Plán rozvoje sportu
2020 – 2029

Obec Zdíkov
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Zdíkov je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.
Tělovýchova a sport přispívá ke vzniku sdružení občanů a jejich spolupráci. Pohybová aktivita
patří k důležitým prvkům, které ovlivňují zdraví a délku lidského života. U dětí a mládeže patří
mezi velmi důležité součásti výchovy a prevence (např. drogové závislosti, alkoholismu,
kriminality, apod.) a u dospělých a seniorů je pohyb důležitý pro rozvoj a udržování fyzické
kondice. Obec hodlá maximálně využít všechny stávající sportoviště a postupně je rozvíjet tak,
aby plnily aktuální požadavky sportovní veřejnosti. Samozřejmě mohou být vymezovány i
plochy nové.
Oblast zájmové činnosti a sportu řeší i Strategie rozvoje obce Zdíkov na roky 2020-2029, ve
kterém je dán velký důraz na spolkový a kulturní život v obci, sportovní vyžití a další zájmové
a volnočasové aktivity.
Základní dokumenty, vymezující současný význam tělesné výchovy a sportu v životě
společnosti i jednotlivce jsou:
V rámci Evropské unie:
Bílá kniha o sportu (strategický materiál EU pro podporu a rozvoj sportu)
V rámci České republiky:
Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 25
-

Předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority strategické cíle i
podmínky naplnění v období let 2016-2025 a navazuje na předchozí strategické
dokumenty MŠMT ČR
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-

Základním cílem je zlepšit podmínky pro sport a státní reprezentaci ČR tak, aby
odpovídaly významu sportu pro společnosti i jednotlivce, respektovaly tradici i
sportovní politiku EU

-

Základní podmínkou naplnění cílů je kromě adresného rozdělování dotací, zásadní
posílení institucionálního zajištění sportu v ČR, bez něhož nelze nutnou transformaci
systému sportu uskutečnit

V rámci Jihočeského kraje:
Program rozvoje Jihočeského kraje 2014–2020

(Prioritní osa 3, opatření 3.2. Kvalitní zázemí, vybavenost a služby pro volný čas a rozvoj
občanské společnosti).
-

Cílem tohoto opatření je rozvoj lidských zdrojů a podmínek pro kvalitní život obyvatel
v regionu podpořený dopovídající nabídkou v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy a
zájmového vzdělávání se zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí a mládeže

-

Aktivitou a záměrem pro oblast Sport, tělovýchova a zájmové vzdělávání jsou pak:
• Podpora realizace opatření a rozvojových kroků v souladu s cíli Koncepce rozvoje tělovýchovy
a sportu v Jihočeském kraji
• Podpora přípravy a realizace programů na podporu kultury, sportu a občanského sektoru
• Podpora opatření vedoucích k vytváření příznivého prostředí pro rozvoj tělovýchovy a sportu
mezi obyvateli regionu – zejména u cílové skupiny dětí a mládeže
• Podpora činnosti občanských sdružení organizujících tělovýchovnou, sportovní a turistickou
činnost mládeže a dospělých, včetně aktivit zdravotně oslabených a handicapovaných občanů
• Podpora sportovní reprezentace kraje jak na republikové, tak na mezinárodní úrovni (s
výraznějším zaměřením na Horní Rakousko a Dolní Bavorsko)
• Podpora účinné pohybové aktivity školní mládeže zejména v zájmových formách tělesné
výchovy a sportu a při organizaci školních sportovních soutěží
• Podpora organizace celostátních i mezinárodních sportovních akcí (s výraznějším zaměřením
na celokrajské akce) na území kraje při respektování zájmů ochrany přírody a životního
prostředí
• Podpora účelné investiční činnosti v oblasti sportu, údržby, provozu a obnovy vybavení
sportovních zařízení
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• Podpora propagace individuálního i společenského významu tělovýchovy a sportu a idejí
mezinárodního olympijského i paralympijského hnutí prostřednictvím veřejnoprávních
institucí i ostatních médií
• Podpora aktivit, vybavenosti a akcí subjektů rozvíjejících zájmové vzdělávání v regionu (domů
dětí a mládeže, školních klubů a družin a domovů mládeže a internátů a dalších organizací
působících v této oblasti)
• Podpora vzdělávání lidských zdrojů v oblasti zájmové činnosti
• Rozvoj spolupráce mezi subjekty zapojenými do oblasti zájmového vzdělávání, rozvoj
spolupráce na regionální a obecní úrovni

