Plán rozvoje sportu obce Dražice
na rok 2018 - 2025

Schváleno v ZO dne 21.6.2018 č. usnesení 171/2018
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Dražicích je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001
Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Výňatek z novely:
§6
Úkoly obcí
(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.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti
sportovních zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu
obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory
a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit
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s ním spojených. Převážně se jedná o otevřený dokument, který se může měnit
či doplňovat v závislosti na aktuálních prioritách obce. Cílem je podpořit sport ve všech
jeho aspektech a určit způsob jeho financování.
Na zpracování plánu se podíleli členové sportovní komise obce a vedení místních
sportovních spolků.

2. Základní východiska
Sport obecně - veškeré formy pohybových aktivit, které jsou provozovány příležitostně
nebo organizovaně a usilují o vylepšení, nebo udržení fyzické kondice a duševní pohody,
upevňování zdraví, resp. dosažení výsledků v soutěžích na různých výkonnostních
úrovních.
Sport pro všechny – zájmový, organizované nebo neorganizované pohybové aktivity
občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací je zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky. Primárním
cílem není dosažení soutěžních výsledků, ale zvládnuti pohybových činnosti, všestrannost
a vytváření kladného vztahu ke sportu.
Tělovýchovná jednota, sportovní klub – spolky ustavené za účelem provozování sportovní
činnosti, ne pro vytváření zisku.
Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěž, nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Spolupracující instituce – státní instituce (MŠMT, MMR), veřejná správa (Jihočeský kraj),
sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy).
Sportovní komise obce – poradní orgán starosty obce.

3. Obec Dražice
Obec Dražice leží v okrese Tábor v Jihočeském kraji, zhruba 7 km západně od města
Tábora. Patří k obcím střední velikosti poskytující svým obyvatelům základní zázemí.
Nachází se zde, mimo jiné, mateřská a základní škola, kulturní dům, pošta a sportovní
areál.
Krajina má ráz pahorkatý, z jihu je uzavřena údolím řeky Lužnice. Poloha obce nabízí
příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako je cyklistika, pěší turistika a
v zimě běžkování.
Status
Rozloha
Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Nadmořská výška
Katastrální území

Obec
12,98 km2
825
445 – 493 m n. m.
Dražice u Tábora
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Adresa obecního úřadu

Dražice čp. 166
391 31 Dražice
tel.: 381 239 680
ID DS: sg3bs2i
e-mail: urad@obecdrazice.cz
www.obecdrazice.cz

Vývoj počtu obyvatel
840
820

Počet obyvatel

800
780
760
740
720
700
680
660
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Věkové složení obyvatelstva

4. Současný stav podpory sportu v obci
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akci na svém
území ve prospěch obce a svých občanů. Iniciuje zdravý pohyb zvláště pro děti a mládež,
který je důležitý pro zdravý růst a psychický rozvoj osobnosti. Kontroluje efektivnost
vynaložených veřejných zdrojů. Obec v této oblasti vychází vstříc zájmům vlastních
obyvatel. Vybudovala a spravuje sportovní areál, dětská hřiště a od září 2018 otevře
novou tělocvičnu.

Sportovní areál
Sportovní areál je víceúčelové veřejně přístupné sportoviště o rozloze cca 2 ha. Údržbu
zajišťují pracovníci obce.
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Mapa sportovního areálu
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Ve sportovním areálu se nachází:
1. Fotbalové hřiště
2. Odlehčovací hřiště
3. Antukové hřiště (tenis)
4. Multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem (2013)
5. Antukové hřiště (tenis, nohejbal, volejbal)
6. Venkovní fitness prvky (2014)
7. Dětské herní prvky (2010)

Dětská hřiště
Obec vybudovala a spravuje na svém území tři dětská hřiště, která jsou volně přístupná a
jsou určena pro děti od 3 do 10 let.
1. Herní prvky ve sportovním areálu
2. Herní prvky v parku u čp. 55
3. Herní prvky u pergoly kulturního domu

Kromě výše uvedeného obec vybudovala herní prvky v areálu školky a školy. Tyto herní
prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let. Správu zajišťuje Základní škola a Mateřská škola
Dražice, okr. Tábor.
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Mapa rozmístění dětských hřišť

Tělocvična
Dlouhé roky trápila obec a zejména místní školní zařízení absence tělocvičny. V minulosti
probíhala výuka tělesné výchovy v naprosto nevyhovujících prostorech. Většinou byl
tělocvik vyučován v kmenových třídách nebo byla k tomuto účelu vyhrazena část učebny
mateřské školy. Nakonec byl pronajat v sousedství školy objekt bývalého kinosálu, který
byl přizpůsoben pro využití jak školou, tak i tělovýchovnou jednotou. Prostory jsou ale
velmi malé a nevyhovující. V zimních měsících tak oddíly kopané, volejbalu a tenisu
trénovaly v pronajatých prostorách táborských hal.
V roce 2017 obec získala dotaci na Novou kmenovou učebnu a přístavbu ZŠ Dražice u
Tábora. Součástí projektu je nová tělocvična. Od 1.9.2018 budou mít děti z místního
školského zařízení plně vybavený prostor na hodiny tělesné výchovy, stejně jako spolky
TJ Dražice a SK REPO Dražice pro své sportovní aktivity.

