Plán rozvoje sportu
města Luže
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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu města Luže je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého obec zpracovává v samostatné
působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.
Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 odst. 1:
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.
Plán podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit i doplňovat v závislosti
na potřebách a prioritách obce.
Cílem plánu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách, vytýčit strategii rozvoje sportu
ve městě a způsob financování. Důležitým aspektem sportu je i propagace sportu, při které je
nutná informovanost veřejnosti a spolupráce. Ta zahrnuje spolupráci především s místními
spolky, mateřskou a základní školou, majícími též významný vliv na oblíbenost sportu u dětí a
mládeže a s jejich rodiči, kteří svým životním stylem mají nejvýznamnější podíl na směřování
svých dětí ke sportování a aktivnímu pohybu. Do naplňování tohoto cíle se mohou zapojit i
firmy na území města, které budou své zaměstnance motivovat k aktivnímu pohybu.
Plán rozvoje sportu je střednědobý dokument, který bude sloužit jako soubor podkladů
pro všechny zainteresované strany při plánování podpory sportu se zřetelem na jeho
společenskou, výchovnou a kulturní funkci. V neposlední řadě bude podkladem
pro rozhodování o investičních záměrech města v příštích letech.
Plán rozvoje sportu je zpracován v souladu s Plánem rozvoje sportu v Pardubickém kraji
na roky 2018-2025 schváleným Radou Pardubického kraje dne 25.6.2018 a se Strategií rozvoje
města Luže na období 2021 – 2025 schválenou zastupitelstvem města Luže dne 16.12.2020.

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, 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
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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 odbornou kvalifikaci.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠTĚNÍ SPORTU
V souladu s § 2 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a s § 6
zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, patří péče o sport
mezi úkoly obce.
Obec se spolupodílí nejen na financování sportu, ale zároveň koordinuje činnost sportovních
subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů. Zároveň tím dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytvoření
podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
Úkoly obce:
▪ zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů a
kvalitní přípravu sportovních talentů,
▪ 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,
▪ podporovat úspěšné místní sportovce.

4. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MĚSTĚ
Luže je město v okrese Chrudim v Pardubickém kraji. Rozkládá se v nadmořské výšce 309
metrů na rozhraní Labské nížiny a Českomoravské vrchoviny, 22 km jihovýchodně od Chrudimi
a 7 km severovýchodně od Skutče. Blízkost geologického zlomu vedla k výskytu mnoha
vzácných přírodních útvarů v okolí – přírodní rezervace Střemošická stráň, pískovcové útvary
Toulovcovy maštale.
Dne 23. ledna 2007 byl obci vrácen status města. Na celkové rozloze 3070 ha žije k 1.1.2020
2563 obyvatel. Ve věkové skupině 0 – 14 let bylo započteno 435 (17 %) dětí, ve věkové skupině
15 – 64 let 1613 (63 %) osob a ve skupině 65 a více 515 (20 %) obyvatel.
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Město je součástí Svazku obcí Košumberska. Spadá do působnosti MAS Skutečsko,
Košumbersko a Chrastecko, obce s rozšířenou působností (ORP) Chrudim a obce s pověřeným
obecním úřadem Skuteč.
Mapa Luže

Zdroj: mapy.cz
Luže má 12 místních částí: Bělá, Brdo, Dobrkov, Doly, Domanice, Košumberk, Luže, Rabouň,
Radim, Srbce, Voletice, Zdislav.