V rámci obce Zdíkov:
Strategie rozvoje obce Zdíkov 2020-2029

2. ZÁKLADNÍ 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, 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, 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.
Spolková činnost – TJ Sokol Zdíkov, Sbor dobrovolných hasičů, právní subjekty, zpravidla
spolky, zřízené za účelem zajišťovaní 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.
5

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

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Obce dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti
vytvářejí podmínky pro sport, zejména:


obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění a aktualizaci



zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro děti a mládež,



zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,



zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozování svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,



kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízení,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Sport
a veškeré pohybové a volnočasové aktivity jsou nedílnou součástí života v obci Zdíkov. Obce
se spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují 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, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). Na rozvoji
tělovýchovy a sportu spolupracuje obec s MŠ a ZŠ a s občanskými sdruženími v obci Zdíkov.
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4. OBEC ZDÍKOV
Obec Zdíkov se nachází v okrese Prachatice v Jihočeském kraji, zhruba 6,5 km severozápadně
od Vimperka. Zdíkov leží při horním okraji Šumavského podhůří (podcelek Vimperská
vrchovina, okrsek Vacovská vrchovina); protéká jím Zdíkovský potok, který je pravostranným
přítokem říčky Spůlky.
Lokalizace:
NUTS I: Česká republika
NUTS II: Jih
NUTS III: Kraj Jihočeský
NUTS IV: Okres Prachatice
Tab. 1 Souhrnné informace o obci

Statistické údaje obce Zdíkov:
základní data
status:

obec

LAU (obec):

CZ0315 550728

kraj (NUTS 3):

Jihočeský (CZ031)

okres (LAU 1):

Prachatice (CZ0315)

obec s rozšířenou působností:

Vimperk

pověřená obec:

Vimperk

historická země:

Čechy

katastrální výměra:

31,94 km²

obyvatel:

1731 (2018)

zeměpisná šířka:

49° 55’’ s.š

zeměpisná délka:

13° 41’ 51’’v.d.

nadmořská výška:

732 m n.m.

PSČ:

384 72 až 384 73
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základní sídelní jednotky:

10

místní části:

9

katastrální území:

8
Zdíkov 215

adresa obecního úřadu:

384 72 Zdíkov
starosta:

Mgr. Roman Šebánek

Oficiální web:

http://www.zdikov.cz/

Emailová adresa:

zdikov@zdikov.cz

Stav obyvatel k 31.12.2014-2018
2014
Počet obyvatel celkem
v tom
podle pohlaví
v tom
ve věku (let)

2015

2016

2017

2018

1 697

1 712

1 713

1 731

1 750

muži

841

854

859

862

873

ženy

856

858

854

869

877

0-14

252

257

256

265

284

1 116

1 117

1 105

1 111

1 091

329

338

352

355

375

43,2

43,2

43,5

43,4

43,3

15-64
65 a více
Průměrný věk

Stav obyvatel k 31.12.2019
Počet obyvatel celkem

1 701

Ženy

864 (z toho 132 do 15 let)

Muži

837 (z toho 118 do 15 let)
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5. SOUČASNÝ STAV
5.1.

Sportovní infrastruktura

TĚLOCVIČNA ZŠ Zdíkov
Plocha:

1 270 m2,

Hrací plocha:

338 m2

Rozměr:

D 30 m x Š16 m

Hrací plocha:

D 26 m x Š 13 m

Povrh:

