VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zájmová činnost, spolky, sport, relaxace
Vedoucí: Pavel Jánský
Členové: Michal Forman, Jana Mráčková, Karel Zrůbek, Jan Šašek
Spolupracující subjekty při plnění kapitoly: Komise pro vzdělání, volný čas a sport; Odbor školství,
kultury a památkové péče MÚ, školská zařízení, neziskové organizace a další organizátoři volného
času

Výchozí stav
Vzhledem k velikosti města mají Horažďovice pestrou nabídku volnočasových aktivit a dobré zázemí
pro sport, zejm. v zaměření na děti a mládež. Hlavními organizátory volnočasových aktivit jsou školy,
spolky, sportovní kluby, DDM a několik neziskových organizací. Významným pořadatelem kulturních
a společenských akcí je také Město Horažďovice přímo nebo prostřednictvím Městské knihovny a
Městského muzea. Kulturní a umělecké aktivity ve městě, koncepci kina a kulturního domu a
historické památky řeší kapitola Kultura. Další náplní volného času je mimoškolní individuální a
skupinové vzdělávání (Městská knihovna, Městské muzeum, budoucí Environmentální centrum), to
je popsáno v kap. Vzdělávání.

Sport
Dobrou úroveň mají tradiční sporty jako fotbal, nohejbal, tenis, karate, které mají i uspokojivou
mládežnickou základnu. Oddíly se pravidelně účastní organizovaných soutěží, ve kterých dosahují
výborných výsledků na republikové úrovni. Dlouholetou tradici má i oddíl stolního tenisu. V
posledních letech se zahájily nové sportovní aktivity při základních školách. Zvláště florbal získává u
mládeže stále větší popularitu a oddíl dosahuje významných úspěchů. Pro žáky ZŠ nabízí pravidelné
kurzy plavání Plavecká škola.
Další sporty jsou organizovány jako kroužky v DDM (např. badminton, geocatching, tanec, airsoft).
Příležitost ke sportování doplňují také různá registrovaná či volná uskupení (potápěči, horolezci,
volejbalisté, cyklisté aj.) a nabídka aktivit soukromých lektorů (jóga, aqua aerobic, zumba).
Sportoviště v Horažďovicích slouží organizovanému sportu i individuálnímu a rodinnému
sportovnímu vyžití. Na individuální úrovni lze využít také řeku Otavu (vodáctví, plavání) a okolí
města (běh, cykloturistika, turistika).
Jednou ročně se sportovní celky představí v rámci programu Sportovního víkendu pořádaného
Městem Horažďovice. Veřejnost může během roku navštívit nejrůznější sportovní utkání a závody,
z nichž některé jsou celorepublikové úrovně (Memoriál Františka Koce ve stolním tenise, motokros,
nohejbal, přespolní běh), účastnit se Horažďovické padesátky a jiných sportovních klání.
Infrastruktura pro sport
Venkovní sportoviště a plochy vhodné pro sportovní aktivity
– fotbalové hřiště a tréninková plocha za Aquaparkem (areál Lipky)

– tenisové kurty (areál Lipky)
– skatepark: skate, in-line, bike (areál Lipky)
– multifunkční hřiště (areál Lipky, na Vápence)
– hřiště u LDN
– hřiště na Tržišti, na sídlišti nad novou školou (zastaralá, nestandardní)
– kurty u sokolovny (nohejbal, volejbal)
– hřiště (nohejbal) a ping pong v MC Houba
– dětská hřiště (areál Lipky, u školky Na Paloučku)
– beach volejbal u Hotelu Prácheň
– školní pozemky (2x MŠ, 2x ZŠ, asfaltové hřiště u SŠ)
– park Ostrov a Panská zahrada, vycházkový okruh Prácheň (turistika, běhání, cyklistika)
– řeka (vodní turistika – plavání, potápění, možnost vypůjčení lodě)
– úsek Otavské cyklostezky k rybníku Mokrá, dokončený 2013/2014 (cyklistika, in-line)
Krytá sportoviště
– tělocvičny ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a SŠ Blatenská
– sokolovna (herna stolního tenisu a tělocvična)
– boulder a bowling (MC Houba)
– fitcentrum (v budově Aquaparku)
– Aquapark / sauna / lezecká stěna

