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1. ÚVOD 
 

Program rozvoje sportu obce Fryčovice na období 2020 - 2025 je základní dokument obce, v němž jsou zakotveny 

hlavní rozvojové priority sportu. Slouží k převedení vize a plánů Programu rozvoje sportu do podoby přístupné všem 

občanům. Je zpracován v souladu s doporučenou osnovou pro zpracování plánu rozvoje sportu dle zákona   č. 

230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, kterou vydalo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Základní obsah, resp. osnova plánu rozvoje sportu pro obce    a města 

(viz níže) je vymezen v § 6a, odst. 2 Zákona o podpoře sportu. 

 

Úkoly obce v oblasti rozvoje sportu vymezené zákonem č. 115 / 2001 Sb. o podpoře sportu (§ 6): 

 

1.1   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. 

 

1.2 Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění. 

Plány v oblasti sportu (§ 6a). 

 

1.3   Plán určuje cíle státní politiky v oblasti sportu, prostředky, které jsou nezbytné k dosahování těchto cílů,                     

a vymezuje priority a kritéria podpory sportu ze státního rozpočtu. Součástí plánu jsou také opatření                         

proti nezákonnému ovlivňování sportovních výsledků a opatření pro podporu vzdělávání a dalšího profesního 

uplatnění sportovních reprezentantů v průběhu sportovní kariéry a po jejím skončení.  

 

1.4   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. 

 

Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti                                na 

prioritách a potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách                   a 

stanovit způsob financování podpory sportu v obci. Program rozvoje sportu se zpracovává na období 5 let. 

 

2. Základní pojmy 
Terminologie ve sportu je rozmanitá a výklad jednotlivých pojmů nemusí být totožný, proto je potřeba definovat 

několik základních pojmů, které jsou převzaty z právních předpisů a odborné literatury. 

 

Sport - pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné 

nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. 

Masový sport – hlavní cíl zábava. 
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Sport pro všechny - sport pro zdraví, jehož cílem je upevňování aktivního zdraví a další pozitivní hodnoty lidského 

života působením rozmanitých rekreačních pohybových aktivit. 

Výkonnostní sport – cílem je dosahování výkonů a vítězství nad soupeřem, realizovaných na bázi amatérské. 

Výchovně-vzdělávací funkce sportu – podporuje rozvoj pohybových schopností a dovedností, pohybové 

výkonnosti a tělesné zdatnosti. 

Systém sportu – je tvořen systémem výběru mládeže, systémem sportovního tréninku a systémem soutěží. 

Tělesná výchova a sport na školách – je chápána jako pohybová aktivita v rámci školní výuky (výchovně 

vzdělávacího programu) a veškerých navazujících zájmových soutěžních i nesoutěžních aktivit organizovaných 

školou či školským zařízení. Cílem je pohybová všestrannost a vytvoření pozitivnímu vztahu ke sportu. 

Spolky a pobočné spolky – jednotlivé právní subjekty, které zajišťují a provozují sport a pohybové aktivity 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. 
   

 
3. Identifikační údaje obce 
 

Oficiální název: Fryčovice 
 

Sídlo obecního úřadu: Fryčovice č.p. 83, 739 45  FRYČOVICE 
 

IČO: 00296635 
 

Obec s rozšířenou působností: Frýdek - Místek 
 

Okres (NUTS 4): Frýdek - Místek 
 

Kraj (NUTS 3): Moravskoslezský 
 

Počet bydlících obyvatel k 1.1. 2019: 2446 (zdroj ČSÚ, www.czso.cz) 
 

Nadmořská výška: 262 m n. m. 
 

Zeměpisné souřadnice: 49°40′00″ s. š., 18°13′24″ v. d. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.424977027305_N_13.881793989077_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=Blatn%C3%A1
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3. Poloha obce 
 

Obrázek č.1. Poloha obce Fryčovice 
 

Obec Fryčovice (německy Fritzendorf) se nachází v západní části okresu Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. 
Leží na obou březích řeky Ondřejnice v oblasti zvané Lašsko. Žije zde přibližně 2 400 obyvatel. 
 Fryčovice založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Nejstarší dochovaná jmenovitá zpráva                       

o Fryčovicích pochází z roku 1267. Součástí obce je od roku 1950 osada Ptáčník. Nejstarším spolkem v obci je 

hasičský sbor z roku 1895. TJ Sokol byla založena roku 1912. Jako všechny obce v okolí, byly i Fryčovice vsí 

zemědělskou. Nejvyšším vrcholem obce je Sovinec vysoký 354 m, který v současnosti slouží jako obora, ve které se 

chová stádo jelenců běloocasých. V obci je mateřská a základní škola a dále i obecní knihovna. Je zde praktický lékař. 