Palubovka

Budova školní tělocvičny byla postavena v 70. letech 20. století, v návaznosti na výstavbu nové
školy na rovinatých pozemcích v nadmořské výšce 740 m. n. m. Budova je přístupná ze stávající
severní účelové komunikace, kde se nacházejí i plochy pro parkování.
Objekt je napojen stávající přípojkou vodovodu (z objektu školy), přípojkami oddílné
kanalizace na stávající přípojky. Budova je napojena na elektřinu a vytápěna plynem (butan)
ze zásobníků.
V územním plánu je budova a plocha definována v plochách pro občanskou vybavenost.
Největším problémem budovy je velký únik tepla. Materiály použité při výstavbě jsou dnes již
překonané, vybudování prosklené západní stěny se dnes jeví jako nevhodné, právě pro velký
únik tepla. Vnitřek tělocvičny je pro sportovní aktivity dostačující, chybí však zázemí pro
diváky, navržení tak, aby diváci nenarušovali sportovní činnosti.
Budova školní tělocvičny se nachází na parcele p.č. 281/2 v k. ú. Zdíkov, zastavěná plocha a
nádvoří) a zabírá výměru 1270 m2. Vstup do budovy je zajištěn přes pozemky 308/8 a 308/13.
9

V budově je sportovní sál a výměře 338 m2 a oddělená nářaďovna. Dále pak 4 šatny, 2 sprchy,
2 kabinety dámské a pánské WC, kotelna pro zázemí sportovců a sklad na venkovní nářadí.

stavba školní tělocvičny 70. léta 20. století

současný stav, pohled na západní stěnu

10

interiér tělocvičny – cvičební sál
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ATLETICKÁ DRÁHA
Plocha:

2 000 m2

Rozměr:

D 400 m x Š 5 m

Povrh:

Škvára

atletická dráha – současný stav
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Atletická dráha byla vybudována při stavbě hřiště v 70. letech XX. století. Dráha je škvárová a
původní. Její šířka je 5 m a délka 406 m. Díky těmto rozměrům se nemohou na dráze pořádat
atletické soutěže nadregionálního rozměru. O dráhu pečuje místní základní škola. Každý rok
z dráhy odstraňuje plevele a nerovnosti. Díky tomu není ještě dráha zarostlá, jak se stalo
v některých jiných areálech v okrese.
Ve sportovním areálu je sektor pro skok daleký, který byl modernizován v roce 2008 z rozpočtu
obce. Rozběžiště je antukové a doskočiště s pískem o rozměrech (7 x 4 m). V areálu je i kruh
na vrh koulí. Dopad náčiní je na trávu.
Dráha a ostatní atletické sektory je využívána zejména základní školou k hodinám výuky
tělesné výchovy. Již 23 let se koná v našem sportovním areálu atletické klání mezi základními
školami Zdíkov – Stachy – Vacov a v posledních letech i žácích Borových Lad. Od roku 2011 je
tato soutěž zařazena do akcí ČUS „Sportuj s námi“. Česká unie sportu poskytuje na tuto akci
finanční obnos, z kterého jsou hrazeny ceny pro sportovce.

13

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Plocha:

14 194 m2

Hrací plocha:

7 140 m2

Rozměr:

D 105 m x Š 68 m

Povrh:

tráva

Stavba fotbalového hřiště v roce 1978

Fotbalové hřiště – současnost (2019)
14

Kopaná má ve Zdíkově dlouholetou tradici. První utkání se hrála ještě pře druhou světovou
válkou na místě zvaném „panská louka“ (dnes v prostoru zámeckého parku.
V roce 1940, kdy bylo ve Zdíkově mnoho uprchlíků, došlo díky iniciativě několika nadšenců
k založení fotbalového oddílu. Hrálo se „U Háječků“.
V roce 1978 po stavbě školy došlo i k vybudování nového fotbalového hřiště. Hřiště je
travnaté.
V minulosti došlo k několika nešťastným zásahům do skladby hřiště. V 80. létech XX. století byl
na hřiště umístěn odbagrovaný sediment z místního rybníka. Tím se zhoršilo vsakování vody.
Od roku 1990 se o hrací plochu stará fotbalový oddíl TJ Sokol Zdíkov. Od roku 2010 investuje
obec Zdíkov a fotbalový oddíl do revitalizace hrací plochy průměrně 20 000 Kč ročně.
Provádělo se dosévání trávy, provzdušňování, propískování a ventrikulace (odstraňování staré
trávy).
Fotbalovému trávníku by prospěl automatický zavlažovací systém.
Hrací plocha je velmi využívána. Ve všední dny v dopoledních hodinách školou, odpoledne
školní družinou, tréninky fotbalových oddílů a dalších složek. Fotbalový oddíl T JSokol Zdíkov,
z.s. měl v roce 2019 5 oddílů.
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SOKOLOVNA
Plocha:

