Plán rozvoje sportu
2020–2025

Obec Žákava

Plán rozvoje sportu v obci byl schválen zastupitelstvem obce dne 5.2.2020, usnesením č. 10/2020.
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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Žákava 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 planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou
provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosažení nebo vylepšeni fyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální
kontakt, udrženi nebo zlepšeni 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
činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena činnost osob, které ve svém volnem
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla
v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
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Komise pro kulturu, sport a volny čas – poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci.

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


zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,



zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,



zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení
a poskytují je pro sportovní činnost občanů,



kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,



zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.



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

Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. 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 uzemním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojováni potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).

4. OBEC ŽÁKAVA
Obec Žákava leží v údolí mezi řekou Úslavou a potokem Bradavou. Je to jediná obec tohoto
jména a jedna z nejstarších v Plzeňském kraji. Soudíme tak podle starobylého kostelíka, který
je ze 13. století a který pamatuje, když v únoru 1421 táhla Žižkova vojska údolím Úslavy na
Plzeň.
Obec Žákava byla jedna z prvních, kde byla zřízena obecná škola a to v roce 1796. Do ní
chodilo 111 dětí - 56 hochů a 55 dívek.
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Žákava byla roku 1964 sloučena s Nezvěsticemi a Milínovem, znovu se osamostatnila po
volbách v roce 1993. Pro malý počet dětí byla v roce 1975 zavřena zdejší škola a v roce 1997 i
školka. V budově školy je dnes úřadovna obecního úřadu a část slouží jako sál hospody „U
Špejcharu“, která byla ke škole přistavena.
Obec Žákava se nachází v severní části okresu Plzeň-jih, v nadmořské výšce okolo 362 m n.m.
Při podrobnějším vymezení leží obec mezi 49°37′48 severní šířky a 13°31′51″ východní
délky. Obec je vzdálena 20km jihovýchodně od města Plzně a je situována při silnici 1777/III
mezi Nezvěstice a Blovicemi.
Tab. 1 Souhrnné informace o obci
Žákava
Obec
949
479
362
Žákava
Žákava 76, 332 04
Polívka Milan
Kraj Plzeňský
Plzeň-jih
Žákava
Blovice
332 04
Mikroregion Úslava
Sdružení obcí Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství
Spolek pro obnovu venkova
Sdružení místních samospráv ČR
Svaz měst a obcí ČR
Aktivios

Název
Status
Rozloha k 1.1.2017 (ha)
Počet obyvatel k 1.1.2019
Nadmořská výška (m n.m.)
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
PSČ

Dobrovolný svazek obcí

Místní akční skupina (MAS)

Obec k 1.1.2019 měla 479 trvale žijících obyvatel. Rozloha katastrálního území činí 949 ha
a nadmořská výška obce se pohybuje okolo 362 m n.m. V tabulce 2. je uveden vývoj
celkového počtu obyvatel obce od roku 2014 do roku 2019. Dle níž uvedené tabulky je
patrné, že celkový počet obyvatel obce během posledních 5 let pozvolna roste. Průměrný
věk obyvatelstva je kolem 39,5 let.
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Tab. 2 Počet obyvatel v období 2014–2019 vždy k 1.1.

Rok
Obyv.

2014
461

2015
462

2016
460

2017
469

2019
479

2019
479

zdroj: Český statistický úřad (https://www.czso.cz/csu/czso/domov)

5. SOUČASNÝ STAV
V obci se nachází fotbalový areál, jehož součástí je oplocené hlavní fotbalové hřiště a přilehlá
veřejně přístupná travnatá plocha sloužící jako tréninkové hřiště. Areál je v majetku obce má
jej dlouhodobě pronajatý Fotbalový klub Žákava založený již v roce 1922. Momentálně zde
působí družstva přípravky, mladších žáků, starších žáků, mužů B a mužů A. Celkem cca 125
registrovaných členů.
Další sportovním areálem v majetku obce je hasičské hřiště, které vzniklo v nedávné době
díky členům místního SDH a kde se pravidelně pořádají jak hasičské soutěže, tak i jiné akce a
areál je veřejně přístupný. U SDH aktivně působí družstva mladších žáků, starších žáků, žen a
mužů. Celkem cca 70 členů.
V centru obce na zahradě přiléhající k obecnímu úřadu a hospodě je pak dětské hřiště
s různými herními prvky - dřevěný hrad se skluzavkou a houpačkami, šplhací věž, houpadla,
pískoviště, kolotoč, stůl na stolní tenis.
V roce 2019 započala výstavba dvou úseků cyklostezek, které by měly být dokončeny v r.
2020 a stát se součástí páteřní cyklotrasy Plzeň – Brdy a zároveň obec Žákavu lépe propojí
pro cyklisty a pěší mezi obcí Nezvěstice a městem Spálené Poříčí a tím umožní obyvatelům
větší sportovní vyžití.

6. VIZE A PRIORITY
Obec Žákava iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb
sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor
nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v teto oblasti.
PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
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Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
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 zdravotního 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.
POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití .
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
Dokončení projektu Cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi.

Priorita
Cíl
Záměry

2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
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Priorita
Cíl
Záměry

3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.

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


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



Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz a činnost místních spolků a klubů


z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí spolků a klubů na sportovních akcích nebo soutěžích a jejich činnost, zejména
pak práce s mládeží.

2. Nepřímá podpora


Údržba stávajících sportovních zařízení



Propagace sportovních akcí



Organizační zajištění sportovních aktivit

8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Žákava se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu obce Žákava schválilo zastupitelstvo obce Žákava na svém
zasedání konaném dne 5.2.2020, usnesením č. 10/2020.
Strategický plán rozvoje sportu obce Žákava je zveřejněn na webových stránkách Obce
Žákava http://www.zakava.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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