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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Přestavlky je zpracován na základě § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů:
§6
Úkoly obcí
(1) 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.
(2) Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v
obci a zajišťuje jeho provádění.
§ 6a
Plány v oblasti sportu
(2) Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k
zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je
také určení prostředků z rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Plán rozvoje sportu v obci Přestavlky je střednědobý dokument, který obsahuje
zejména cíle, opatření a možnosti podpory směřující k rozvoji sportovního vyžití obyvatel
obce včetně určení způsobu financování těchto aktivit. Jedná se o dokument otevřený,
který se může měnit v závislosti na aktuálních prioritách obce.
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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. Motivaci 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.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, 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.
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 volny čas – poradní orgán, jehož členy jsou rovněž
dobrovolní činovnící podílející se na sportovních činnostech v obci.
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3. Obec Přestavlky
Obec Přestavlky leží v okrese Plzeň – jih v kraji Plzeňském. Ve vzdálenosti 8 km
východně leží město Přeštice, 13 km severně město Nýřany, 20 km severovýchodně
statutární město Plzeň a 23 km jižně město Klatovy. K obci Přestavlky náleží část Lažany,
osada ležící 3 km západně od centra obce. Obec Přestavlky leží v nadmořské výšce 375
m.n.m. v mělkém údolí Lažanského potoka mezi lesními masívy Přestavlckého lesa a
Vrabiny v jinak převážně zemědělsky utvářené krajině. Obec má v současnosti 233
obyvatel.

4. Současný stav podpory sportu v obci
Obec Přestavlky patří mezi malé obce. V současnosti není na jejím území činný žádný
sportovní klub, oddíl či tělovýchovná jednota. Vzhledem k uvedenému organizuje obec
sama jednotlivé sportovní akce na svém území, přičemž přihlíží k potřebám zajištění
zdravého pohybu zvláště pro děti a mládež, u kterýchžto věkových skupin jsou sportovní
aktivity důležité pro zdravý růst a psychický rozvoj osobnosti. Jedná se zejména o různá
„sportovní odpoledne“ u příležitosti dne dětí, zahájení či ukončení prázdnin či o
příležitostné sportovně zaměřené akce jako součást dalších pro obec Přestavlky
významných událostí.
Obec Přestavlky vybudovala poblíž Přestavlckého rybníka v klidné části obce dětské
hřiště, které průběžně udržuje a doplňuje. V budově obecního úřadu je k dispozici
víceúčelová místnost uzpůsobená k pořádání sportovních aktivit typu kolektivního cvičení,
jógy apod. Poloha obce a dostupnost turisticky atraktivních lokalit (Křížový vrch, naučná
stezka Příroda a lidé na Vrabině, malé vodní nádrže Jordán či Přestavlcké rybníky atd.)
představuje předpoklady zejména turistického vyžití obyvatel a návštěvníků obce.
Atraktivní je poloha obce rovněž z hlediska cykloturistiky, neboť obec Přestavlky leží na
cyklotrase IV. třídy 2270 (Čečovice – Dnešice) a poblíž cyklotrasy I. třídy 3A (Dobřany –
Všeruby CZ/D), přičemž v bezprostřední blízkosti obce probíhá rovněž cyklotrasa IV. třídy
2166 (Přeštice – Nová Jezná).
Na území obce není v současnosti činný sbor dobrovolných hasičů. Obec podporuje
hasičský sport finanční a materiální podporou činnosti sousedního SDH Dnešice, v jejímž
kolektivu jsou činní rovněž zájemci z řad obyvatel Přestavlk.
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5. Plán budoucího rozvoje podpory sportu v obci
Obec Přestavlky podporuje zájem o sport, jako samozřejmou součást zdravého životního
stylu.