540 m2

Hrací plocha:

200 m2

Rozměr:

D 20 x Š 10

Povrh:

Palubovka

Interiér Sokolovny. Pohled do sálu

Budova byla postavena v roce 1967. Budova má suterén, 2 podlaží a půdu V suterénu jsou šatny, 2x
sociální zařízení a dva sklady. Je zde původní sál loutkového divadla. V 1. poschodí je nářaďovna a
sportovní sál o rozměrech 20 x 10 m. V druhém poschodí se nalézá klubovna a ochoz (balkon nad
sálem). V podkroví je půda.
Budova je vytápěna centrálně plynem v návaznosti na vytápění základní školy.
V současné době je asi největším problémem stav střešní krytiny.
Stávající stav
Stávající skladba střešního pláště, která je: prkenné bednění, na kterém jsou namontovány eternitové
a azbestové šablony bez použití pojistného podkladního hydroizolačního pásu. Absencí podkladního
pásu může do střechy zatékat a mít vliv na destrukci dřeva (trámů a prkenného bednění). Dále chybí
odvětrání střešního pláště, které může podporovat tvorbu plísní a hniloby podkroví.
Budoucí stav
Skladba nového střešního pláště by měla být zhotovena dle platných technologických postupů. Na
stávající bednění by měla být namontována pojistná hydroizolace, dále kontralatě + latě, které vytvoří
odvětrávanou střešní mezeru, na ně by pak měl být nainstalován kvalitní střešní systém (např. LINDAB
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tašková tabule) včetně všech potřebných systémových prvků. Rekonstrukcí dojde k technickému
zhodnocení, tj. ke změně technických parametrů střechy.

Budova Sokolovny v roce 1970

Budova Sokolovny současný stav (2019)

17

Interiér Sokolovny. Pohled do sálu

a) Dětská hřiště
Na Zdíkovsku máme několik veřejných dětských hřišť, různého staří a vybavení. Nejnovější a
nejlépe vybavené je dětské hřiště U Jasanu, které vzniklo z iniciativy občanů Zdíkova v roce
2004. Od té doby je modernizováno a doplňováno.
Je umístěno na pozemku p.č. 37/1 v k.ú. Zdíkov a je zde umístěno 6 hracích prvků (skluzavka
se zavěšenou houpačkou, páková houpačka, kolotoč, pískoviště, tabule a pérová houpadla).

18

Další dětské hřiště je pod základní školou na pozemku p. č. 308/6 v k.ú. Zdíkov. Hřiště slouží
pro děti navštěvující školní družinu, ale je určeno i pro širokou veřejnost. Na ploše jsou
umístěny 3 hrací prvky (skluzavka se zavěšenou houpačkou, prolejzačka a hrazda).
Jedno ze starších hřišť vybudované před rokem 1989 je umístěno ve Zdíkovci na pozemku
167/12 v k.ú. Zdíkovec. O hřiště pečuje místní Sdružení dobrovolných hasičů. V minulosti zde
bylo pískové hřiště a několik ocelových prolejzaček a houpaček. Dnes je hřiště zarostlé z prvků
je funkční jen kolotoč. Tento prostor je nutné zrekonstruovat a dovybavit.

Několik starých herních prvků z doby socialismu je též v Račově na pozemku p. č. 64/2 v k.ú.
Račov. Tyto prvky jsou udržovány jen pomocí obětavosti místních obyvatel. Jsou zde závěsná
houpačka a páková houpačka.
Podobná situace je v Putkově na pozemku p. č. 14/2 v k.ú. Putkov. Také zde jsou herní prvky
udržovány místními obyvateli.
Dětská hřiště zcela chybějí v osadách Masákova Lhota a Nový Dvůr.