Mimosportovní volnočasové aktivity
Nabídku zájmových a spolkových činností i jednorázových aktivit pro veřejnost zajišťují zejm.
neziskové organizace: školky a školy, DDM a přírodovědná stanice, městské organizace (knihovna,
muzeum), spolky a zájmové skupiny (např. skauti, pionýři, rodáci, hasiči, KČT, myslivci, rybáři,
mažoretky, včelaři), Kulturní středisko (taneční kurzy).
Prostory pro realizaci volnočasových aktivit
– DDM, Přírodovědná stanice
– školy, ZUŠ
– Městská knihovna
– Městské muzeum
– prostory spolků, klubovny (Junák, Pionýr, hasiči)
– prostory dalších neziskových organizací (klub Dok, mateřská centra, DPS)
– komerční prostory (restaurace, kavárny, prostory pro relaxační služby atp.)
– prostory duchovních společenství, kostel

Možnosti trávení volného času v městských částech
Sportovní, společenské a kulturní aktivity zajišťují zejm. sdružení dobrovolných hasičů. Probíhají zde
také akce založené na původních tradicích (masopust atp.). Sportovní činnost je zde zastoupena
zejm. amatérskými a příležitostnými sportovními uskupeními, ale také registrovanou činností (např.
FK Veřechov).

Zázemí pro volnočasové aktivity
– Veřechov: knihovna, multifunkční centrum, kulturní dům s hospodou, fotbalové hřiště na
soukromém pozemku veřejně přístupné. Chybí dětské prvky v areálu.
– Boubín: knihovna, hasičská zbrojnice, fotbalové hřiště s kioskem
– Babín: společenská místnost, chybí hřiště pro sport (není vhodný pozemek)
– Třebomyslice: knihovna, kulturní dům s hospodou, nestandardní sportovní hřiště (Panská
zahrada), fotbalové hřiště soukromé k veřejnému využití
– Horažďovická Lhota: klubovna s knihovnou, hasičská zbrojnice se spol. sálem, nestandardní
sportovní hřiště
– Svaté Pole: společenská místnost, chybí hřiště pro sport (není vhodný pozemek města, možné
na soukromém pozemku)
– Komušín: bývalá škola: společenská místnost, v patře knihovna a nevyužitý sportovní sál.
Kolotoč, neudržované hřiště (v současné době není poptávka, v budoucnu je možné hřiště
obnovit).
– Horažďovice Předměstí: tenisový kurt s klubovnou (vybudováno občanským sdružením),
nádražní hospoda, volejbalové hřiště (méně využívané), dětské hřiště (kolotoč, houpačky,
prolézačka), ohniště

Obecné cíle
-

-

Zdravý životní styl a aktivní trávení volného času
Zvýšení celkové společenské aktivity občanů (komunitní efekt) – iniciativa vedoucí ke
zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity by měla vycházet od občanů; úkolem Města
je vytváření podmínek pro realizaci smysluplných podnětů
Větší atraktivita města pro občany i návštěvníky

Specifické cíle
-

Zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva, prevence sociálně patologických jevů mládeže
Udržení, zkvalitnění a rozšíření stávající infrastruktury pro sport a volný čas, se zvláštním
zaměřením na aktivity pro děti a mládež
Zlepšení informovanosti občanů o možnostech trávení volného času

Měřitelné cíle
-

Počet aktivních spolků a volnočasových institucí působících na území města
Členská základna spolků a kroužků
Počet akcí pro veřejnost
Úroveň sportovních soutěží a dosahované sportovní výsledky
Počet a kvalita sportovišť

SWOT analýza
SLABÉ
SILNÉ
 Chybí efektivní informační servis
 Velká nabídka organizovaných aktivit
 Nevyhovující zázemí na Lipkách – fotbal,
 Kvalitní nabídka služeb Aquaparku
vodáci (nevyhovující odpady, sprchy,
 Inovace a trendy – nízkoprahový klub,