 Ze sportovního zařízení je zde víceúčelová hala, stadion a hřiště. Za základní školou se nachází moderní 

víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Občanům slouží moderní FRY RELAX CENTRUM, ve kterém se nachází bazén 

s vířivkou, sauna, squashový kurt a malá víceúčelová tělocvična. Na území obce je možné v současné době 

provozovat různé druhy sportů. V TJ Sokol Fryčovice působí celkem pět oddílů – kopaná, badminton, odbíjená, 

rekreační sporty a turistika. Mezi nejvíce navštěvované oddíly patří oddíl fotbalu, badmintonu a rekreačních sportů. 

V centru obce se nachází areál tělovýchovné jednoty, ve kterém se nachází mimo jiné fotbalové hřiště, tenisový 

kurt s umělým povrchem, antukový volejbalový kurt a nově otevřený (2019) beach volejbalový kurt. 

4.  Demografická situace 
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Obec Fryčovice se s počtem obyvatel řadí mezi středně velké obce Moravskoslezského kraje. Ve Fryčovicích žilo 

k 31.12.2018 celkem 2 446 obyvatel (zdroj ČSÚ). Průměrný věk občanů byl 42,2 let. Od roku 1991 došlo k nárůstu 

počtu obyvatel, obec se oproti stavu z roku 1991 rozrostla o 14% obyvatel. 

 

Tabulka č.1  Vývoj, složení a věkový průměr obce Fryčovice za období 1991 – 2018 (zdroj ČSÚ) 
 

 Složení obyvatelstva rozdělení podle věku věkový 
průměr Rok Celkem muži ženy 0-14 let 15-64 let nad 65 let 

2018 2446 1191 1255 377 1603 466 42,2 

2017 2433 1186 1297 376 1591 466 42,1 

2016 2410 1181 1229 360 1600 450 42,1 

2015 2398 1175 1223 355 1608 435 41,8 

2014 2360 1157 1203 335 1611 414 41,8 

2013 2367 1163 1204 328 1635 404 41,8 

2012 2349 1156 1193 331 1629 389 41,4 

2011 2361 1162 1199 333 1664 364 40,9 

2010 2359 1153 1206 326 1678 355 40,8 

2009 2361 1155 1206 322 1691 348 40,6 

2008 2357 1164 1193 326 1696 335 40,3 

2007 2302 1130 1172 317 1664 321 40,2 

2006 2255 1106 1149 317 1633 305 40,1 

2005 2244 1099 1145 316 1632 296 40,0 

2004 2186 1068 1118 311 1591 284 39,9 

2003 2192 1085 1107 311 1602 279 39,5 

2002 2137 1057 1080 309 1560 268 39,3 

2001 2134 1053 1081 325 1544 265 38,9 

2000 2140 1054 1086 335 1530 275 38,8 

1999 2140           38,6 

1998 2137           38,2 

1997 2140           37,9 

1996 2156           37,5 

1995 2157           37,1 

1994 2152           36,9 

1993 2142           36,7 

1992 2157           36,3 

1991 2143           36,1 

 

V obci se projevuje trend stárnutí obyvatelstva, tedy stav, kdy nejstarší složka obyvatelstva převažuje nad tou 

nejmladší.  

 

 

5.  Současný stav  
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Obec Fryčovice 
 
- dětská hřiště na návsi a v areálu školní zahrady u MŠ Fryčovice 
 
- víceúčelová hala FRY RELAX Centrum (www.fryrelaxcentrum.cz)  
 
- víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (za ZŠ Fryčovice)  
  
TJ Sokol Fryčovice z.s. 
 

− travnaté fotbalové hřiště 

− travnaté tréninkové fotbalové hřiště 

− atletický ovál (asfaltový) 

− tenisový kurt s umělým povrchem  

− volejbalové hřiště (antuka) 

− beach volejbalové hřiště (písek) 

− sportovní hala  
 

6. Aktéři a služby v oblasti sportu 
 
Možnost sportovního vyžití je v obci Fryčovice zastoupena dvěma spolky – TJ Sokol Fryčovice z.s. a SDH Fryčovice, 
školskými zařízením – ZŠ a MŠ Fryčovice a víceúčelovým sportovním zařízením v majetku obce - FRY RELAX Centrum. 

