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Úvod
V návaznosti na Program rozvoje městyse Drnholec, byl vypracován i tento Plán rozvoje sportu
městyse Drnholec pro období 2018 - 2026.
Sport patří mezi důležité stránky života obyvatel městyse Drnholec a je tedy zájem na zajištění
a zkvalitnění nabídky pro aktivní trávení volného času obyvatel. Cílem strategického plánu
obecně, je podpořit sport na všech jeho úrovních a stanovit strategii jeho rozvoje a způsob
financování. Důležitou součástí je i propagace sportu, při které je nutná informovanost
veřejnosti a spolupráce. Ta zahrnuje spolupráci jak s místními spolky, tak i se základní školou,
které mají významný vliv na oblíbenost sportu jak u dospělých, tak zejména u dětí a mládeže.
Plán rozvoje sportu musí být v souladu se státní politikou v oblasti sportu a musí stanovit
priority v jednotlivých oblastech podpory sportu. Úkolem sportovní politiky České republiky
na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel bez rozdílu
talentu, věku, původu, vyznání, ale i ekonomického a sociálního statusu, pro organizované i
neorganizované sportovce.
Povinnost zpracovávat v samostatné působnosti pro své území Plány rozvoje sportu a
zajišťovat jejich provádění byla vložena do § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve
znění pozdějších předpisů, novým odstavcem 2 a rozšířila tak úkoly obcí v oblasti sportu
zákonem stanovené.
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu 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.
Dále pak obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci
a zajišťuje jeho provádění. Sportovní politika obcí vychází z potřeb těchto obcí 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 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).
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Základní informace o městysi Drnholec
Městys Drnholec se nachází v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Leží přibližně 14 km
západním směrem od města Mikulov na začátku Novomlýnských nádrží. Zástavba se rozkládá
na mírné vyvýšenině.
Celkový počet obyvatel městyse Drnholec k 31. 12. 2016 činil 1 747. Aktuálně v roce 2018 žije
v Drnholci 1786 občanů. Počet obyvatel od roku 2009 pozitivně mírně stoupá. V dlouhodobém
horizontu však není současný nárůst nějak výrazný. Ke konci roku 2016 bylo 15,3 % obyvatel
obce ve věku do 15 let, 68,3 % ve věku 15-64 let a 16,4 % obyvatel obce bylo starších 65 let.
Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do 15 let (tzv. index stáří v hodnotě 107) mírně
převažují senioři a při současném demografickém vývoji lze předpokládat zvyšování jejich
podílu. Vývoj věkových skupin bude odpovídat v základních rysech struktuře vývoje
obyvatelstva České republiky. Zvyšující se věk obyvatel bude mít výrazné dopady na sociální
oblast, ale také na ekonomický sektor a na oblast sportu i sportovních aktivit, kdy se bude
poptávka po sportovních aktivitách více diverzifikovat.

Současný stav
Kapitola popisuje současný stav oblasti sportu v městysi, výčet sportovních zařízení a subjekty
realizující volnočasovou a sportovní činnost. Tyto subjekty pracují jak s mládeží, tak s
dospělými.
Samotný městys se v rámci svých kompetencí soustředí zejména na oblast sportovních zařízení
v jeho vlastnictví, na propagaci a podporu sportovních programů a aktivit pro děti a mládež,
na podporu sportovních akcí ve spolupráci s místními spolky, a i na podporu činnosti těchto
spolků.
Na území městyse působí v oblasti sportu tyto spolky:





TJ Dynamo Drnholec
LMK Drnholec
Thai Box Drnholec
TJ Jevišovka - Drnholec

Sportovní zařízení na území městyse Drnholec
Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis
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Fotbalové hřiště
travnaté hřiště
Městys Drnholec
TJ Dynamo Drnholec
venkovní hřiště
Jedná se o venkovní travnaté hřiště určené
pro pořádání fotbalových zápasů
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Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis

Hřiště „Starátko“
travnaté hřiště
Městys Drnholec
SDH Drnholec
venkovní travnatá plocha se zázemím
jedná se o venkovní travnatou plochu se
zázemím, která je využívána pro pořádání
různých sportovních a společenských akcí

Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis

Multifunkční hřiště ZŠ Drnholec
multifunkční plochy
Městys Drnholec
ZŠ a MŠ Drnholec
venkovní plochy
Jedná se o venkovní plochy využívané ZŠ
Drnholec v rámci výuky. Stav tohoto zařízení
je velmi špatný – nevyhovující povrhy,
nemožnost využívání veřejností.

Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis

Tělocvična ZŠ Drnholec
tělocvična
Městys Drnholec
ZŠ a MŠ Drnholec
vnitřní plochy
Jedná se o tělocvičnu v budově ZŠ Drnholec,
která je využívána jednak ZŠ Drnholec
v rámci výuky a mimo výuku i dalšími zájemci
– spolky, veřejnost.

Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis

Dětské hřiště ulice Hrušovanská
hřiště pro nejmenší
Městys Drnholec
Městys Drnholec
venkovní plocha
Jedná se o hřiště pro nejmenší s osazenými
herními prvky a oplocením – trvale přístupné
veřejnosti.
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Název zařízení
Typ zařízení
Vlastník zařízení
Správce zařízení
Vnitřní/vnější sportoviště
Popis

Dětské hřiště ulice Brněnská
hřiště pro nejmenší
Městys Drnholec
Městys Drnholec
venkovní plocha
Jedná se o hřiště pro nejmenší s osazenými
herními prvky a oplocením – trvale přístupné
veřejnosti.

Zhodnocení současného stavu a východiska pro návrhovou část
Pro zhodnocení současného stavu byla zpracována SWOT analýza pro oblast
sportu, aby tak lépe vyjádřila celkovou pozici městyse v této oblasti.
Silné stránky
Slabé stránky
 podpora sportovních spolků ze
 absence multifunkčního venkovního
strany městyse
sportoviště pro veřejnost
 aktivní spolky v oblasti sportu
 omezené finanční zdroje
organizující sportovní aktivity
 chybějící podpora sportu ze strany
komerční sféry
Příležitosti
Hrozby
 vybudování víceúčelového hřiště u
 nedostatek financí na vybudování
ŽŠ Drnholec
víceúčelového hřiště
 vymezení dalších ploch pro
 nedostatek financí na údržbu a
sportoviště v územním plánu
opravy stávajících sportovišť a
(Workout, fitness)
dětských hřišť
 podpora a rozvoj sportovních aktivit
 negativní sociální jevy, vandalismus
dětí a mládeže
 snižování prostředků z veřejných
 rozvoj meziobecní spolupráce
zdrojů do sportu a volnočasových
aktivit
 ztráta návštěvnického zájmu

Městys nemá k dispozici žádné odpovídající venkovní víceúčelové zařízení pro
volnočasové sportovní aktivity obyvatel, což je v současné době největší
problém.
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Návrhová část
Kapitola se zaměřuje na oblasti podpory sportu, stanovuje priority v jednotlivých
oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení
pro občany.
Zájmem městyse Drnholec je systematicky přispívat k podpoře sportovního
vyžití, budování a údržbě odpovídajících sportovních zařízení a zajistit
dostupnost zařízení pro občany. Prioritou je pak podpora sportu dětí a mládeže
a dostupnost sportu pro všechny.

Oblasti podpory sportu v obci
Městys Drnholec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém
finanční podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce
jednotlivým spolkům.
1) Sport dětí a mládeže
Cílem podpory je podnícení zájmu dětí o sport, vypěstování potřeby sportu jako
samozřejmé součásti zdravého životního stylu.
Priorita:
 vybudování víceúčelového venkovního hřiště u ZŠ Drnholec
 údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví městyse a jejich
případná modernizace v souladu s potřebami městyse (tělocvična ZŠ
Drnholec)
 údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví městyse, jejich případná
modernizace v souladu s potřebami městyse (dětská hřiště na ulicích
Hrušovanská a Brněnská)
 podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských
zařízení městyse
 podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro
děti a mládež
2) Sport pro všechny
Cílem podpory je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností
sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území
městyse.
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Priorita:
 údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví městyse, jejich
případná modernizace v souladu s potřebami obce (tělocvična ZŠ
Drnholec)
 podpora údržby sportovních zařízení ve správě místních spolků
 vybudování víceúčelového venkovního hřiště u ŽŠ Drnholec a jeho
zpřístupnění veřejnosti
 podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí
 podpora nejrůznějších pohybových aktivit (pronájem sálu v prostorách ve
vlastnictví městyse)
 podpora úspěšných místních sportovců
Formy podpory sportu v obci
1) Přímá finanční podpora
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
 vybudování sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení
sportovních zařízení,
 revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví městyse a jejich
vybavení,
b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly
poskytování dotací z rozpočtu městyse třetím osobám
2) Nepřímá podpora
a) údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým
aktivitám apod.,
b) zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
c) propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování
postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
d) možnost bezplatného využívání pozemků a zařízení ve vlastnictví městyse
při pořádání sportovních akcí.

Jan Ivičič
starosta
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