šatny, elektroinstalace)
Umístění sportovního areálu Lipky
v záplavové zóně
Chybí nabídka a zázemí pro netradiční
hobby a sporty (např. bojové,
adrenalinové)
Nedostatek dětských hřišť
Cenová
nedostupnost
některých
organizovaných aktivit pro sociálně slabší
rodiny
Stoupající
nezájem
mládeže
o
organizovanou činnost, klesající podpora
od rodičů (nezájem, cena) – důsledkem je
nárůst nežádoucího chování mládeže
Zhoršená dopravní dostupnost z obcí
(znemožňuje účast na aktivitách ve
večerních hodinách, o víkendech)
Zhoršená situace seniorů – malá nabídka
akcí v obcích, horší dostupnost informací,
nutnost doprovodu
Absence venkovních míst uzpůsobených
pro spontánní aktivity občanů

PŘÍLEŽITOSTI
 Lepší využití přirozených dispozic města
 Využití sokolovny a některých vhodných
venkovních prostorů ve městě pro sport a
relaxaci
 Realizace nových neziskových projektů na
území města a rozvoj činnosti spolků do
nových oblastí
 Vznik nových spolků a sportovních skupin
a oddílů
vodáctví,
 Zlepšení podmínek pro
cyklistiku, in-line, basket, squash,
bowling, běžecké lyžování, bruslení
 Vytvoření městského areálu s komplexní
nabídkou pro celodenní rekreaci rodin










nové aktivity DDM, knihovny ad.
Dostatek prostoru pro sport, kvalitní a
pestrá nabídka sportů
Celkově vysoký zájem o tradiční sporty,
velká mládežnická základna – fotbal,
nohejbal, tenis
Soutěžní úspěchy sportovců (fotbal,
nohejbal, karate, stolní tenis, tenis, florbal)
Hasiči jako organizátoři aktivit na vesnicích
Udržování tradic v obcích
Vznik nových spontánních tradic ve městě i
jeho částech (např. Zářečská májka)
Podíl spolků na veřejném životě (akce pro
veřejnost)
Příspěvky města na sport, spolky a kulturu

HROZBY
 Nezájem mládeže o nabídku
 Celková pasivita obyvatelstva
 Nedostatek trenérů a pořadatelů aktivit,
nízká motivace
 Zhoršující se ekonomická situace a
zvyšující se finanční náročnost volného
času, zejm. pro rodiny s dětmi
 Poškození sportovního areálu Lipky
povodní

Prioritní oblasti kapitoly Volnočasové aktivity
1. PRIORITNÍ OBLAST – INFRASTRUKTURA PRO SPORT A VOLNÝ ČAS
Priorita 1. A Udržení a zajištění kvalitního stavu stávající infrastruktury pro sport a relaxaci
- Udržení kvality a bezpečnosti stávajících sportovišť a míst pro relaxaci
- Rovnoměrná podpora zázemí ve všech částech města – zajištění základní sportovní
infrastruktury v přidružených obcích
- Obnova nevyhovujících hřišť (povrch, herní prvky, bezpečnostní parametry, mobiliář) (
Náměty)

-

Vytvoření celkové koncepce pro areál Lipky jako komplexního sportovního a rekreačního
zařízení ( Náměty)
Rozšíření Aquaparku do venkovních prostor - zřízení venkovního bazénku a opalovacího
trávníku u Aquaparku v závislosti na celkové koncepci Lipek
Zlepšení podmínek pro vodácký sport ( Náměty)
Péče o Panskou zahradu jako místa vhodného k trávení volného času ( Náměty)