 
TJ Sokol Fryčovice z.s. Fryčovice č.p. 450, 739 45  FRYČOVICE,  www.tjsokolfrycovice.cz 
 
TJ Sokol Fryčovice z.s. v současné době sdružuje mládež a dospělé v pěti sportovních oddílech – fotbal, rekreační 
sporty, badminton, odbíjená a klub turistů. (k 31.12.2019 měl spolek 335 členů z toho oddíl kopané 127, oddíl 
rekreačních sportů 109, badminton 41, odbíjená 32 a klub turistů 26).  Ke své činnosti spolek využívá sportovní areál 
(fotbalové hřiště, tenisový kurt, antukový a beach volejbalový kurt), sportovní halu, sokolovnu. Sportovní hala a 
sokolovna je v majetku spolku. Spolek mimo svá tradiční činnosti spoluorganizuje akce s obcí Fryčovice                    a 
samostatně pořádá kulturní akce (Šibřinky) a sportovní klání spojená se společenskou akcí, jako jsou např. fotbalový 
den, fotbalový turnaj mládeže v kopané, fotbalové utkání starých gard, zimní halové turnaje mládeže                ve 
fotbale, volejbalový turnaj superveteránů ve volejbalu atd. Členové TJ vytvořili řadu projektů na zvelebení 
sportovního areálu a zařízení TJ, např. umělé zavlažování fotbalového hřiště, nové tribuny kolem fotbalového hřiště, 
výstavba beach volejbalového hřiště, rekonstrukce kotelny v objektu sokolovny a sportovní haly atd. Jednotlivé 
oddíly se věnují mládeži a nezapomínají ani na své stárnoucí členy. 
 

− kopaná - od dětí až po dospělé se hrají registrované soutěže www.tjsokolfrycovice.webnode.cz  
− rekreační sporty - cvičení pro rodiče a děti, žačky a ženy, florbal, nohejbal  

− badminton – rekreačně, pořádání turnajů, 

− odbíjená – žáci a žačky, ženy (hrají registrovanou soutěž) a muži (rekreačně ligu veteránů) 

− turistika – pořádání turistických zájezdů pro pěší i pro cykloturistiku, dálkové pochody 
 

 
ZŠ Fryčovice Fryčovice 628, 739 45  FRYČOVICE  

Základní škola Fryčovice je plně organizovaná venkovská škola s 1. – 9. ročníkem. Žáci si mohou vybrat zájmovou 

činnost v rámci pestré nabídky zájmových útvarů. Každoročně se v nabídce objevují kroužky sportovní, výtvarné, 

dramatické, zaměřené na další možnosti procvičení učiva. Součástí programu školy jsou sportovní kurzy.                        

Na lyžařské kurzy žáci jezdí v 6. a 7. ročníku, na cyklisticko - vodácké kurzy v 8. a 9. ročníku. Tělesná výchova je                  

v 1. – 9. ročníku dvě hodiny týdně. Od šestého ročníku jsou žákům nabízeny povinně volitelné předměty sportovní 

výchova, volejbal a plavání (realizace závisí na dostatečném počtu přihlášených žáků a na organizačních možnostech 

http://www.tjsokolfrycovice.cz/
http://www.tjsokolfrycovice.webnode.cz/
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školy). Všechny třídy prvního stupně se každoročně účastní vícedenních pobytových akcí v přírodním prostředí, 

které jsou zaměřeny na vytvoření dobře fungujícího týmu žáků i učitelů, kde jsou vzájemné vztahy založeny na 

důvěře, respektování jednoho druhým, pomoci druhému, spolupráci a toleranci. Součástí školy je školní družina. ZŠ 

Fryčovice využívá ke sportovním aktivitám a k hodinám tělesné výchovy zařízení TJ Sokol Fryčovice z.s. (venkovní 

areál a sportovní halu), zařízení FRY RELAX Centra (bazén, malá tělocvična) a venkovní víceúčelové hřiště za ZŠ 

Fryčovice. 

Více o jednotlivých aktivitách na www.zsfrycovice.cz 

 

 

MŠ Fryčovice 451, 739 45  FRYČOVICE 

V současné době je  kapacita MŠ 91 dětí, ty jsou rozděleny do čtyř tříd a dvou budov, věkové složení je 2,5 – 7 let. 

Mateřskou školu tvoří dvě propojené budovy na č.p. 451.  

Školu obklopuje rozsáhlá a krásná zahrada. Je vybavená novými asfaltovými cestami, pryžovým povrchem                     

pro nové herní prvky a sestavy, pískovišti, skluzavkami, průlezkami, houpačkami, výzkumnou stanicí, venkovní 

učebnou a dalšími prvky vybízející děti k environmentálnímu vzdělávání -  pozorováním, bádáním, 

experimentováním, pochopení přírodních zákonitosti i probouzení zodpovědnosti ve vztahu k přírodě. V zadní části 

se nachází lesík. Zahrada je využívaná dětmi během celého roku k pohybovým aktivitám, výchovně - vzdělávacím 

činnostem, spontánním hrám i odpočinku. 