V obci vyvíjí činnost dva sportovní spolky.
Tělovýchovná jednota Dražice má 168 členů v pěti oddílech:
 Fotbal
 Stolní tenis
 Tenis
 Nohejbal
 Volejbal
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SK REPO Dražice má 45 členů a věnuje se převážně předškolním a školním dětem
v odboru sportu pro všechny, kde děti získávají první zkušenosti s organizovaným sportem
a základy jednotlivých sportovních odvětví nenásilnou herní formou.

5. Vize podpory sportu v obci
Obec Dražice podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního
stylu. Obec vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti.

a) Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má
značný vliv na chování dětí a mládeže, jako silný výchovný prostředek a prevence
sociálně patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé
každodenní potřeby mladých. Záměrem je také iniciovat pořádání veřejně přístupných
sportovních turnajů na sportovištích obce.

b) Sportovní infrastruktura
Budováním a správou sportovišť obec vytváří základní podmínky pro různé formy sportu.
Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Cílem je zajištění kvantity i kvality
sportovních zařízení pro organizovaný i volnočasový sport. Obec se zaměří na
monitorování počtu a stavu a kvality sportovišť, na přípravu nových projektů dle možností
rozpočtu obce a nabídky dotačních programů.

c) Sport pro všechny
Cíl je vytvořit organizační i ekonomické zajištění dalších možností zábavy pro všechny
věkové kategorie žijící na území obce. Obec bude nadále podporovat sportovní akce
pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

d) Organizovaný sport
Nositelem organizovaného sportu v obci je Tělovýchovná jednota Dražice. V TJ je pět
oddílů:
 Fotbalový oddíl má v soutěžích fotbalového svazu dvě mužstva dospělých a 4
mládežnická družstva žáků. Celkem 112 členů.
Muži "A" - krajský přebor
Muži "B" - okresní soutěž
Předpřípravka - bez soutěže - nejmladší děti do 6 let
Mladší přípravka - okresní soutěž – do 9 let
Starší přípravka – okresní soutěž – do 11 let
Starší žáci (společenství Řepeč - Opařany) – okresní soutěž – do 14 let
 Oddíl stolního tenisu má 11 členů.
Muži „A“ – okresní přebor
Muži „B“ – okresní soutěž
 Oddíl tenisu má 15 členů. Hrají pouze rekreačně.
 Oddíl nohejbalu má 10 členů. Hrají pouze rekreačně.
 Oddíl volejbalu má 20 členek rozdělených na dvě družstva. Hrají pouze rekreačně.
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Obec zajišťuje pro oddíly údržbu a správu celého sportovního areálu. Dále spravuje a
udržuje dětská hřiště na území obce a v budoucnu bude zajišťovat provoz nové tělocvičny.
Tělovýchovná jednota, konkrétně oddíl volejbalu, se podílí na veřejně přístupných
kulturních a společenských akcích v obci.

e) Školní sport
Obec je zřizovatelem místní mateřské a základní školy. Děti z mateřské školy využívají
herní prvky na zahradě mateřské školy, v areálu školy, ve sportovním areálu obce, hřiště u
fary a dětská hřiště na území obce. Žáci školy využívají pro hodiny tělesné výchovy
sportovní areál školy (fotbalové a volejbalové hřiště na farské zahradě) a sportovní areál
obce, družina navíc herní prvky v okolí školy. V případě nepříznivého počasí všechny děti
využívají cvičebnu, od 1.9.2018 novou tělocvičnu.

f) Požární sport
Mezi sportovní akce se řadí i soutěže SDH v hasičském sportu. V průběhu jarních měsíců
dochází k pravidelnému nácviku požárního útoku. Během letních měsíců se členové
pravidelně zúčastní několika soutěží. SDH Dražice má v současné době 75 členů.

6. Financování sportu z rozpočtu obce
Obec podporuje ze svého rozpočtu činnost místních sportovních spolků každoročním
příspěvkem na činnost. Hradí kompletní údržbu a provoz sportovního areálu, hřiště u fary
a dětských hřišť na území obce.

7. Závěr
Plán rozvoje sportu obce Dražice schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
konaném dne 21. 6. 2018 usnesením č.171/2018
.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.obecdrazice.cz,
nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Přílohy:
-

pasport sportovních zařízení obce
rozpočet ve vazbě na podporu sportu
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