5. ORGANIZACE SPORTU VE MĚSTĚ
Zastupitelstvo a rada města
Oblast rozvoje sportu včetně určování pravidel přidělování dotací na sport místním spolkům
je v kompetenci Zastupitelstva města v rámci samostatné působnosti. O dotacích do výše 50
tis. Kč v intencích schválených pravidel rozhoduje Rada města a o dotacích nad 50 tis. Kč
rozhoduje Zastupitelstvo města.
Hospodářsko – správní odbor
Vyřizuje žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu města, provádí kontrolu poskytnutých dotací.
Odbor výstavby
Pod odbor výstavby spadá správa sportovišť v majetku města – sportovní hala a sportovní
areál. Mezi hlavní úkoly tohoto odboru patří sestavování ročního plánu investic, příprava a
realizace investičních akcí města (projektové dokumentace, smlouvy, žádosti o územní
rozhodnutí a stavební povolení, dohled na prováděním investičních akcí, žádosti o kolaudaci,
předání dokončené akce). Dále navrhuje a zajišťuje opravy a údržbu objektů ve vlastnictví
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města, jejich revize a pravidelné kontroly. Pod tento odbor spadají i Technické služby města,
které zodpovídají za správu a údržbu dětských hřišť.
Školy
Školní sportovní zařízení (tělocvičny a venkovní hřiště) spravují a provozují Základní škola Luže
a Mateřská škola Luže. Finanční prostředky získávají jako příspěvkové organizace z rozpočtu
města v rámci poskytovaného příspěvku na provoz. Kromě povinné výuky tělesné výchovy,
která je součástí školního vzdělávacího programu, nabízejí sportovně zaměřené zájmové
kroužky.
Sportovní kluby
V Luži působí 15 spolků zaměřených na sportovní činnost:

1. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR / Skautské středisko TANGRAM Luže
Statutární zástupce: Jemnej - Jakub Hrubý - vůdce střediska
http://tangramluze.skauting.cz/

2. LOLY RŮŽA - ROMSKÝ TANEČNÍ SOUBOR
Kontakt: Ivan Červeňák

3. MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HUBERT LUŽE
Statutární zástupce: Roman Kostelecký

4. ROZBĚHÁME LUŽI, Z. S.
Kontakt: Vanda Křepelková
Email: vandadostal@seznam.cz
https://www.facebook.com/groups/295042417825846/
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5. RYBÁŘI LUŽE
Statutární zástupce: Radomír Rychtařík
http://www.rybariluze.cz/

6. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BĚLÁ
Statutární zástupce: Jan Stoklasa

7. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLY
Statutární zástupce: Jakub Macháček,

8. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LUŽE
Statutární zástupce: Jiří Terer
jsdholuze@seznam.cz
www.jsdholuze.cz
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9. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RADIM / SDH RADIM
Statutární zástupce: Libor Aksler

10. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SRBCE
Statutární zástupce: Josef Fikejz

11. SPORTOVNÍ KLUB BĚLÁ
Statutární zástupce: Vlastimil Rožek

12. TABLE TENNIS CLUB LUŽE / TTC LUŽE
Statutární zástupce: Vlastimil Roubínek

13. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LÉČEBNA KOŠUMBERK / TJ LK
Statutární zástupce: Jaroslav Gála
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14. TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LUŽE / TJ LUŽE
Statutární zástupce: Jiří Kopecký
email: fotbal.luze@seznam.cz
www.tjluze.cz

15. ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE / ZKO LUŽE
Statutární zástupce: Petra Vomočilová
email: zko.luze@seznam.cz
http://www.zko-luze.estranky.cz/