5.1. Rozvoj sportovišť
Obec bude nadále zvelebovat stávající dětské hřiště. Na navazujícím pozemku podél
severního břehu Přestavlckého rybníku uvažuje obec o zřízení přírodně blízké lokality
s vymezením dalšího prostoru pro zřízení víceúčelového hřiště pro širší okruh zájemců,
zejména pro kolektivní sporty či sportovní aktivity pro seniory. Obec disponuje rovněž
v současnosti nevyužívaným kulturním sálem, přičemž plánuje jeho rekonstrukci a
přizpůsobení jeho prostor tak, aby kromě pořádání kulturních akcí mohl být tento využíván
rovněž pro akce sportovní (kolektivní cvičení, sálové sportovní aktivity atd.)

5.2. Podpora turistiky
Obec Přestavlky považuje pěší turistiku za jednu ze základních sportovních aktivit, která je
dostupná nejširšímu okruhu zájemců. Pravidelná chůze zvyšuje ventilaci, působí pozitivně
na svalový a kloubní aparát, zlepšuje potíže s páteří, trávení, metabolické procesy a
celkovou výdrž organizmu. Za již čistě sportovní aktivitu lze považovat nordic walking či
běh.
Území obce je vzhledem ke své poloze vhodné k pořádání pěších či běžecky zaměřených
výletů po turisticky atraktivním okolí, přičemž obec Přestavlky chce tyto aktivity podporovat
cestou oživení prostupnosti krajiny. Podpora by měla být směřována do obnovy
v současnosti nefunkčních cest do Přestavlckého lesa směrem k Jahodovému vrchu a
cesty „Úvoz“ od Přestavlckého rybníka do obecního lesa pod Vrabinou. Obec plánuje
rovněž zajištění stávajících cest drobným mobiliářem – dřevěnými přístřešky - které budou
sloužit turistům v případě nepřízně počasí či k odpočinku.

5.2. Cykloturistika
Rovněž cyklistika a cykloturistika patří v současnosti k preferovaných volnočasovým
sportovním aktivitám. Obec Přestavlky chce podporovat cykloturistiku na svém území.
Součástí uvažovaných dřevěných přístřešků budou vždy rovněž jednoduché stojany na
kola s možností jejich uzamčení. Na cyklotrase 2270 v místě stávajícího dětského hřiště či
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v místě odbočení cyklotrasy od zelené turistické trasy v Horních Lažanech je uvažováno o
umístění servisního bodu se základním servisním nářadím pro opravu jízdního kola.

5.3. Podpora ostatních sportovních aktivit
Obec Přestavlky má v současnosti k dispozici prostory pro pořádání omezených sálových
sportovních aktivit. Tuto místnost je obec připravena poskytnout pro organizaci
soukromých či veřejných sportovních aktivit pro tento prostor vhodných. Jak bylo výše již
uvedeno, uvažuje obec o rekonstrukci kulturního sálu a vytvoření víceúčelového prostoru
pro pořádání jak kulturních, tak sportovních aktivit.

6. Financování sportu z rozpočtu obce
Obec Přestavlky zajišťuje údržbu a provoz dětského hřiště, údržbu místnosti pro sportovní
aktivity v budově obecního úřadu a údržbu veřejných prostranství vhodných ke
sportovnímu vyžití obyvatel obce. Obec svým nákladem pořádá pravidelné sportovní akce
pro děti a nahodilé akce dle iniciativy a zájmu širšího okruhu zájemců. Obec podporuje ze
svého rozpočtu činnost SDH Dnešice každoročním příspěvkem na činnost.
Obec Přestavlky je připravena poskytnout vlastní prostory pro účely pořádání sportovních
aktivit. Bude-li se jednat o sportovní aktivity přístupné veřejnosti (tedy nikoli čistě
soukromé pro uzavřený okruh zájemců), poskytne obec své prostory za účelem těchto
aktivit bezplatně.

7. Závěr
Plán rozvoje sportu obce Přestavlky schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
konaném dne 27.11.2019 usnesením č. 6.
Plán rozvoje sportu je zveřejněn na internetových stránkách obce Přestavlky a je rovněž k
dispozici v kanceláři obecního úřadu.
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