b) Dopravní hřiště
V 90. letech XX. století bylo mezi základní školou a vodní nádrží Ostrov vybudováno asfaltové
dopravní hřiště. Sloužilo k výuce dopravní výchovy. V roce 2001 byly na hřiště osazeny dva
streetballové koše. Dnes je využíváno školní družinou jako herní plocha a ve volném čase
k basketbalu a skateboardingu. Obec by ráda tuto plochu přeměnila na víceúčelové sportoviště
určené na míčové hry (volejbal, nohejbal, košíková, tenis, hokejbal).
V budoucnu by chtěla tuto plochu využít obec pro víceúčelové hřiště na tenis, volejbal,
košíkovou a hokejbal.
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c) Na sídliště na pozemku p.č. 36/6 v k.ú. Zdíkov bylo vybudováno v 80. letech minulého století
pískové hřiště na tenis a soft tenis. Dnes je využíváno místním oddílem nohejbalu.
Nohejbalový oddíl hraje okresní přebor a v prostoru by rád vybudoval více laviček pro diváky,
plot a zázemí (šatny).
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Další pískové hřiště, které se vybudovalo pro volejbal je ve sportovním areálu TJ Sokol Zdíkov.

5.2.

Sport ZŠ a MŠ

Tělesná výchova je součástí Školního vzdělávacího programu – Škola pro život. Na I. a II.
stupni je součástí vzdělávací oblasti – Člověk a zdraví. Hodinová dotace pro I. stupeň je 12
vyučovacích hodin na II. stupni 10 vyučovacích hodin.
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Základní škola má pro výuku tělesné podmínky velmi dobré podmínky. Škola disponuje
školní tělocvičnou, atletickým škvárovým oválem o délce 400m a může využívat i budovu
Sokolovny.
Tělesná výchova a sport má na škole dlouhou tradici a je její žáci dosahují dlouhodobě
skvělých výsledků.
Za zmínku stojí trojnásobná účast našeho žáka v republikovém finále soutěže Sazka
olympijský víceboj (dříve OVOV – odznak všestrannosti olympijských vítězů), v roce 2017
postoupila naše družstva starších žákyň a žáků do krajského kola atletické soutěže – Pohár
rozhlasu. Naší školou prošel i účastník olympijských her mládeže České republiky (Jan
Rataj), který získal v disciplíně snowboard free style zlatou medaili. Dále účastník
olympijských her v Pchjongčangu 2018, Miroslav Rypl, který reprezentoval Českou
republiku v běhu na lyžích.
Ačkoli je tělesná výchova sport ve zdíkovské škole populární, sportoviště stárnou a na jejich
rekonstrukci a modernizaci je třeba vynakládat mnoho prostředků.
Kromě povinné tělesné výchovy jsou na škole též zájmové činnosti (kroužky) zaměřené na
sport.
Florbal

2x týdně

Gymnastika

3x týdně

Pohybové hry

2x týdně

Volejbal

1x týdně
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5.3.

Spolky

TJ Sokol Zdíkov, z.s.
K 31.12.2019 sdružovala TJ Sokol Zdíkov, z.s. 314 členů (179 žen a 135 mužů), z toho 147
dětí a mládeže (do 23 let věku), 167 dospělých.
Členové jsou sdruženi v těchto oddílech:
Fotbal (přípravky, žáci, muži)
Nohejbal
Volejbal
Stolní tenis
Aerobic
Cvičení rodiče s dětmi 1-3 roky a 3-6 let
Cvičení ženy
Gymnastika, jóga
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Tělovýchovná jednota Sokol Zdíkov, z.s. plní poslání občanské společnosti – Sport pro
všechny. Organizuje dobrovolné pohybové aktivity pro občany Zdíkovska a okolí. Své
aktivity uskutečňuje v budově č.p. 220 (Sokolovna), v budově tělocvičny ZŠ, fotbalovém
hřišti, dětských hřištích, v přírodě.
Pravidelné cvičební hodiny:
TJ Sokol Zdíkov – rekreační sporty – pravidelné cvičební hodiny 2019/2020
Den
Kategorie
Pondělí R+D 1-3 roky
R+D 3-6 let

Úterý

ženy zdravotní TV
Stolní tenis mládež

Středa

Gymnastika
R+D ml. + st.
aerobic
Jóga
Čtvrtek stolní tenis muži
Volejbal ženy + muži

od-do
cvičitel/trenér
9:30 - 11:00 Hana Zádková
15:30 - 17:00 Alena Vítovcová
Emílie Potužníková,
18:00 - 19:30 Jaroslava Caisová
18:00 - 20:00 Václav Míčka
16:30 - 18:00
15:00 - 17:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
16:00 - 21:00

