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1. Úvod 

Plán rozvoje sportu v obci Strašov 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. 

Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a 

stanovit způsob financování podpory sportu v obci. 

, 

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, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální 

kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice. 

Tělesná výchova a sport ve školách 

Pohybové aktivity v rámci 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. 

Sportovní kluby a tělovýchovná jednota 

Právní subjekty, vzniklé za účelem zajišťování 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. 

Komise kulturně-sportovní 

Poradní orgán zodpovídající se starostovi obce. Jeho členové se aktivně podílejí na 

plánování, zajišťování a vyhodnocování sportovních akcí pořádaných obcí. 

 

3. Úloha obce v zajišťování sportu 

Obec Strašov je obec menšího typu s početným zastoupením mládeže věnujícího se 

organizovanému i neorganizovaným sportovním aktivitám, a proto je pro ni oblast 

rozvoje a podpory sportu velmi důležitá 

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obce 

a zajišťuje jeho provádění 

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, obec ve 

své samostatné působnosti vytváří podmínky pro sport zejména : 

- Zabezpečuje rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež 

- Zabezpečuje přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně hendikepovaných 

občanů 

- Zajišťuje výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních 

zařízení a poskytuje je pro sportovní činnost občanů 

- Kontroluje účelné využívání svých sportovních zařízení 

- Zabezpečuje finanční podporu sportu ze svého rozpočtu 
 

V samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje obec 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). 

 

4. Informace o obci 

Základní charakteristika obce Strašov 

Rozloha obce Strašov: …………….. 10,12 km2 

Nadmořská výška: …………………… 216 m.n.m. 

 

 

 



 

Počet obyvatel obce Strašov k 1.1.2019 

Celkem 325, muži 160, ženy 165, věkový průměr 41,7  

 

Počet obyvatel obce Strašov k 1.1.2021 

Celkem 335, muži 166, ženy 169, věkový průměr 40,6 

0 – 15               54 obyvatel 

15 – 65          223 obyvatel 

65 a více          58 obyvatel 

 

5. Současný stav 

Obec se spolupodílí na financování sortu, koordinuje činnosti sportovních subjektů ve 

prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených finančních 

prostředků z veřejných zdrojů. 

V obci se nachází tato sportoviště a místa aktivního odpočinku 

- Fotbalové hřiště 

- Multifunkční hřiště s antukovým povrchem 

- Workoutové hřiště 

- Dětské hřiště 

- Dětské herní prvky v parku u památníku obětem světové vojny  

- Ping pongový stůl 

(vše v majetku obce) 

Obec vybudovala a spravuje sportovní zařízení, sportovní zařízení nepronajímá a 

hledá další možnosti i finanční zdroje pro rozvoj sportu v obci. V rámci akcí 

pořádaných v obci iniciuje či podporuje aktivní pohyb pro děti, mládež i dospělé, 

který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj. Obec Strašov má zájem na 

vybudování nových sportovišť a zařízení pro volnočasové aktivity svých občanů i 

široké veřejnosti, není to však zcela možné z důvodu nedostatku pozemků ve 

vlastnictví obce a v posledních 15 měsících výpadku příjmů ze státního rozpočtu 

v důsledku dopadů pandemie Covid-19. 

 

6. Priority 

Obec Strašov sport dlouhodobě podporuje nejen jako pořadatel různých sportovních 

akcí v obci, ale také jako poskytovatel individuálních finančních darů či dotací z 

rozpočtu obce, kterými podporuje sportovní aktivity na svém území nebo dokonce  

 



 

sportovní kluby v okolních obcích, které sdružují a aktivně podporují sportovní 

aktivity občanů obce Strašov. 