6. SPORTOVIŠTĚ A DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Stávající vybavenost města Luže v oblasti sportovní infrastruktury a dětských hřišť:
Sportovní areál v ulici U Stadionu
Nachází se v centru Luže, jedná se o fotbalové hřiště, tréninkové hřiště a víceúčelové hřiště
(s umělým povrchem) a zázemí s šatnami. Je využíváno Základní školou Luže a otevřené
pro veřejnost od 1. 3. do 30. 11. od pondělí do neděle od 9:00 do 20:00 zdarma, víceúčelové
hřiště je otevřeno po dohodě se správcem od 6:00 hod do 21:00 hod ve dnech pondělí až
neděle.
Sportovní hala v ulici U Stadionu
Nachází se v centru Luže u sportovního areálu, je tělocvičnou pro II. stupeň Základní školy Luže
a zároveň otevřená pro veřejnost v provozní době po dohodě se správcem od 6:00 hod
do 21:00 hod ve dnech pondělí až neděle. Jedná se o sportovní halu vybudovanou v 70. letech,
ve které v 90. letech proběhla rekonstrukce podlahy a v roce 2013 výměna oken.
Tělocvična v budově I. stupně Základní školy Luže
Nachází se v centru Luže v budově I. stupně Základní školy Luže, slouží pouze pro potřeby
základní školy, není volně přístupná, je ve vyhovujícím technickém stavu po rekonstrukci
podlahy v roce 2011.
Volnočasové centrum v ulici Žižkova
Volnočasové centrum má kapacitu 50 osob a probíhá zde pravidelný program od pondělí
do pátku - např. cvičení jógy, pilates a další ozdravná cvičení. Je zde prostor pro přednášky,
besedy i další aktivity.
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Sportovní areál v Bělé
Nachází se v místní části Bělá vzdálené cca 5 km od centra Luže, jedná se o travnatou plochu
se zděným zázemím, 3 tenisovými kurty, ping-pongovými stoly a několika herními prvky včetně
lanovky, hřiště je volně přístupné.
Dětské hřiště u Mateřské školy
Nachází se v centru Luže v oploceném areálu Mateřské školy Luže, slouží pouze pro potřeby
mateřské školy, není volně přístupné, je v dobrém technickém stavu po rekonstrukci.
Dětské hřiště pod Chlumkem
Nachází se v centru Luže, nedaleko národní kulturní památky Poutní chrám Panny Marie
Pomocné na Chlumku, jedná se o tři venkovní cvičící stroje v jedné lokalitě a 5 dětských
herních prvků včetně mobiliáře ve druhé lokalitě, hřiště je volně přístupné.
Dětské hřiště v místní části Zdislav
Hřiště se nachází v místní části Zdislav, která přímo sousedí se samotnou Luží, na návsi
u komunikace II. třídy, je zde umístěno několik herních prvků, venkovních cvičících strojů a
fotbalové branky, hřiště je volně přístupné.
Dětské herní prvky v místní části Doly
Herní prvky se nachází v místní části Doly vzdálené cca 5 km od centra Luže, jedná se o několik
herních prvků umístěných částečně na návsi a částečně u autobusové zastávky, hřiště je volně
přístupné a bylo vybudováno v roce 2018.
Dětské herní prvky v místní části Srbce
Herní prvky se nachází v místní části Srbce vzdálené cca 5 km od centra Luže, jedná se o několik
herních prvků umístěných částečně na návsi a částečně u místního obecního domku, hřiště je
volně přístupné a bylo vybudováno v letech 2018 a 2019.
Dětské herní prvky v místní části Radim
Herní prvky se nachází v místní části Radim vzdálené cca 3 km od centra Luže, jedná se
o několik herních prvků umístěných u místního kulturního domu, hřiště je volně přístupné a
bylo doplněno o nové prvky v roce 2018.
Sportoviště v areálu Hamzovy léčebny Luže – Košumberk
V areálu rehabilitačního ústavu se nachází volně přístupné dětské hřiště, hřiště na minigolf,
pétanque a stůl na stolní tenis. V areálu v infocentru lze za poplatek zapůjčit nezbytné
sportovní vybavení.

