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1. Úvod
Strategický dokument Plán rozvoje sportu města Fryštáku („dále jen dokument“) je střednědobý
dokument zpracovaný pro období 2020-2026. Jeho zpracování vychází z povinnosti stanovené obcím
dle § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o živý dokument, který bude průběžně aktualizován a doplňován na základě potřeb a priorit
města.
Cílem tohoto dokumentu je analyzovat současný stav a stanovit základní oblasti podpory sportu ve
všech jeho rovinách, stanovení jejich priorit a způsobu financování. Důležitých krokem je i propagace
sportu, informovanost veřejnosti, spolupráce se neziskovým sektorem působícím na území města,
spolupráce s místní základní a mateřskou školou, které má pozitivní vliv na oblíbenost sportu u dětí již
od útlého věku.
Nadřazené strategické dokumenty
Tento dokument vychází z těchto nadřazených strategických dokumentů:
•
•
•

Koncepce podpory sportu 2016-2025 (dále jen „Sport 2025“).
Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji 2012-2020
Strategický rozvojový plán města Fryšták 2014-2020

2. Úloha města v zajišťování sportu
Dle § 6 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů, 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
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění.

3. Základní pojmy
Sportem je podle zákona o podpoře sportu každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj
společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo
v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně
Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než dosažení zisku, zahrnuje-li
předmět činnosti této právnické osoby činnost v oblasti sportu
Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce skutečně vykonává sportovní
činnost, pro kterou je u sportovní organizace evidována
Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport a pohybová rekreace určená
širokým vrstvám obyvatelstva
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Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich soubor sloužící výhradně nebo
převážně pro provozování sportu

4. Multiplikační dopady sportu
Tato kapitola se zabývá propojením sportu s ostatními oblastmi lidského života, a to zejména
Upevňování zdraví a kvalita života
Nedostatek tělesné aktivity zvyšuje výskyt nadváhy, obezity či chronických onemocnění, které snižují
kvalitu života, ohrožují život jednotlivců a zatěžují veřejné rozpočty v oblasti zdravotnictví. Sport jako
nástroj prevence a zdraví upevňující tělesné aktivity má větší vliv než jakékoli jiné společenské hnutí.
Rekreace, obnova sil
Tělesný pohyb patří k základním faktorům aktivního odpočinku, který účinně kompenzuje pracovní
vypětí a častou jednostrannost současného života. I když primárně se jedná o zotavení po práci a
udržování tělesné či duševní kondice prostřednictvím sportu, lze sport vnímat také jako vhodnou
součást využívání volného času a nezbytný doplněk životního stylu.
Zdatnost
Sport je nejen zdrojem prožitků, ale jako pohybová aktivita ve svých důsledcích také prostředkem
tělesného rozvoje člověka, sport má význam jako aktivní činitel zvyšování zdatnosti a výkonnosti.
Výsledkem působení sportu je kromě jiného tedy i tělesný rozvoj.
Prožitek a seberealizace
Trénink i soutěžení přinášejí uspokojení z pohybu, spolupráce, sociálního kontaktu, ze zdařilých pokusů
o překonání překážek, z vítězství, popularity a společenského postavení. Sport je jednou z oblastí
umožňující seberealizaci člověka podle jeho dispozic.
Výchova a vzdělání
Sport sehrává roli ve formální i neformální výchově a ve vzdělávání, a tím napomáhá k posílení lidského
kapitálu. Hodnoty, které sport zprostředkovává, přispívají k rozvoji vědomostí, dovedností, motivace,
utváření osobnosti, odolnosti, formování charakteru, odpovědnosti, sebehodnocení, smyslu pro
povinnost, vztahu k ostatním, houževnatosti, cílevědomosti, sebeovládání, připravenosti k osobnímu
nasazení, překonávání překážek. Příznivě ovlivňuje fyzický i mentální rozvoj dětí. Pomáhá učit se jistým
pravidlům a respektovat rovné příležitosti, podporuje rozvoj schopnosti soustředění, schopnosti učit
se a buduje sebedůvěru.
Aktivní občanství
Účast v týmu, zásady fair play, dodržování pravidel hry, respekt vůči ostatním, solidarita a disciplína,
jakož i provozování amatérských sportů v rámci sportovních klubů na neziskovém základě, to vše
posiluje aktivní občanství. Dobrovolnická práce ve sportovních organizacích poskytuje mnoho
příležitostí k neformálnímu vzdělávání. Sport nabízí mladým lidem atraktivní možnosti zapojení se do
společnosti a může je pomoci odvést od delikvence.
Zdroj: Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji (duben 2012)

