarodní pohar starosty obce nejmladsího zactva.

Stranka 17

CÍLE A ZÁMĚRY V PODPOŘE SPORTU DO ROKU
2028
Florbalovy klub musí kvuli nedostatecnym rozmerum hrací plochy hrat sve domací zapasy
v Rokytnici v Orlickych horach, pricemz pouze nejmensí mladeznicke kategorie mohou sve
souteze hrane systemem 3+1 poradat na sale Obecního domu. Na místním fotbalovem hristi jsou
k videní zapasy okresních soutezí, prílezitostne se zde porada hasicska soutez.

Mezi zamery patrí:
➢ poradaní regionalních, vrcholovych a mezinarodních turnaju ci jinych sportovních akcí,
➢ organizace soutezí nebo sportovních dnu pro místní obyvatele ci osoby z blízkeho okolí.

f. Zlepšit informovanost obyvatel obce o sportovním dění
Obyvatele obce jsou o sportovním dení informovani prostrednictvím verejneho rozhlasu,
nastenek umístenych v centru obce, zprav v regionalních denících ci internetovym
zpravodajstvím (vlastní webove stranky sportovních klubu, socialní síte atd.). Dríve byly do
místního obchodu se smísenym zbozím distribuovany tistene prehledy vysledku, ktere ale
vytesnila aktualnejsí internetova media. Informovanost místních obyvatel je tak pomerne dobra,
pricemz je vzdy nutne dbat na aktualnost a rychlost poskytovanych informací.

Mezi zamery patrí:
➢ zvysení poctu nastenek v obci a okolí,
➢ aktualizace a optimalizace internetovych medií,
➢ zvysení informovanosti v regionalních denících.
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7. Zaver
Tento plan rozvoje sportu v obci Dobre je otevrenym dokumentem, ktery bude v prípade
potreby kdykoliv aktualizovan. Rozvoj v obci vc. podmínek pro sport bude zaviset i na tom, k jak
masivnímu rozvoji prumyslove zony Solnice- Kvasiny dojde v dohledne dobe.
Plan rozvoje sportu v obci Dobre do roku 2028 projednalo a schvalilo obecní zastupitelstvo dne
21.6. 2018.
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