Obec Drážov
Plán rozvoje sportu obce Drážov na léta 2018 - 2028
Obec Drážov, Drážov 41, 38719 Čestice, IČO: 00251143
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Drážově 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.
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
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 zastupitelstva obce.
2. Základní východiska a pojmy
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.
Sportovní klub – spolek ustavený 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).
Zastupitelstvo obce – poradní orgán starosty obce.
3. Obec Drážov
Obec Drážov se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji. V obci žije celkem 240
obyvatel ve čtyřech místních částech: Drážov, Dobrš, Kváskovice a Zálesí. Poloha obce
nabízí příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako je cyklistika, pěší
turistika.
Tabulka č. 1, základní informace o obci
Status: obec
Organizační struktura:
 Obec Drážov
o Zastupitelstvo
 Finanční výbor zastupitelstva
 Kontrolní výbor zastupitelstva
Počet obyvatel: 240 (k 1.1.2018)
Průměrná nadmořská výška: 660 m.n.m.
Katastrální plocha (ha): 1231 ha
Počet místních částí: 4
Názvy místních částí: Drážov, Dobrš, Kváskovice, Zálesí

Adresa:
Drážov 41
387 19 Čestice
Telefon: 383 395 284
E-mail: o.u.drazov@quick.cz
ID Datové schránky: 7kcam8f
www.obecdrazov.cz
Přehled obyvatel za celou obec Drážov (Drážov, Dobrš, Kváskovice a Zálesí) ke dni 15.
červenci 2018:
Celkem obyvatel 239 – z toho: Drážov – 76, Dobrš – 63, Kváskovice – 22, Zálesí – 78
– z toho: dospělých – 198 (mužů – 107, žen – 91)
dětí 15 až 18 let – 5 (5 chlapců)
dětí do 15 let – 36 (22 chlapců, 14 dívek)
– z toho: dětí 6 až 7 let – 6
dětí do 3 let – 2
Průměrný věk obyvatel je 45,74 roků.
4. Současný stav podpory sportu v obci
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí 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. Obec udržuje sportovní hřiště s přírodní trávou v obci Drážov. V Dobrši je
nohejbalové sportovní hřiště s pískovým povrchem. V Zálesí je oplocené soukromé hřiště
u hostince, které je určené na tenis, nohejbal a ostatní míčové hry. V areálu bývalé školy
v Zálesí, která je pronajímána DDM ve Strakonicích je sportovní hřiště na míčové hry
s pískovým povrchem. Bohužel na vybudování volno časového hřiště v areálu zahrady
obecního úřadu v Drážově obec neobdržela dotaci. Zde je záměr vybudovat dětské hřiště
s prolézačkami a houpačkami a vedle sportovní koutek se třemi cvičebními stroji.
V obci není organizovaný Fotbalový klub, ale několik hráčů z Drážova je členy fotbalového
klubu v Hoslovicích.
5. Vize podpory sportu v obci
Obec Drážov podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního
stylu. Obec vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti. Prioritou obce je výstavba
volno časového hřiště se třemi cvičebními prvky v areálu zahrady obecního úřadu
v Drážově, na který je připravený projektový záměr. V celém regionu je nedostatek
příležitostí ke koupání (otevřená koupaliště, koupací biotopy apod). Rybníky v regionu mají
především chovný charakter, nejbližší letní koupaliště je v Rohanově u Vacova.

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. 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.

C. 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
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.
V obci je síť cyklotras a značených tras pro pěší turisty.

Cyklotrasa č. 1068 Strakonice - Vacov
Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice III.tř., účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly

Cyklotrasa č. 1071 Volyně – Javorník
Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelová komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodné pro MTB a trekingové bicykly

Naučná stezka Hoslovice – Drážov – 13 km
Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelová komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodná pro pěší i cykloturistiku. Vybavena osmi informačními tabulemi o historii, přírodě,
geografii území a hydrologických podmínkách.

Stezka Svazku obcí šumavského Podlesí – 27 km
Obtížnost: střední
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelová komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodná pro pěší i cykloturistiku. Vybavena informačními tabulemi s mapou posezením.

D. Organizovaný sport
Organizovaný sport v obci není. Zájemci navštěvují fotbalový klub v Hoslovicích a děti
fotbalový klub ve Vacově.

E. Školní sport
Obec nemá žádné školské zařízení.
6. Financování sportu z rozpočtu obce
Obec podporuje ze svého rozpočtu činnost fotbalového klubu v Hoslovicích. Stará se o
údržbu sportovního hřiště s travnatým povrchem v Drážově. Udržuje posezení a turistická
zastavení na pěších a cyklostezkách. Obec poskytuje finanční podporu Svazu tělesně
postižených ve Strakonicích, ze které svaz hradí návštěvy plaveckého bazénu a další
sportovní aktivity.
7. Závěr
Plán rozvoje sportu obce Drážov je v souladu se strategickými dokumenty mikroregionu
MAS LAG Strakonice.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.obecdrazov.cz,
nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
Plán rozvoje sportu obce Drážov schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném
dne 19.9.2018 usnesením č. 46/2018.

Přílohy:
-

projektový záměr dětského hřiště s cvičebními prvky Drážov

