Plán rozvoje sportu
2019 – 2029

OBEC NÁVSÍ
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Návsí je vypracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., § 6 odst. 2.
Zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a předpisy vymezují
postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují úkoly ministerstev, jiných správních
úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Tento zákon mimo jiné ukládá obcím povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport,
zabezpečit rozvoj sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování sportovních zařízení a poskytnout je pro sportovní činnost občanů.
Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu
sportu ze svého rozpočtu.
Hlavním cílem plánu rozvoje sportu v obci Návsí je zvýšit a udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která
často dává přednost jiným činnostem, nebo pasivnímu trávení volného času, a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu
i zdatnost.
Zlepšení sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do určité míry pomůže naplňovat prvky
zdravého životního stylu.
Plán rozvoje sportu obce Návsí pro roky 2019-2029 přináší celkový pohled na aktuální sportovní infrastrukturu a
informace o dobrovolných spolcích se sportovní náplní, které na území obce působí. Pomocí tohoto plánu chce obec
přispět k vytvoření navzájem propojeného systému tělovýchovných, sportovně-rekreačních a organizovaných aktivit
dětí, mládeže a občanů obce.

2. Definice základních pojmů
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
a rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i
nesoutěžního charakteru. Hlavními přínosy jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení
zdravotní i psychické kondice, vytváření a upevňování zdravého životního stylu.
Tělesná výchovy a sport ve školách
Pohybové aktivity v rámci školní výuky a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované
aktivity ve školních prostorách nebo mimo ně.
Cílem je zvládnutí různých pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou
tělesnou výchovu v rámci vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve sportovních
klubech. Vychází z příslušných místních podmínek. Pravidelné soutěže v různých věkových a výkonnostních
kategoriích řídí sportovní svazy.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů, zajišťování a provozování
sportu a pohybových aktivit občanů. Jsou základními články sportovních svazů.
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Sportovní akce
Jednotlivé organizované sportovní soutěže, závody, zápasy, hry nebo jiné aktivity sportovního charakteru.

3. Aktuální stav
Obec Návsí leží v Moravskoslezském kraji (v nadmořské výšce 386m) v okrese Frýdek-Místek. Spadá do správního
obvodu obce s rozšířenou působností - Jablunkov.
Obec je členem svazku obcí Sdružení obcí Jablunkovska, který sdružuje 16 obcí za účelem společného rozvoje na
jejich území.
Podle údajů k 1.1.2019 žije v obci 3 914 obyvatel a počet se neustále zvyšuje.
Vzhledem k této skutečnosti je nutné věnovat rozvoji sportu zvýšenou pozornost jako prevenci patologických jevů
a pro zdravý fyzický a duševní vývoj zejména dětí a mládeže.
V obci jsou dvě víceúčelová hřiště u obou základních škol a fotbalové hřiště s umělým povrchem „U pily“.
Zatím zde chybí tělocvična vyhovujících rozměrů pro provozování pohybových aktivit v zimních měsících
a nepříznivém počasí.

3.1. Sportoviště v majetku obce Návsí

Obec Návsí má ve svém majetku jedno větší sportoviště - fotbalové hřiště „U pily“

4

Hřiště „U pily“ lze využívat po celý rok, v zimním období slouží hlavně k přípravným utkáním a turnajům

Mapa areálu
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Víceúčelové hřiště u ZŠ Návsí

Víceúčelové hřiště u PZŠ Návsí – plocha hřiště bude od podzimu do jara využívána jako umělé kluziště
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3.2 Další sportovní příležitosti
Vzhledem k poloze obce – v jablunkovském průsmyku, je obec vhodná jako výchozí bod pro pěší turistiku ve
východní oblasti Těšínských Beskyd, cykloturistiku, rekreační běh, výlety na běžkách v zimním období, v dosahu je
i několik lyžařských sjezdovek.
Organizovaný sport:
SK Návsí – fotbal, florbal, stolní tenis, tenis, volejbal
SDH Návsí – požární sport
SSK Návsí – sportovně střelecký klub
DC Aligators Návsí – šipky
Každoroční „Běh na Filipku“ – organizace a záštita obce Návsí
Základní školy – zájmové sportovní kroužky (mimo tělesné výchovy)

3.3 Turistika a cyklistika
Obec se nachází ve vyhledávané lokalitě turistů i cyklistů díky výborné dopravní dostupnosti – nachází se zde
nádraží ČD, na které navazuje autobusové stanoviště.
Obyvatelé obce i návštěvníci tak mohou využívat mnoho dobře značených turistických i cyklistických tras různých
stupňů obtížnosti, takže tyto sportovní aktivity může využít široké spektrum vyznavačů zdravého životního stylu.
Další možností je využití hromadné dopravy a přesun do blízkých obcí, které rovněž nabízí turistické i cyklistické trasy
různého stupně obtížnosti.

