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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu městyse Deblín je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o otevřený dokument, který se může měnit či
doplňovat v závislosti na možnostech a potřebách městyse. Cílem plánu rozvoje sportu je zajištění
optimálních podmínek pro volný čas a sportovní vyžití všem občanům městyse napříč věkovými
skupinami, podporovat sportovní aktivity a nastavit způsob financování podpory sportu v městysi.
Sportovní politika městysů vychází z potřeb těchto městysů a odvíjí se od kulturně historických tradic.
Městyse se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
městyse, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Městys 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 (obecní zřízení).
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky
pro sport tím, že:







zabezpečují rozvoj sportu pro všechny věkové skupiny od dětí až po seniory,
zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
zajišťují výstavbu, rekonstrukci, 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,
městys zpracovává v samostatné působnosti plán rozvoje sportu a zajišťuje jeho
provádění.

1. 1. Základní pojmy
1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány

2.

3.

4.
5.

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,
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.
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6. 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.
7. Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní
činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

1. 2. Úloha městyse v zajišťování sportu
1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly městyse. Bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu.
2. Sportovní politika městyse se odvíjí od potřeb městyse a vychází z jejich kulturně historických tradic.
3. Městys se spolupodílí na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních subjektů
ve prospěch městyse, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.
Zároveň dochází k naplňování povinnosti městyse pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování
potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového
kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Viz § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
4. Hlavní úkoly městyse:
- zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
- zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je
pro sportovní činnost občanů,
- podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
- kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
- zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
- podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci městyse.

2. MĚSTYS DEBLÍN
2. 1. O městysu
Deblín je přes 800 let stará obec ležící na svazích kolem dvou ramen potoka Bolehávka, který protéká
podél státní silnice II/379 a v Tišnově jménem Závistka vtéká z pravé strany do řeky Svratky. Dnešní
silnice kopíruje starou cestu, která spojovala Předklášteří a Tišnov s hradem Veveřím na jihovýchodě a
druhým ramenem vedla do Velké Bíteše a dále přes Velké Meziříčí do Čech.
Nálezy užitkové keramiky dokazují mladohradištní osídlení v 10. století, ale právní písemné doklady
prokazují existenci panského rodu pánů z Deblína, kteří si na tomto místě postavili hrad s hradní
románsko-gotickou bazilikou, až v roce 1173 a v roce 1234, kdy Ratibor z Deblína získal od markraběte
moravského Přemysla právo na stříbrných dolech za služby prokázané jeho matce, královně Konstancii,
zakladatelce cisterciáckého kláštera Porta Coeli v Předklášteří. Jména Ratibora z Deblína a jeho syna
Arleba jsou uvedena spolu se jmény dalších významných moravských šlechtických rodů na zakládacích
listinách kláštera. Po vymření rodu pánů z Deblína po meči přecházelo deblínské panství v ženské linii
do majetku pánů z Lomnice, pánů z Veteřova a nakonec Boskovic. Páni Boskovičtí panství roku 1466
prodali královskému městu Brnu a to je připojilo k panství kuřimskému.
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Roku 1784 bylo deblínské panství rozděleno a rozprodáno dvaceti německým rodinám, tzv.
familiantům, které přišly ze severních Čech. Tyto rodiny splynuly s moravským prostředím a jejich
příchod dnes připomínají jen příjmení některých rodin. V té době mělo městečko Deblín kolem 450
obyvatel, 90 obytných domů, kostel, faru, školu, radnici a právo pořádat trhy. V 19. století přibila pošta
a četnická stanice, bylo založeno několik řemeslnických cechů a hasičský sbor, přibývalo obyvatel a
v roce 1921 už zde stálo 224 domů a žilo necelých 1200 obyvatel. Ve 20. a 30. letech 20. století byly
založeny organizace Sokola a Orla, byla provedena elektrifikace obce a postaven první společný
vodovod pro část obyvatel, objevil se první biograf a první autobusové spojení s Tišnovem.
Městys Deblín leží severozápadně od krajského města Brna v předhůří Českomoravské vysočiny,
v nadmořské výšce 475 m. V říjnu 2006 byl obci Deblín udělen na základě zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) § 3 odst. 4) a v souladu s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny titul Městys.
V Deblíně se nachází zdravotní středisko, Pošta Partner a knihovna a je také centrem místní farnosti.
Dále je městys zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Doprava je zde zajištěna pravidelnou
autobusovou linkou.
V roce 2015 byla v Deblíně obnovena fotbalová přípravka. Ta je určena dětem od 7 do 10 let, kteří hrají
v okresní fotbalové soutěži Brno-venkov. V současné době se věnují i dětem od 3 let v tzv.
předpřípravce, kde jsou zaměřeny na hry s míčem a pohybovou motoriku.
Deblín svou polohou v kopcovitém terénu má poněkud zvláštní půdorys, ale v sevření polí a hlubokých
lesů působí velmi malebně. Převážně jehličnaté a smíšené lesy jsou rájem houbařů, fotografů a
ostatních milovníků přírody, jejichž cílem je často skutečný klenot mezi stromy podél lesní silničky do
Dolních Louček. Je to tzv. „první buk“, jehož stáří je odhadováno na nejméně 400 let, ale jeho
vzpřímený zdravý růst a bohatá koruna slibují ještě dlouho budoucnost. Kolem Deblína je několik lokalit
s vzácnou květenou a překrásnými výhledy jak směrem dále na Českomoravskou vysočinu, tak směrem
k Tišnovu či Brnu.
Milovníci letních rekreací a rybáři oceňují příjemné prostředí rybníka a na cestách kolem městyse se
mohou potkat v zimě milovníci běžek a v létě cyklisté. Těm se jistě bude líbit i plánovaná cyklostezka,
která doplní několik tras Českého svazu turistů, které přes Deblín vedou např. do chráněného území
údolí říčky Loučky.