Pro velký zájem rodičů o umístění dětí v mateřské škole bylo v roce 2018 zřízeno odloučené pracoviště v budově 

bývalé fary č.p. 38,kde je ideální prostředí pro menší skupinu 15 nejmladších dětí. Prostory jsou přizpůsobené                 

a upravené pro předškolní vzdělávání pro děti od 2,5 do tří let. Děti mají k dispozici i venkovní zahradu, kde je 

vybavení pro nejmladší děti. 

Více o aktivitách MŠ Fryčovice  na www.ms-frycovice.webnode.cz 

 

FRY RELAX Centrum, Fryčovice 628, 739 45  FRYČOVICE 

Od roku 2007 poskytuje FRY Relax Centrum široké spektrum služeb. Pro svou téměř rodinnou atmosféru                        

se postupem času stalo oblíbeným místem relaxace a odpočinku pro všechny věkové kategorie našich spoluobčanů. 

Vedle relaxačního koupelového bazénu se dvěma protiproudy, chrličem a perličkou, a vířivou vanou s 

hydromasážními tryskami, zde najdete velmi moderní squashový kurt s prosklenou zadní stěnou a příjemným 

diváckým zázemím. Malá gymnastická tělocvična slouží především žákům zdejší školy, ale badmintonový kurt, který 

je součástí tělocvičny, dává možnost využít tyto prostory i široké veřejnosti. Horkovzdušná sauna je vybavena 

nerezovými elektrickými kamny. Saunová kabina i s vybavením je vyrobena z českého topolu. Objekt je propojen se 

ZŠ Fryčovice, která bazén a malou tělocvičnu využívá bezplatně pro svou výuku. 

 

SDH Fryčovice 

Práci s mládeží v oblasti aktivit volného času se věnuje spolek SDH Fryčovice. Spolek se účastní regionálních soutěží 

v disciplíně požárního útoku. Každoročně spolek připravuje akci „Fryčovický braňák“, na které se plní různé úkoly 

od znalosti základů požární ochrany, orientace v terénu až po střelbu ze vzduchovky na dřevěné špalíčky.                Na 

podzim spolek organizuje akci „Fryčovický hrbol“, která se týká noční soutěže v požárním útoku. 

 

 
 
7. Financování sportu v obci  
 

http://www.zsfrycovice.cz/
http://www.ms-frycovice.webnode.cz/
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1. Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce – Veřejnoprávní  smlouva  pro  TJ  Sokol  Fryčovice z.s.               a 

zařízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení sportovních zařízení (modernizace                      a 

opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení). 

2. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje v oblasti sportu 

3. Nepřímá podpora - propagace sportovních akcí a organizační zajištění sportovních aktivit. 

 

Obec Fryčovice přispívá TJ Sokol Fryčovice z.s. formou veřejnoprávní smlouvy částkou ve výši 500.000 Kč               na 

kalendářní rok (od roku 2018). Tato částka je určena na podporu sportu především mládeže a na údržbu 

tělovýchovného zařízení. V průběhu roku obec přispívá dle potřeby také formou materiálních nebo finančních darů 

(poháry, věcné ceny). V roce 2019 poskytla Obec Fryčovice TJ Sokol Fryčovice z.s. formou veřejnoprávní smlouvy 

příspěvek ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci kotelny v areálu sokolovny a sportovní haly (celkové náklady                      

na rekonstrukci činily cca 1.100.000 Kč a rozdíl hradil spolek ze svého rozpočtu). TJ Sokol si také podává žádost                       

o dotace nebo oslovuje sponzory.  

FRY RELAX Centrum a víceúčelové hřiště s umělým povrchem v areálu za ZŠ Fryčovice je v majetku obce Fryčovice 

a každoročně z rozpočtu obec přispívá na jeho provoz. 

 

8. Vize a priority 

8.1   Školní sport 

Dětství a dospívání jsou klíčovými obdobími, kdy se ve vztahu s biologickým a psychomotorickým vývojem dětí                  

a mládeže utvářejí a formují i postoje k pohybové aktivitě. Pravidelná účast dětí a mládeže k organizované                      i 

volnočasové pohybové aktivitě příznivě ovlivňuje také vztah k pohybovým aktivitám a ke sportu v dospělosti.                 