3.4 Rekreační běh
Obyvatelé obce se vcelku pravidelně věnují rekreačnímu kondičnímu běhu. Využívají k tomu zejména zpevněné
i přírodní nezpevněné komunikace vedoucí obcí a v jejím nejbližším okolí. V zájmu obce je podpora venkovních
sportovních aktivit, včetně běhání.
V této oblasti nejsou nutné zvláštní investice, je pouze důležité zachovat současné možnosti a poskytnout tak nadále
obyvatelům bezpečné a atraktivní trasy pro rekreační běh.
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4. Cíle a vize obce Návsí v oblasti sportu
Obec Návsí se podle statistických údajů neustále rozrůstá, zvyšuje se počet obyvatel a mění se i jejich demografická
skladba – atraktivní přírodní prostředí, dopravní dostupnost a občanská vybavenost obce láká nové rodiny s dětmi
i mladé páry. V dalších letech lze navíc očekávat další nárůst obyvatel vzhledem k plánům na výstavbu nových
rodinných domů.
Obec musí držet krok s potřebami a zájmy svých obyvatel všech věkových kategorií, vylepšovat sportovní
infrastrukturu v obci a navyšovat její kapacitu.
Hlavním cílem obce pro plánované období rozvoje sportu je vybudování víceúčelové tělocvičny, která v obci
doposud chybí, a která by umožňovala provozování různých míčových sportů, pořádání soutěží a v zimním období
sloužila k přípravě dětí, mládeže a dospělých organizovaných ve sportovních klubech.
Obec má zpracovaný plán výstavby, k realizaci dojde po splnění všech potřebných náležitostí pravděpodobně
v roce 2020.

Vizualizace plánované víceúčelové tělocvičny v Návsí
Pomocí tohoto plánu chce obec přispět k vytvoření navzájem propojeného systému tělovýchovných, sportovněrekreačních a organizovaných aktivit dětí, mládeže a občanů obce.
Cílem je spolupráce dobrovolných spolků se sportovní náplní při organizaci sportovních akcí, vzájemná podpora
a výpomoc.
Dalším z cílů je využití plochy víceúčelového hřiště u PZŠ Návsí v období od podzimu do jara jako umělého kluziště
a rozšíření možností sportovního vyžití dětí, mládeže a občanů obce.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na svém zasedání před koncem roku 2018 tento záměr, realizace bude v prvním
kvartále roku 2019.
V souvislosti s počtem návštěvníků bude obec pracovat na vylepšení informovanosti o turistických a cyklistických
trasách na svých webových stránkách, v regionálních informačních mapách a na vybraných internetových
informačních portálech.
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V obci organizuje SK Návsí dlouhodobě zimní přípravný fotbalový turnaj s mezinárodní účastí.
V únoru 2019 začal již 12. ročník tohoto turnaje, který si za dobu svého konání vydobyl pevnou pozici v kalendářích
okolních i zahraničních fotbalových klubů.
Protože zima je pro fotbalová mužstva obdobím přípravy na jarní část soutěží, možností vyzkoušení nových hráčů
a šancí pro talentované dorostence z řad mládeže, je cílem funkcionářů SK Návsí tento turnaj organizovat
i v dalších letech.
Vizí pro nadcházející období je přizvat na tento turnaj mimo fotbalových klubů ze Slovenska i mužstva z Polska, a tak
získat možnost žádat podporu a využít dotace nejen z rozpočtu obce Návsí.
Povrch UT na hřišti „U pily“ je v provozu od roku 2005 a v současné době je pořádání mistrovských utkání dětí,
mládeže a dospělých na hranici únosnosti.
Obec Návsí proto ve svém finančním plánu pro rok 2019 vyčlenila prostředky na projekt „Zkvalitnění umělého
trávníku fotbalového hřiště Návsí“.
K realizaci dojde po splnění všech potřebných náležitostí pravděpodobně ve druhé polovině roku 2019.

5. Finanční zajištění plánu rozvoje sportu
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu v obci Návsí je zapotřebí zajistit adekvátní financování pro
naplánované cíle a vize. Rozpočet obce je limitován a realizace navrhovaných opatření se proto neobejde bez
zajištění financování z různých zdrojů. Sport obecně není s výjimkou cyklostezek dotován z prostředků EU, hlavním
dotačním zdrojem pro rozvoj sportu proto bude v plánovaném období dotační podpora státu prováděná
prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Dalším zdrojem dotací budou fondy
Moravskoslezského kraje.

