Plán rozvoje sportu ve Vendryni
2019 – 2022
Úvod
Péče o sport patří ze zákona mezi jeden z úkolů obce. Plán rozvoje sportu v obci Vendryně je
zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti
na prioritách a potřebách obce.

Přehled sportovních zařízení na území obce
Tělocvičny a sportoviště na území obce
 Tělocvična základních škol
1x tělocvična
 Venkovní hřiště u ZŠ
1x hřiště
 Hala „Maja“ stolní tenis
1x tělocvična
 TJ Vendryně
1x travnaté hřiště
2x tenisový kurt
 Obec Vendryně
2x tenisový kurt – Czytelnia, Zaolší
1x travnaté hřiště
 Hotel Vitality
tenisové kurty vnitřní, venkovní
Minigolf
Hřiště, beach volejbal
Venkovní posilovna
Veřejná dětská hřiště
 Zaolší
 Vendryňský park
 Parčík u nádraží
Sportovní kluby na území obce Vendryně
 TJ Vendryně – fotbalový klub
 Stolní tenis
 Šachy




Gymnasti PZKO
Tenisový klub – Vitality

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. Motivací a hodnotami jsou pohybové
vyžití, 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 zajišťování
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 volný čas – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní
činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

Úloha obce v zajišťování sportu
Obec si uvědomuje nezastupitelnost úlohy sportu, jež sehrává v životě dětí a mládeže
nezastupitelnou úlohu. Snahou je mládež orientovat na vhodné využití volného času a tím
předcházet negativním společenským jevům (hrací automaty, návykové látky, apod.). Zároveň s tím
vytvářet kvalitativně i kvantitativně bohatou členskou základnu pro sportovní organizace v obci.

Oblasti podpory sportu v obci
Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou
individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce. Obec si je vědoma důležitosti spontánního
sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.
Sport dětí a mládeže:
Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí
smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí.
Nejlepší způsob vlivu na chování dětí na mládeže.
Zásadní význam:

Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně patologických jevů v
chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
Cíl podpory:
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního
stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
Priorita:
 údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná
modernizace a výstavba v souladu s potřebami obce (tělocvična základní školy, oplocené
hřiště, tenisové kurty)
 údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v
souladu s potřebami obce (dětská hřiště na zahradách mateřské školy, dětská hřiště na
pozemcích v majetku obce, dětské hřiště ve sportovním areálu Vendryňského parku)
 podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních obce
 podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež
 podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.
Sport pro všechny
Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám
obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
Zásadní význam:
Naplňování myšlenek zdravého životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času,
seberealizace, aktivní odpočinek.
Cíl podpory:
Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Priorita:
 údržba cyklostezek ve vlastnictví obce, případné rozšíření odpočinkové zóny
 pomoc při údržbě sportovních zařízení ve vlastnictví spolků
 podpora pořádání sportovních akcí v obci
 spolupráce s přeshraničními partnery v oblasti sportu a tělovýchovy
 podpora úspěšných místních sportovců
 podpora různých volnočasových aktivit

Formy podpory sportu v obci
V obci se nachází sportoviště, jak ve vlastnictví obce, tělovýchovné organizace, soukromých osob,
tak i základních škol. Tato sportoviště slouží organizovanému sportu i sportování nejširší veřejnosti.
Obec v rámci svých možností podporuje provoz těchto zařízení i jejich další rozvoj, a to schválenými
dotačními programy na podporu veřejně prospěšných aktivit v oblastech kultury, sportu,
turistického ruchu a životního prostředí, a to s cílem motivace občanů obce k organizování a
rozvíjení volnočasových aktivit, zejména podpory a zapojení co nejširšího okruhu dětí a mládeže do
smysluplného naplnění jejich volného času, rozvíjení jejich osobnosti a prevenci negativních
společenských jevů. Obec se podílí na organizaci sportovních akcí, poskytuje prostředky na provoz
sportovních zařízení v obci. Obec také investuje do údržby a oprav nemovitostí, které spolky ke své
činnosti využívají. Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím
obecního zpravodaje, webových stránek obce, tak jednolitých spolků, sociálních sítí a vývěsek.

Formy poskytované finanční podpory:
 Organizacím, jejichž zřizovatelem je obec (školy a školská zařízení) je poskytován provozní
příspěvek
 Spolkům jsou poskytovány dotace, a to na organizaci jednorázových akcí sportovního
charakteru pro veřejnost a na provozní náklady a činnost spolků
 Fyzickým osobám jsou poskytovány finanční dary za reprezentaci obce ve sportovním
odvětví

Cíle a záměry
Hlavním cílem obce Vendryně v oblasti sportu je poskytnout všem lidem se zájmem o sport
potřebné podmínky. V první řadě se musí jednat o podmínky pro děti, mládež a širokou veřejnost.
Aktivity v této oblasti nemusí veřejnost vnímat jako podporu sportu, ale spíše jako podporu
volnočasových aktivit s pohybovou náplní.



Primárním cílem je udržování vysoké úrovně páteřní infrastruktury pro sport pro
všechny. Konkrétně se jedná o péči o již vybudované sportoviště.
V oblasti podpory sportu pro všechny by měla být obsažena i myšlenka využívání
volných prostranství a jejich osazování prvky obecního sportovního mobiliáře
(lezecké stěny, workout posilovny, malá hřiště, lanové parky, parkurové hřiště,
drytooling, aj. sportovní a volnočasové hřiště).

Cílem obce do budoucna bude obnova sportovních klubů nebo podpora nově založených klubů a
podpora jednotlivců ve sportovních aktivitách. Vytvoření grantů pro sportovní kluby a sportovce.

Plánované záměry obce:
 Parkurové hřiště
 Workoutové hřiště
 Mulitifunkční hřiště
 Renovace trávníků – umělý povrch
 Rekonstrukce sportovišť
 Budování nových sportovišť
 Drytoolingové hřiště
 Umělé kluziště

Závěr
Strategický plán rozvoje sportu v obci Vendryně se bude průběžně aktualizovat.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Vendryně schválilo Zastupitelstvo obce Vendryně na svém
5. zasedání konaném dne 21. 05. 2019.
Strategický plán rozvoje sportu v obci Vendryně je zveřejněn na webových stránkách Obce
Vendryně http://www.vendryne.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