Priorita 1. B Využití nových prostor a možností k aktivnímu trávení volného času a relaxaci
Využití venkovních prostor potenciálně vhodných k trávení volného času, relaxaci, odpočinku
(volné prostory v areálu Lipky, nevyužívané plochy sídlišť, Panská zahrada, Tržiště, na
Vápence, cyklostezka u Mokré aj.) ( Náměty)
Využití hlavního sálu sokolovny pro sport (provozování Městem nebo jiná forma spolupráce
Města a Sokola)
Využití přirozených dispozic pro koupání
o zlepšení podmínek pro koupání v řece v rámci prohrábek na Otavě v nadjezí
Rosenauera, zlepšení přístupu do řeky
o po vytěžení písku u Předměstí rekultivace pískovny na rekreační vodní plochu
Cyklistická infrastruktura
o postupné budování Otavské cyklostezky
o vedení cyklotrasy přes střed města s odpočinkovým místem a dostatkem parkovacích
míst pro kola (dodání směrovky „historické centrum města“ na most, kde cyklostezka
pokračuje ze Svaté Anny do Velkých Hydčic) – označení městského okruhu cyklotrasy
o odpočinková zóna pro cyklisty v centru města – pítko, lavičky, stojany na kola,
cyklistický infopoint
o vytvoření mediální nabídky stávajících a nových cyklotras
Nabídka využití pivovaru pro aktivity nevyžadující velké investice a nevratné úpravy areálu
(např. laser soutěže, paintball, mikulášské Peklo, koncerty, lezecká stěna, obslužná rampa pro
zastřešený skate atp.)
Místní pěší turistika – vyřešení překážek (např. zřízení lávky za bazénem, řešení cesty přes
statek na Prácheň, obnova Glorietu a cesty k němu)
Vznik nových naučných a vycházkových okruhů v bezprostředním okolí města
Podpora zimních sportů
o Protahování běžeckých stop kolem Horažďovic, které budou zařazené do informační
brožurky (spolupráce s majiteli pozemku, zemědělci – traktor, garantem budou
Technické služby, sněhomet)
Oslovit vhodné subjekty (stávající půjčovny lodí atp.), zda by nechtěly do své nabídky
zahrnout půjčovnu běžek, kol, lodí, in-line bruslí a dalšího sportovního vybavení v závislosti na
rostoucí nabídce sportovního vyžití na území města a v jeho okolí
2. PRIORITNÍ OBLAST – POKRYTÍ CÍLOVÉ SKUPINY A PESTROST NABÍDKY
Priorita 2. A Sport
Podpora sportů s místní tradicí

-

-

V návaznosti na rozšiřující se infrastrukturu (priorita 1. B) vytvoření nových sportovních
oddílů (např. vodácký oddíl, squash, basket, volejbal atp.), bike tým nebo oddíl extrémních
sportů (oslovení klubů v okolí)
Určení takových správců multifunkčních hřišť (Na Vápence a v areálu Lipky), kteří budou
dohlížet nejen na správný provoz, ale i zajištění využívání a na kvalitu poskytovaných služeb
(prostřednictvím informování občanů o možnostech využití hřiště, sledování spokojenosti
uživatelů hřišť a sbírání námětů)

Priorita 2. B Zájmová činnost
Optimalizace rozsahu a synchronizace stávající nabídky kroužků a činností pro děti nabízené
školami, DDM, knihovnou, muzeem, klubem DOK a dalšími tak, aby se doplňovaly, nikoliv si
konkurovaly (v rámci této priority je klíčová koncepce budoucí podoby DDM)
Rozšíření možností zájmové činnosti pro mládež, dospělé, rodiny s dětmi a seniory
Priorita 2. C Spolková činnost
Podpora spolkové činnosti ve společensky prospěšných oblastech, jako je volný čas, kultura a
umění, sport, ekologie, vzdělávání, sociální oblast atp.
Konstruktivní komunikace města se spolky
Priorita 2. D Pokrytí nabídky a další formy trávení volného času
Komplexní pokrytí volnočasovou nabídkou všech oblastí a skupin obyvatelstva (děti, mládež –
i neorganizovaní, senioři, lidé z okolí Horažďovic, rodiny s dětmi) ( Náměty)
Rozšíření nabídky pro seniory - podpora setkávání seniorů, přednášky, výlety, různé formy
informačních aktivit a mezigeneračního dialogu
Podpora spolků a neziskových organizací v pořádání aktivit pro širší veřejnost
Vytvoření manuálu pro organizátory (i potenciální, např. mladí lidé) akcí (informace o
prostorách k pořádání různých typů akcí, podmínky, kapacita atp., kde je možno půjčit
vybavení, organizátorské tipy aj.) a dát k dispozici spolkům a dalším potenciálním
organizátorům
3. PRIORITNÍ OBLAST – Informovanost, motivace k aktivnímu životnímu stylu, pořádání aktivit
Motivace prostřednictvím grantových programů a příspěvků Města Horažďovice poskytování příspěvků Města na sport, kulturu a spolkovou činnost, vytvoření fondu na akce
a aktivity přínosné pro komunitu (prioritní podpora akcí motivujících k setkávání občanů) –
viz kap. Majetek a hospodaření města, grantová politika
Podpora, motivace a ocenění kreativních lidí podílejících se na veřejném životě, pracovníků
s mládeží, trenérů
o Anketa Nejlepší v roce … – vyhlášení osobností, projektů a akcí s největším přínosem
pro rozvoj města a komunitního života (v první fázi občané podají návrhy, v druhé fázi
hlasují prostřednictvím anketních lístků, vyhlášení na Reprezentačním plese)
o Nápadnice - ocenění nejlepšího námětu vybraného komisí a ocenění vylosovaného
autora námětu (jednoduchý snadno realizovatelný námět občana na zlepšení
prostředí a podmínek života ve městě)
o Kreativní Horažďovice – uspořádání akce pro veřejnost bez omezení, ideálně s širším
dopadem na komunitu, zaměřená na společensky významné téma (např. multikulturní