5.1 Financování sportu – státní úroveň
Úkolem sportovní politiky České republiky na všech úrovních je vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech
obyvatel bez rozdílu a to pro organizované i neorganizované sportovce.
Finanční prostředky, které je možné prostřednictvím dotačních programů na podporu sportu čerpat, jsou na všech
úrovních podstatně nižší, než u většiny zemí v EU. Problémem je vysoká finanční spoluúčast rodičů dětí a mládeže,
nízká členská základna v organizovaném sportu, neustálá klesající zdatnost populace a úroveň pohybové
gramotnosti. Vysoký výskyt civilizačních chorob – obezity, cukrovky, vysokého tlaku apod., jsou v České republice ve
srovnání se zeměmi EU doslova alarmující, a je nutné urychleně hledat systémové řešení podpory sportu na všech
úrovních. S tím souvisí vytvoření nové legislativy, zásadní navýšení finančních prostředků v rámci dotačních
programů a zabezpečení a zvyšováním kvalifikace trenérů a sportovních odborníků.
Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje ze státního rozpočtu podporu sportu ve formě dotace v
programech vyhlašovaných na daný kalendářní rok zaměřených zejména na podporu sportu dětí a mládeže, sportu
pro všechny, sportu zdravotně postižených osob a na podporu úspěšných sportovních reprezentantů České
republiky.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vede v elektronické podobě rejstřík sportovních organizací žádajících
o podporu ze státního rozpočtu. Podporu je možné poskytovat pouze sportovním organizacím zapsaným v rejstříku.
Sportovní organizace žádající o podporu ze státního rozpočtu je povinna bez zbytečného odkladu zapsat do rejstříku
zákonem stanovené údaje a jejich změny (nejpozději do 30. 6. 2019).
Podpora sportu ve formě dotace z programů Ministerstva dopravy
Ministerstvo dopravy poskytuje prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury dotace na podporu
cykloturistiky a cyklodopravy. Dotace se poskytují vždy na následující kalendářní rok.
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5.2 Financování sportu – krajská úroveň
Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport.
Moravskoslezský kraj pravidelně vyhlašuje dotační programy zaměřené na podporu sportu, dotace může mít
investiční i neinvestiční charakter a podpora je poskytována vždy na určitý kalendářní rok.

5.3 Financování sportu – obec
Obec Návsí dlouhodobě podporuje rozvoj sportu na svém území. Ve svém rozpočtu pravidelně vyčleňuje finance na
podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů a zájmových sdružení ve výši 1 200 000,- Kč,- ročně, na jednorázové
sportovní akce ve výši 120 000,-Kč,- podle aktuálních žádostí. Většina žádostí o finanční podporu sportu, kterou obec
obdrží, je vyřešena kladně.
Výdaje obce Návsí na sport v roce 2019:
Provoz sportovních zařízení
Podpora jednorázových sportovních akcí
Podpora spolků se sportovní náplní SK
Hřiště „U pily“ – údržba a péče

950 000,-Kč,132 000,-Kč,400 000,- Kč,10 000 000,-Kč,-

Pro roky 2019 a 2020 se v rozpočtovém výhledu již počítá s dalšími investicemi do oblasti sportu, které vyplývají z již
uzavřených smluv nebo naplánovaných akcí.
V roce 2020 se počítá s velkou investicí do víceúčelové tělocvičny u ZŠ v Návsí.

6. Přehled záměrů obce Návsí v oblasti sportu
Následující tabulka uvádí seznam záměrů obce týkající se budování sportovní infrastruktury a zlepšování podmínek
pro sport v obci. Uvedené finanční náklady a termíny realizace jsou pouze orientační.
Záměr
Zkvalitnění umělého trávníku
fotbalového hřiště Návsí
Výstavba víceúčelové tělocvičny
Projektová dokumentace
Rozvoj cykloturistiky
Rozvoj turistiky

Předpokládané náklady
10 000 000,- Kč,-

Termín realizace
06-09 2019

1 500 000Kč,-

2019

10 000,- Kč,10 000,-Kč,-

2020
2020
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7. Závěr
Plán rozvoje sportu obce Návsí byl schválen Zastupitelstvem obce Návsí dne 6.3.2019, číslo usnesení 3/58.
Schválený otevřený plán rozvoje sportu obce Návsí bude základním koncepčním vodítkem pro rozhodování
zastupitelstva obce pro období let 2019-2029. Obsahuje cíle, vize i prostředky ke splnění tohoto plánu. Vzhledem k
vývoji potřeb občanů a také v závislosti na finančních možnostech může být upravován, realizace navržených
opatření může být zrychlována, případně přesouvána.
Obec má výborné podmínky pro vylepšování možností rekreačního sportu a zkvalitňování kapacitně dostačující
sportovní infrastruktury, která bude dostupná pro občany různých věkových i sociálních skupin. Rozrůstající se
výstavba nových domů naznačuje, že v budoucnosti bude pokračovat trend růstu počtu obyvatel obce, a s tím i
poptávka po možnostech aktivně stráveného volného času.

8. Použité zdroje
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů
Webové stránky obce Návsí
Strategický plán obce Návsí 2018-2028
Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Webové stránky Státního fondu dopravní infrastruktury
Webové stránky Moravskoslezského kraje
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