Veronika Vašíčková
Lucie Kortusová
Hana Zádková
Lucie Žaloudková
Ondřej Kraml

19:00 - 21:00

Bohumila Falářová

Pátek
Sobota turnaje oddílů
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Poznámka

tělocvična ZŠ
tělocvična ZŠ

tělocvična ZŠ

TJ Sokol Zdíkov – oddíl kopané – pravidelné tréninky a utkání
Pondělí

žáci

16.30 – 18.00

Voldřich Vl., Holcknecht Petr

Úterý

starší přípravka

16.00 – 17.30

Vondráček Michal

Středa

mladší přípravka (U) 17.00 – 18.00

Šebánek Radim, Šebánek Roman

žáci (U)

16.00 – 17.30

Vl. Voldřich, Holcknecht Petr

mladší přípravka

16.00 – 17.00

Šebánek Radim, Šebánek Roman

starší přípravka

17.00 – 18.00

Vondráček Michal

*žáci

17.00 – 18.00

Voldřich Vl., Nový Karel

muži

18.00 – 20.00

Vondráček Michal

starší přípravka (U)

10.00 – 12.00

Vondráček M., Gašpar A.

muži (U)

17.00 – 19.00

Vondráček Michal

Pátek

Sobota

* v zimním období sportovní zařízení Stachy
(U) utkání

6. VIZE A PRIORITY
Obec Zdíkov iniciuje rozvoj sportu. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb sportu, jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytváří občanům prostor nebo příležitost
k rozvíjení schopností a dovedností v teto oblasti. Důležitým cílem je zvýšení a udržení zájmu
o pohybové aktivity převážně dětí a mládeže, která často dává přednost jiným činnostem nebo
pasivnímu trávení volného času a pozitivně tak ovlivňovat jejich výchovu a zdatnost. V
současné době se zpracovává projekt na celkovou rekonstrukci školní tělocvičny, do budoucna
je nutné investovat do fotbalového hřiště, rekonstrukce atletické dráhy, přístavby Sokolovny,
rekonstrukce/opravy Sokolovny (střecha, okna, případně zateplení), doplnění stávajících
dětských hřišť a vybudování nových. Toto bude v následujících letech hlavní prioritou i z
hlediska získávání dotací.
Nedílnou součástí vize je údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní
využití, příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce, údržba a modernizace stávajících dětských hřišť, pomoc při zajištění
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pravidelných sportovních aktivit, podpora spolků, podpora sportovních akcí, příprava nových
projektů zaměřených na sport, údržba a modernizace sportovní infrastruktury, příprava
nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností obecního rozpočtu a dotací.

PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou obce je
zajištění možnosti smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu
bezpečí. Sport ovlivňuje chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže. Cílem je
podnítit zájem o sport, vypěstovat potřebu sportu jako samozřejmé součásti zdravého
životního stylu. Zde by měla obec a spolky udržovat pořádání pravidelných sportovních akcí.
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 zdravého 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/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce


Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz spolků


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí spolků na sportovních akcích nebo soutěžích,
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c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám
d) čerpaná v rámci dotací Jihočeského kraje, MŠMT, MMR ČR, dalších ministerstev,
sponzorské dary fyzických či právnických osob
e) podpora spolků okolních obcí, ve kterých jsou členy obyvatelé Zdíkovska
2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení



Propagace sportovních akcí



Organizační zajištění sportovních aktivit

3. Podpora samotnými spolky


Členské příspěvky



Trenérské služby pro oddíly dětí poskytované členy spolků bez nároku na honorář



Podílení se členů spolků na akcích, opravách a údržbě budov a zařízení bez nároku na
honorář

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu v obci Zdíkov na roky 2020-2029 se bude průběžně aktualizovat.
Plán rozvoje sportu obce Zdíkov na roky 2020-2029 byl schválen zastupitelstvem dne
17.6.2020 usnesením 15/10-2020.
Plán rozvoje sportu obce Zdíkov je zveřejněn na webových stránkách Obce Zdíkov www.zdikov.cz a dále je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

9. PŘÍLOHY – PROJEKTOVÉ LISTY
Budou průběžně doplňovány na základě schválení zastupitelstvem. V současné době jsou
projektové listy se zaměřením na sport zahrnuty ve Strategickém plánu rozvoje obce 20202029.
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