-

festival, akce pro zdravý životní styl), s inovativním prvkem, motivující ke spolupráci,
propojující více subjektů. Příležitost pro mladého organizátora do 30 let, který na
realizaci akce obdrží grant města.
Vytvoření komplexního souhrnu nabídky různých způsobů trávení volného času, propagace
aktivit, motivace k účasti na aktivním trávení volného času
o využití Obzoru (pravidelná rubrika, možnost uveřejnění akce v souhrnu) – redaktor,
který aktivně vyhledává a shromažďuje každý měsíc podklady
o využití městského rozhlasu (jednou týdně přehled akcí)
o aktivní a atraktivní web
o vytvoření průvodce vycházkovými okruhy různé délky a náročnosti
o jednou ročně aktualizovaná brožura s informacemi o volném čase v Horažďovicích

Na webu by měla být základní informace o nabídce organizovaných volnočasových aktivit
v Horažďovicích (název spolku či oddílu, zaměření, odkaz, cílová skupina a počet členů)
VAZBY NA DALŠÍ PRIORITNÍ OBLASTI SPRM
- Image města
- Cestovní ruch
- Bezpečnost a pořádek
- Vzdělávání – zájmové a individuální vzdělávání (knihovna, muzeum), kurzy, rekvalifikace
- Kultura – kulturní akce
- Životní prostředí – aktivity pro veřejnost

FINANCE
Zdroje financí
- Rozpočty jednotlivých institucí a organizací vytvářející nabídku volného času
- Rozpočet města
- Dotace
- Soukromí dárci a investoři (sponzorské dary, reklama)

NÁMĚTY NA OPATŘENÍ A PROJEKTY K JEDNOTLIVÝM PRIORITÁM
(Priorita 1. A Udržení a zajištění kvalitního stavu stávající infrastruktury pro sport)
Obnova nevhodných hřišť
o zbudování či oprava nového povrchu víceúčelového hřiště na Lipkách
o úprava skateparku (odvodnění, oprava plotu, údržba a doplňování překážek) či jeho
přesunutí na vhodnější místo
o obnova hřiště na sídlišti nad novou školou
o obnova hřiště na Tržišti
o vybavení asfaltového hřiště u Střední školy umělým povrchem
(Priorita 1. A Udržení a zajištění kvalitního stavu stávající infrastruktury)
Vize areálu Lipky
- obsah areálu:
o pro realizaci je třeba získat do vlastnictví další pozemky v lokalitě
o fotbalové hřiště, tréninková plocha, zázemí

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

skatepark
tenisové kurty se zázemím
multifunkční hřiště
dětské hřiště
herní prvky
venkovní koupaliště
občerstvení
stanový kemp
grilovací místo
sociální zařízení
parkoviště