5. Město Fryšták
Město Fryšták se nachází na okraji Hostýnských vrchů, v severní části Zlínského kraje, ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Zlín. Celková rozloha města je 2 416,79 ha a nachází se v
průměrné nadmořské výšce 271 m n.m. Nejvýznamnějším spádovým sídlem je město Zlín, vzdálené
cca 8 km.
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Území je složeno ze čtyř katastrálních území: Fryšták, Horní Ves u Fryštáku, Dolní Ves a Vítová.
Město Fryšták se dělí do devíti základních sídelních jednotek: Dolní Ves, Fryšták, Horní Ves, Horní Vesu Vítové, Vítová, Lukovské, Suché, Vylanta, Žabárna.
Z geomorfologického členění spadá území do provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější Západní
Karpaty a leží na rozhraní geomorfologických oblastí Západní Beskydy (ze severu) a Slovenskomoravské Karpaty (z jihu).
Do severní části katastrálního území zasahuje evropsky významná lokalita vymezená v rámci soustavy
Natura 2000 – EVL Velká Vela. Jedná se o jeden z posledních zbytků původních lesních porostů typu
přirozených bučin v Hostýnských vrších. Jižní částí katastrálního území se rozprostírají rozlehlé lesy
Zlínské vrchoviny.
Kolem západního okraje města protéká Fryštátský potok, na jehož toku je u jižního okraje Dolní Vsi
vybudován malý rybník a jihovýchodně od něj vodní nádrž Fryšták. V severní části Horní Vsi se nachází
areál Žaby, kde je vybudována malá vodní nádrž, která se dá využívat i jako přírodní koupaliště.
K 31. 12. 2018 žilo ve městě Fryštáku celkem 3697 obyvatel, z toho 1808 mužů a 1889 žen. Průměrný
věk obyvatel k tomuto datu byl 43,0 let. Z demografického vývoje za poslední roky vyplývá, že ve městě
dochází k pozvolnému stárnutí obyvatelstva. Snižuje se počet obyvatel v produktivním věku a přibývá
obyvatel v poproduktivním věku. Zvyšuje se také průměrný věk obyvatelstva ve městě. Jedná se o
celorepublikový trend, který bude i nadále pokračovat. V oblasti podpory sportu je možné zřizovat ve
městě aktivity a prostory pro seniory.
Počet k 31.12.
Počet obyvatel
v tom ve 0-14
věku
15-64
65 a více
Průměrný věk (let)

CELKEM
2014
2018
3709
3697
574
581
2444
2335
691
781
41,9
43,0

MUŽI
2014
1802
284
1238
280
X

ŽENY
2018
1808
295
1180
333
41,9

2014
1907
290
1206
411
X

2018
1889
286
1155
448
44,1

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze

Na území města působí Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace,
která vznikla k 1. 1. 2014 a to sloučením dvou samostatných organizací – Hrádku, domova pro osoby
se zdravotním postižením, příspěvkové organizace ve Fryštáku a Radosti, domova pro osoby se
zdravotním postižením, příspěvkové organizace ve Zlíně. Oba subjekty mají dlouholetou tradici v
poskytování služeb sociální péče. Zřizovatelem Sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvkové organizace je Zlínský kraj.
Město Fryšták a jeho okolí, které se nachází v blízkosti Hostýnských vrchů (na severu) a jižní část ve
Zlínské vrchovině, nabízí ideální podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku. V okolí města se nachází
Andrýskova naučná stezka, která měří cca 8,8 km a najdete na ní 12 zastavení. Stezka začíná ve středu
města a končí na vrchu Vela, cca 1 km severně od místní části Vítová.
Městem prochází modrá turistická značka, která směrem na sever od města vede přes poutní místo
Svatý Hostýn a jižním směrem od města do Zlína.
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6. Současný stav v oblasti sportu
Sportovní činnost je ve městě zajišťována prostřednictvím pohybu již od útlého věku v místní mateřské
škole, tělovýchovnými aktivitami na základní škole. Významnými aktéry v oblasti sportu jsou také
spolky působící na území města, jejichž hlavní náplní jsou sportovní aktivity.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota zajišťují sportovní aktivity pro své členy. Vedle těchto
sportovních činností ve spolupráci s městem pořádají sportovní akce pro širokou veřejnost.