7. CÍLE V OBLASTI PODPORY SPORTU VE MĚSTĚ
Město Luže má zájem na co nejširší podpoře sportu, ať už se jedná o neorganizované aktivity
obyvatel napříč všemi věkovými skupinami, podporu sportovních programů a akcí, přes
soutěžní sport ve sportovních klubech a oddílech. Nedílnou součástí je také spolupráce
s mateřskou a základní školou, které město zřizuje. Nad významnými sportovními akcemi ve
městě přebírá záštitu starostka města a město finančně přispívá na náklady spojené
s organizací sportovních akcí. Pro děti a mládež jsou sportoviště dostupná zdarma,
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u zpoplatněných sportovišť je cena stanovena na minimální úrovni. Propagace sportovní
činnosti probíhá pravidelně v obecním periodiku Lužský zpravodaj.
Město vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu města.
Město si je vědomo důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí
sounáležitost občanů se svojí obcí.
Pro rozvoj sportu se na dané období stanovují tyto cíle:
▪

pokračování v podpoře sportu a tím posilování jeho pozice jako významného
prostředku občanské soudržnosti a součásti životního stylu obyvatelstva,

▪

spolupráce s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro občany,

▪

podpora stabilního prostředí financování místních spolků s důrazem na práci s dětmi a
mládeží,

▪

věnování zvýšené pozornosti podpoře tělesné výchovy a sportu dětí ve škole, podpora
pohybových aktivit již v MŠ a na 1.stupni ZŠ jako nejdůležitějšího předpokladu vzniku a
rozvoje celoživotního zájmu o sportování,

▪

pokračování v ekonomickém zajišťování sportu a hledání dalších finančních zdrojů
pro jeho rozvoj,

▪

vytváření podmínek pro pohybové aktivity a aktivní trávení volného času všech
obyvatel,

▪

budování sportovní infrastruktury jako součásti základní občanské vybavenosti,

▪

údržba a opravy stávajících sportovních zařízení,

▪

sledování dotačních možností pro realizaci oprav a investic do sportovní infrastruktury.

Pro naplnění výše uvedených cílů jsou stanovena tato opatření:
▪

rozšíření sportovního areálu U Stadionu (výkup pozemků, výstavba sportovišť,
parkovacích ploch, …),

▪

rekonstrukce víceúčelového hřiště (s umělým povrchem) ve sportovním areálu
U Stadionu,

▪

vybudování zavlažovacího systému pro zalévání trávníku na fotbalovém hřišti
ve sportovním areálu U Stadionu,

▪

vybudování nádrží na dešťovou vodu pro zachycení dešťové vody ze střechy sportovní
haly a šaten jako zdroje vody pro zalévání trávníku na fotbalovém hřišti ve sportovním
areálu U Stadionu,

▪

vybudování/rekonstrukce náhradní hrací plochy na fotbal ve sportovním areálu
U Stadionu,

▪

údržba a opravy sportovního areálu U Stadionu (oplocení, zeleň, kovové konstrukce,
dřevěné konstrukce, osvětlení, …),

▪

rekonstrukce podlahy sportovní haly v ulici U Stadionu,
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▪

rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve sportovní hale v ulici U Stadionu,

▪

vybudování nového dětského hřiště v lokalitě návrší poutního kostela na Chlumku,

▪

vybudování nového dětského hřiště v místní části Dobrkov,

▪

doplňování vybavení dětských hřišť novými herními prvky,

▪

budování víceúčelových hřišť (venkovní posilovna, skatepark, dráha pro inline bruslení,
koloběžky,…),

▪

vybudování naučné stezky v Luži a okolí (bezbariérový okruh městem, turistické a
běžecké okruhy),

▪

vybudování lanového parku u Paletínské kaple,

▪

rekonstrukce (rozšíření) antukové hrací plochy ve sportovním areálu v místní části
Bělá, výstavba tenisové odrazové stěny,

▪

údržba a opravy sportovního areálu v místní části Bělá,

▪

vybudování sportovního areálu v místní části Radim.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Plán rozvoje sportu města Luže schválilo Zastupitelstvo města Luže na svém zasedání konaném
dne ………….. usnesením č. ………….. Plán rozvoje sportu města Luže je zveřejněn na webových
stránkách města Luže www.luze.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na Městském úřadě.

……….……………………………..
Bc. Veronika Pešinová, MBA
starostka
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