Náměty pro areál Lipky:
Vybudování fotbalového hřiště (příp. skateparku) s příslušenstvím na jiném místě a uvolnění
stávajícího prostoru pro rozvoj areálu Lipky (finančně náročné, realizace jedině v případě
získání dotace)
Nájemce stánku s občerstvením bude správcem veřejných prostor na Lipkách a bude smluvně
vázán provozováním infopointu pro vodáky a zajišťováním kvalitních služeb reprezentujících
město prostřednictvím Lipek jako místo přívětivé jak obyvatelům, tak vodáckému sportu
Komplexní řešení parkování pro Aquapark a areál Lipky
Rozšíření nabídky dětských prvků na dětském hřišti na Lipkách
Zlepšení infrastruktury (toalety, sprchy – kabinky)
Zrušení betonové zdi a nahrazení plotem
Zprůchodnění cesty od skateparku k budoucímu Centru environmentálního vzdělávání
Vodácký sport:
o Zatraktivnění vodáckého zázemí v kempu Lipky
o Informační cedule pro vodáky, doplnění mobiliáře, ohniště-gril, kotviště
o Vytvoření vodáckého skluzu na jezu Rosenauer (Lipky) a Mrskoš
o Obnova loděnice za bazénem – možnost fungování vodáckého kroužku, příp. uložení
lodí při dlouhodobějším pobytu vodáků v kempu
o Audiovizuální výstava při řece (přitáhne vodáky)
(Priorita 1. A Udržení a zajištění kvalitního stavu stávající infrastruktury)
Náměty pro Panskou zahradu:
obnova cest (povrch přístupové cesty při řece je často zbahněný, cesta blíže k řece zarostla)
zrušení nefunkčního a neestetického oplocení kolem zahrady
oprava a úprava altánu tak, aby byl objekt vhodný k pořádání menších venkovních akcí
(elektřina 380 stupňů, doplnění interiéru – lavice, povrch využitelný jako nižší podium)
(Priorita 1. B Využití nových prostor a možností k relaxaci a sportu)
Náměty k možné realizaci:
o volné prostory v areálu Lipky (bývalé dětské hřiště) (např. komunitní zahrada,
posezení v zeleni)

o

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

nevyužívané plochy sídlišť – Blatenské, nad novou školou, u staré školy (oživení zelení,
mobiliář, dětská hřiště s vybavením pro volný čas celých rodin, vícegenerační hřiště
s relaxačními a fitness prvky)
Ostrov - rozmístění cvičebních pomůcek z přírodních materiálů vč. informací o
způsobu užití (špalíky na skákání, hrazda aj.)
Panská zahrada, Tržiště, na Vápence, cyklostezka u Mokré – vybudování místa pro
setkávání (lavičky do kruhu, ohniště, gril, stůl)
Vybudování odpočinkové zóny a vytvoření esteticky příjemného a atraktivního spojení
nádraží a centra města skrze pozemek Sokola a areál kláštera – jednání o získání
prostor pro potřeby města
areál mezi DPS a školkou - sezení, venkovní cvičení seniorů
prostor před nově připravovaným domovem pro seniory – komunitní zahrada, obnova
ovocného sadu (možnost využití ergoterapie)
parčík u nové školy směrem k nádraží (pocitové odstínění od silnice, vodní prvek,
propojení brankou do zahrady nemocnice)
prostory kolem školy v Blatenské ul.
prostor mezi Vápenkou a nádražím – odkoupení, zrušení plotu, vybudování cestní sítě,
vybudování přírodního bike parku
umístění vodního prvku v centru města („brouzdadlo“ – možností ochlazení v horkých
dnech)
obnova a tvorba vodních prvků v městských částech (přidružených obcích)

Areál kláštera
přívětivá cesta vítající návštěvníky přijíždějící do města veřejnou dopravou, příjemné místo
pro relaxaci: kultivace, výsadba zeleně, odstínění skladové části, sjednocení povrchů a cest,
zprůchodnění areálu od nádraží přes pozemek u sokolovny (ve vlastnictví Sokola) a vytvoření
branky skrz klášterní zeď, osazení landartovými a streetartovými prvky, instalace menší
lezecké stěny a venkovního boulder kvádru, příp. v části prostoru zbudování reminiscenční
klášterní zahrady a zčásti komunitní zahrady využívané Střední školou
(Priorita 2. D Pokrytí nabídky a další formy trávení volného času)
Cyklus výstav o životě v městských částech (přidružených obcí) ve věži Muzea

