Plán rozvoje sportu obce Kovářov na roky 2018 - 2025

zdroj obrázku: www.mapy.cz
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v Kovářově je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č.115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o otevřený dokument, který se můţe 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 zástupci Obce Kovářov.
2. Základní východiska
Sport obecně - veškeré formy pohybových aktivit, které jsou provozovány
příleţitostně nebo organizovaně a usilují o vylepšení, nebo udrţení fyzické kondice a
duševní pohody, upevňování zdraví, resp. dosaţení výsledků v soutěţích na různých
výkonnostních úrovních.
Sport pro všechny – zájmový, organizované nebo neorganizované pohybové
aktivity občanů, rekreačního, soutěţního i nesoutěţního charakteru.
Motivací je zábava, sociální kontakt, udrţení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.
Tělesná výchova a sport na školách – pohybové aktivity v rámci školní výuky.
Primárním cílem není dosaţení soutěţních výsledků, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytváření kladného vztahu ke sportu.
Sportovní kluby – spolky ustavené za účelem provozování sportovní činnosti, ne pro
vytváření zisku.

Sportovní akce – organizovaná sportovní soutěţ nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Spolupracující instituce – státní instituce (MŠMT, MMR), veřejná správa (Jihočeský
kraj), sportovní organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy).
3. Obec Kovářov
Kovářov se nachází v blízkosti Orlické přehrady v severní části jihočeského kraje.
Poloha obce nabízí příznivé podmínky pro pěstování rekreačních sportů, jako je
cyklistika, pěší turistika a vodní turistika.
Tabulka č. 1, základní informace o obci Kovářov
Status
Rozloha
Počet obyvatel k 1. 1. 2018
Nadmořská výška
Adresa obecního úřadu

Obec
5043,24 ha
1442
525 m n. m.
Kovářov 63, 398 55 Kovářov

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 mládeţ, který je důleţitý pro zdravý růst a
psychický rozvoj osobnosti.
Kontroluje efektivnost vynaloţených veřejných zdrojů.
Obec v této oblasti vychází vstříc zájmům vlastních obyvatel.
TJ ZD Kovářov je fotbalový spolek, jehoţ historie sahá aţ do 50. let minulého století.
V roce 2011 byly u fotbalového hřiště vybudovány nové kabiny téměř za 3 mil. Kč.
Stavba byla z velké části financována z rozpočtu obce, 250 tis. Kč přispěl Jihočeský
kraj. V roce 2014 bylo zabudováno zavlaţovací zařízení fotbalového trávníku
v hodnotě 223 tis. Kč. Dotace činila 100 tis. Kč, Kovářov ze svého rozpočtu hradil
123 tis. Kč. V roce 2015 byla na hřišti instalována časomíra za 30 tis. Kč. Obec
hradila třetinu ceny, na zbývající dvě třetiny byla získána dotace. Fotbalové hřiště
s přírodní trávou spravuje TJ ZD Kovářov.
TTC Kovářov je klub stolního tenisu fungující jiţ od roku 1969. Od té doby se v něm
vystřídaly desítky hráčů, kteří sbírali úspěchy na okresní, krajské a republikové
úrovni, v soutěţích jednotlivců i druţstev. TTC Kovářov k tréninkům a turnajům
vyuţívá tělocvičnu místní základní školy.

5. Vize podpory sportu v obci
Obec Kovářov podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého
ţivotního stylu. Obec vytváří občanům prostor k rozvíjení se v této oblasti.
A. Sport dětí a mládeţe.
Pohyb dětí a mládeţe je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má
značný vliv na chování dětí a mládeţe, jako silný výchovný prostředek a prevence
sociálně patologických jevů.
Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé kaţdodenní 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 moţností zábavy pro
všechny věkové kategorie ţijící na území obce.
Obec bude nadále podporovat sportovní akce pořádané pro co nejširší skupiny
obyvatel.
C. Sportovní infrastruktura.
Budováním 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 moţností rozpočtu obce a nabídky dotačních programů.
D. Organizovaný sport.
V Kovářově fungují dva sportovní oddíly.
Fotbalový oddíl TJ ZD Kovářov má v soutěţích fotbalového svazu zapsány dvě
muţstva dospělých, starší ţáky, mladší ţáky a přípravku. V současné době je v ČUS
sportu přihlášeno 133 členů.
TTC Kovářov (Table Tennis Club Kovářov) má v letošní sezóně čtyři druţstva
dospělých s celkovým počtem 21 členů a velmi nadějnou mládeţnickou základnu,
která čítá 23 členů.

E. Školní sport.
Obec je zřizovatelem místní základní školy.
Ţáci školy vyuţívají pro hodiny tělesné výchovy školní tělocvičnu a školní hřiště,
které je nevyhovující. Prioritou obce je modernizace školního hřiště, která bude
ukončena letos v srpnu. Tato akce je dotována z MMR částkou 1.843 mil. Kč,
z rozpočtu Obce Kovářov bude uhrazeno 2.084 mil. Kč.
6. Financování sportu z rozpočtu obce.
Obec kaţdoročně podporuje ze svého rozpočtu činnost místních spolků.
TJ ZD Kovářov v letošním roce obdrţel 120 tis. Kč. V minulých letech příspěvek
činil cca 95 tis. Kč.
TTC Kovářov kaţdoročně obdrţí od obce příspěvek 45 tis. Kč.
Příspěvky na činnost sportovních klubů budou v roce 2019 činit 200 tis. Kč, kaţdý
další rok budou příspěvky navýšeny o 5%.
Plánované opravy a investiční akce:
2018 – oprava tribuny cca 500 tis. Kč
2019 – oprava komunikace u fotbalového hřiště cca 500 tis. Kč
2020 – napojení vrtu u fotbalového hřiště 500 tis. Kč
2021 – údrţba budovy TJ ZD Kovářov
2022 – 2025 je počítáno s cca 100.000,- Kč na údrţbu sportovišť
7. Závěr.
Plán rozvoje sportu obce Kovářov schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
konaném dne 25.6.2018 usnesením č. 7.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce www.kovarov.cz,
nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Příloha:
- pasport sportovních zařízení obce

Pasport sportovních zařízení v obci Kovářov:
1) Fotbalové hřiště
2) Tělocvična
ad 1) Fotbalové hřiště
adresa: Kovářovská hůrka,
398 55 Kovářov
typ objektu: vnější
plocha: 10 095 m2
sportovní prostor: 6 000 m2
klubový prostor: 178 m2
technický prostor: 750 m2

zdroj obrázku: http://pasport.rajce.idnes.cz/Fotbalove_hriste_Kovarov/#IMG_4605.jpg

vlastník objektu: Obec Kovářov
IČO: 00249777
provozovatel objektu: TJ ZD Kovářov, z.s.
IČO: 48257061
kontaktní údaje:
email: tjzdkovarov@seznam.cz
telefon: 607 923 978
web: www.tjzdkovarov.wbs.cz
Popis:
Vedle hřiště se nachází šatnový objekt s venkovním posezením. V objektu se nalézají
3 šatny pro potřeby týmů, sprchy, WC, klubovna a technická místnost.
ad 2) Tělocvična
adresa: Kovářov 80, 398 55
Kovářov
typ objektu: vnitřní
plocha: 354 m2
sportovní prostor: 288 m2
povrch: palubky
provozovatel: ZŠ Kovářov
kontaktní údaje:
e-mail: zs.kovarov@volny.cz
telefon: 382 594 118

zdroj obrázku:

https://www.facebook.com/1786375461666999/photos/a.1786382574999621.1073741827.1786375461666999/1786383858332826/?
type=3&theater