Školy a vzdělávání:


Základní škola a mateřská škola Deblín

Sportovní a rekreační zařízení:





TJ Sokol
Fotbalové hřiště
Dětské hřiště
Tělocvična
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Organizace a spolky:





TJ Sokol Deblín
Fotbalová přípravka Deblín
Sbor dobrovolných hasičů Deblín
Knihovna městyse.

Nejvýznamnější památky:







Kostel sv. Mikuláše
Památník padlým
Myslivna
Kamenný kříž
Historické brány
Hrad – zaniklý

Název
Status
Rozloha k 1. 1. 2018
Počet obyvatel k 30. 4. 2018
Nadmořská výška
Kraj
Okres
Správní obvod
Adresa obecního úřadu
Adresa URL
e-mail
Starosta

Deblín
Městys
14,88 km2
1 043
475 m n. m.
Jihomoravský
Brno-venkov
Tišnov
Deblín 43, 664 75 Deblín
www.deblin.cz
obec@deblin.cz
Jiří Vitanovský
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Foto: kostel sv. Mikuláše, zdroj: www. obrazky.cz

2. 2. Současný stav městyse
Městys se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch svých
občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů.

Městys (vybudoval) a spravuje následující sportovní zařízení:




fotbalové hřiště
tělocvična (škola)
TJ Sokol Deblín (kopaná)

Akce pořádané městysem:



fotbalové turnaje
dětské sportovní dny
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Foto: tělocvična, zdroj: obrazky.cz

Foto: fotbalové hřiště, autor: Ing. Lubomír Katolický
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3. CÍLE A ZÁMĚRY MĚSTYSE
3. 1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úkolem je zajištění
smysluplného trávení volného času a pocitu sounáležitosti s okolím. 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.

Cíle
Záměry

-

Sport dětí a mládeže
zvýšení a podpora zájmu o sport
pořádání sportovních turnajů na hřišti
modernizace a údržba stávajících sportovních zařízení a dětských hřišť
ve vlastnictví městyse v souladu s potřebami a možnostmi městyse
podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle
možností rozpočtu městyse a dotací

3. 2. Sport pro všechny věkové skupiny
Sport pro všechny věkové skupiny je organizovaný i neorganizovaný sport a další sportovní volnočasové
aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Plní funkci zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času,
seberealizace a aktivní odpočinek.

Cíle

-

Záměry

-

Sport pro všechny věkové skupiny
vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a
aktivní zábavy pro všechny věkové skupiny občanů městyse
údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví městyse
modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví městyse
v souladu s potřebami a možnostmi městyse
iniciování pořádání sportovních akcí
podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území městyse
podpora akcí pořádaných spolky městyse
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny věkové
skupiny dle možnosti rozpočtu a dotací

3. 3. Sportovní infrastruktura
Budováním nových a správou stávajících sportovišť a dětských hřišť městys vytváří základní podmínky
pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role městyse je v tomto směru jedinečná a
nenahraditelná. Městys dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží
se stabilizovat sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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Cíle

-

Záměry

-

Sportovní infrastruktura
zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro volnočasové aktivity a
rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času
údržba sportovní infrastruktury
modernizace sportovní infrastruktury
rozšiřování stávajících sportovních zařízení
příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny věkové
skupiny obyvatel podle rozpočtů a dotací

Foto: fotbalové hřiště, autor: Ing. Lubomír Katolický

4. FORMY PODPORY SPORTU V MĚSTYSI

a) Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu městyse:


pořízení, údržba a opravy sportovního zařízení venkovních hřišť v majetku městyse

b) Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizace městyse – ZŠ Deblín:



z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení tělocvičny a
multifunkčního hřiště v areálu základní školy
z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí
příspěvkové organizace na sportovních akcích a soutěžích
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Financování sportovních organizací je vícezdrojové, na straně příjmů sportovních organizací
jsou zejména:






členské a oddílové příspěvky,
příspěvky příslušných svazů,
výnosy z vlastní hospodářské činnosti,
výnosy ze sportovní činnosti a vstupného,
podpora sponzorů.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Plán rozvoje sportu v městysi Deblín schválilo Zastupitelstvo městyse Deblín na svém zasedání
konaném dne 21. 9. 2018 usnesením č. 30/2018.

Plán rozvoje sportu městyse Deblín je zveřejněn na webových stránkách městyse www.deblín.cz nebo
je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Deblíně dne 26. 9. 2018
Jiří Vitanovský (starosta) v.r.
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