Až 85% pohybových aktivit dětí v Evropské unii je realizováno ve školách, proto má pohyb a sport v rámci školní 

výuky a ve školních sportovních klubech pro tělesný rozvoj žáků i pro jejich zdraví mimořádný význam. Navíc sport 

má i výchovný a socializační faktor a jedná se o účinnou formu prevence sociálně patologických jevů v chování dětí 

a mládeže.  

 
8.2.   Veřejně přístupné sportovní a volnočasové areály obce 
 

Veřejně přístupné volnočasové areály jsou velmi důležité pro rozšíření pohybových a sportovních aktivit obyvatel, 

především pak dětí a mládeže. Umožňují různorodé pohybové aktivity, kterých se mohou účastnit jednotlivci                     

i skupiny zájemců, umožňují setkávání a podporují soutěživost. Sportování celých rodin pak děti motivuje nejvíce                     

a příklad rodičů je pro ně nejlepším impulzem pro rozvoj aktivního způsobu života v dospělosti. 

Snahou obce bude vytvářet základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit, včetně stabilizace 

sportovního zázemí dle potřeb obyvatel obce. Výstavba sportovní vybavenosti nebo volnočasových sportovních 

areálů ale znamená pro obec nejenom vysokou vstupní investici, ale také každoroční výdaje na provoz a údržbu 

hřišť. Další finance jsou potřeba na rekonstrukce sportovních povrchů hřišť a zázemí sportovišť po určité době 

užívání a obnovu sportovního vybavení. 

 

 

 

8.3.   Popis cílů a záměrů 
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Priorita 1. Sport dětí a mládeže 

Cíl Iniciovat zájem o sport a vštěpovat dětem a mládeži potřebu masového sportu jako 

součást zdravého životního stylu. 

Záměry • Podpora rozvoje tělesní výchovy a pohybových aktivit v ZŠ a MŠ. 

• Podpora sportu a volnočasových aktivit jako výchovného prostředku a prevence 

sociálně-patologických jevů. 

• Podpora sportovních akcí pro děti a mládež pořádaných spolky na území obce. 

• Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností 

rozpočtu a dotací. 

• Údržba stávajících dětského a víceúčelového hřiště v obci. 

• Výstavba dalších dětských hřišť v obci. 

 

 
Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl Zapojení obyvatel všech věkových kategorií do sportovních aktivit. 

Záměry • Iniciace pořádání sportovních akcí. 

• Podpora akcí pořádaných spolky na území obce. 

• Příprava a realizace workoutového hřiště v areálu TJ Sokol Fryčovice z.s. 

• Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možnosti 

rozpočtu a dotací. 

 
Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl Budování sportovní infrastruktury pro pohybové aktivity a rekreaci se záměrem 

podpory aktivního trávení volného času. 

Záměry • Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná 

modernizace v souladu s potřebami obce. 

• Studie rekonstrukce objektů v areálu TJ Sokol Fryčovice z.s. (spodní chata, horní 

chata, hudební pavilon a sociální zařízení) a úprava prostranství kolem nich. 

• Studie lávky pro cyklisty přes řeku Ondřejnici, která bude navazovat na novou 

cyklostezku od Brušperku na obecní cestu (vyvedení cyklistů z krajské 

komunikace). 

• Příprava propojení obcí Fryčovic, Staříče a Kateřinic stezkou pro pěší a cyklisty. 

 

 

 

 

 
 

9. Plán finanční podpory obce k rozvoji sportu v letech 2020 – 2025 
I nadále bude obec podporovat sport finančně na základě požadavků spolků nebo údržbou sportovních zařízení 

v majetku obce. Snahou obce bude průběžné dovybavování sportovních zařízení, dětských hřišť, modernizace 
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sportovních zařízení, propagace sportovních akcí, rozvoj cyklostezek, turistických cest nebo naučných stezek                    

na katastru obce.  V období let 2020 – 2025 se bude obec snažit rozšířit počet dětských hřišť v obci, vybudovat 

venkovní workoutové hřiště, vybudovat posilovnu v objektu sportovní haly. 

Obec Fryčovice bude i nadále podporovat sport a sportovní aktivity pro všechny občany a bude i nadále vytvářet 

vhodné podmínky pro rozvoj masového sportu na svém území tak, aby se sport stal samozřejmou a přirozenou 

součástí každodenního života jako zdravého životního stylu. 

 

 

Plán rozvoje sportu byl schválen Zastupitelstvem obce dne 13.12.2019 usnesením č. 19/06/81. 

 

 

 

 

 

 

 