Priority : 

a) Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport 

působí jako výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma prevence 

sociálně patologických jevů. 

b) Sport pro všechny, neorganizovaný 

Podporuje zdravý životní styl, pomáhá budovat sociální kontakty, napomáhá 

smysluplnému trávení volného času seberealizaci a umožňuje aktivní odpočinek. Je 

určen širokým vrstvám obyvatelstva. 

c) Sport pro všechny, organizovaný 

Podporuje zdravý životní styl, soutěživého ducha, pomáhá zdolávat překážky a 

upevňuje sociální kontakty. Jde o organizovaný sport s registrovanými členy, tréninky 

a účastí v soutěžích. 

d) Sportovní infrastruktura 

Existence sportovní infrastruktury je jednou ze základních podmínek provozování 

většiny sportovních aktivit. Obec vytváří základní podmínky pro provozování různých 

forem sportu a pohybových aktivit a snaží se rozvíjet sportovní zázemí dle potřeb 

obyvatelstva. 

 

7. Popis cílů a záměrů 

Obec Strašov podporuje na svém území zájem o sport jako samozřejmou součást 

zdravého životního stylu. Obec se snaží vytvářet občanům prostor pro rozvíjení 

schopností a dovedností ve všech základních oblastech. 

a) Sport dětí a mládeže 

Cíl : 

- Podnícení zájmu o sport u dětí a mládeže 

- Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu 

- Nabídka smysluplné zábavy a současně rozvíjení schopností a dovedností v této 

oblasti vedoucích k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže 

 

 

 



 

Záměry : 

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich případná 

modernizace v souladu s potřebami obce 

- Údržba a modernizace dětského hřiště ve vlastnictví obce a jeho případná 

modernizace 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 

- Podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže 

 

b) Sport pro všechny 

Cíl :  

- Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního vyžití a aktivní 

zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. 

Záměry : 

- Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich případná 

modernizace v souladu s potřebami obce (multifunkční hřiště s antukovým 

povrchem, workoutové hřiště, fotbalové hřiště) 

- Aktivita obce v oblasti pořádání sportovních akcí (pořádání sportovních dnů, 

návštěva sportovních akcí, pronájem tělocvičny pro zajištění sportovních aktivit 

v zimních měsících, pořádání turnajů – fotbal, ping pong, nohejbal) 

- Podpora sportovních akcí pořádaných jinými vlastníky sportovních zařízení 

- Příprava nových projektů zaměřených na podporu a sport pro všechny dle 

možnosti rozpočtu obce a dotací. 

 

c) Sportovní infrastruktura 

Cíl : 

- Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a 

rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času. 

Záměry : 

- Údržba sportovní infrastruktury 

- Modernizace sportovní infrastruktury 

- Rozšiřování stávajících sportovních zařízení 

- Monitorováni počtu a stavu sportovních zařízení 

- Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností 

rozpočtu a dotací (vybudování outdoorových fitness prvků pro všechny věkové 

kategorie ve vhodné lokalitě, výstavba multifunkční sportovní haly) 

-  



 

8. Forma podpory sportu v obci 

Přímá finanční podpora 

a) Rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce 

- Pořízení nových sportovních zařízení nebo jejích částí, nákup vybavení 

sportovních zařízení 

- Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení 

- Konání sportovních akcí 

b) Poskytovaná jako finanční dar nebo dotace z rozpočtu obce třetím osobám 

- Spolufinancování nákladů na činnost nebo nákladů na pořádání sportovních akcí 

nebo soutěží či podpora účasti na sportovních akcích nebo soutěžích 

c) Využití dotačních programů. 

 

Nepřímá podpora  

- Údržba stávajících sportovních zařízení 

- Propagace sportovních akcí plakáty, rozhlasem, na www stránkách obce 

- Organizační zajištění sportovních aktivit 

 

9. Závěr 

Plán rozvoje sportu obce Strašov schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání, 

konaném dne 9.6.2021 Usnesením č. 6/2021. 

Plán rozvoje sportu obce Strašov je zveřejněn na webových stránkách obce 

(www.oustrasov.estranky.cz) nebo je dostupný fyzické podobě na Obecním úřadě 

obce Strašov. 

 

Kopáč Petr, v.r. 

Starosta obce Strašov 

 Ve Strašově dne 9.6.2021  

http://www.oustrasov.estranky.cz/