Základní škola Fryšták
Zřizovatelem základní školy je město Fryšták. Jedná se o školu úplnou s 1. až 9. ročníkem. Ve školním
roce 2017/2018 navštěvovalo školu celkem 381 žáků v 18 třídách a školní družinu 118 dětí z I. stupně
rozděleni do 4 oddělení.
Základní škola má k dispozici školní tělocvičnu, budovu Sokolovny a také přilehlý sportovní areál
využívaný k venkovním aktivitám.
Školní sportovní klub
Ve škole pracuje pod vedením učitelky tělesné výchovy Školní sportovní klub (ŠSK), který je členem
Asociace školních sportovních klubů České republiky (největší sportovní a tělovýchovné sdružení pro
děti a mládež v ČR, organizuje sportovní soutěže pro žáky ZŠ a SŠ, zajišťuje nesoutěžní sportovní aktivity
a vzdělávací akce pro pedagogy). Počet členů ve školním roce 2017/18 byl 32.
Kroužky v rámci protidrogového programu
Škola ve spolupráci s Městem Fryšták dlouhodobě zřizuje v rámci „Protidrogového programu“ zájmové
kroužky pro žáky školy. Ze sportovních kroužků je to Atletika, Kopaná (dvě skupiny), Sportovní hry,
Pohybové hry, Aerobik začátečníci, Aerobik pokročilí (dvě skupiny), Aerobik pro všechny, , Mažoretky
(dvě skupiny), Florbal (šest skupin), Volejbal a sportovně Rybářský kroužek. Vedoucími kroužků jsou
převážně pedagogičtí pracovníci školy. Hodně žáků využije nabídky a navštěvuje dva i více kroužků.
Sazka Olympijský víceboj
Jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru na podporu sportu a zdravého životního stylu
– Česko sportuje. Jeho hlavním cílem nebylo soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin
tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků všech stupňů základního vzdělávání do 8 měřitelných disciplín
a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase.
Sportovní akce I. a II. stupeň
Každoročně se žáci I. stupně účastní sportovních soutěží pořádaných jinými základními školami. Žáci II.
stupně se účastní školských, okrskových, okresních a krajských přeborů, a to v přespolním běhu,
florbalu, volejbalu, basketbalu.
Lyžařský kurz 7. ročníků
Každý rok probíhá šestidenní lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků
Plavání
V rámci výuky tělesné výchovy navštěvují žáci kurzy plavání.
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Akce školní družiny
Žákyně navštěvující kroužek aerobiku se zúčastnily nepostupové soutěže Vánoční zvonek, tuto soutěž
organizovala ZŠ Komenského II Zlín.
V rámci školní družiny jsou na školním hřišti realizovány atletické závody pro žáky 1. stupně ZŠ, kterého
se účastní vybraní sportovci ze ZŠ Fryšták a ze ZŠ Přílepy. Závodilo se v běhu na 50 m, skoku do dálky a
hodu kriketovým míčkem.

Mateřská škola Fryšták
Zřizovatelem mateřské školy je město Fryšták. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku 3–7 let. Pohyb
je zařazován v průběhu celého dne, přiměřený věkové skupině dětí. Děti za všech tříd mají každodenně
zařazeno v režimu dne společné ranní cvičení, které trvá 20–30 minut. Starší děti chodí na vycházky
v okolí školky, ale samozřejmě také do vedlejší obce Lukoveček, Vítová. V rámci častých celodopoledních vycházek navštěvují les, chodí k rybníku, ke krmelci apod. Ve školce se nachází velmi dobře
vybavené třídy ke sportovním aktivitám – žebřiny, rotopedy, běžící pás, šlapací vozíky, owerbaly, stuhy,
míče, činky apod.
Každý rok na jaře absolvují nejstarší děti v měsících duben-červen kurz plavání, (každoročně asi 35
dětí).
Ve městě Fryštáku je několik dětských hřišť, které nejstarší děti navštěvují dopoledne v rámci vycházky
se svými pedagogy (lanové centrum, sokolovna, hřiště s lezoucí stěnou, fotbalové hřiště…)
Na školní zahradě jsou denně k dispozici koloběžky, prolézačky, pohyblivý chodník a další prvky
k rozvoji hrubé motoriky dětí.
Mateřská škola nepořádá mimoškolní kroužky, ale děti navštěvují v rámci rodin kroužky: kopaná,
karate, gymnastika, mažoretky, tenis a aerobik.

Fryštácké mažoretky, z. s.
Fryštácké mažoretky založila na podzim roku 2010 Nikola Štěrbová (Dorazínová), jako kroužek pod
Základní školou Fryšták. V roce 2012 se staly občanským sdružením. V témže roce, uspořádaly
mažoretkovou soutěž „O FRYŠTÁCKÉ SRDCE aneb pohybem proti nudě“, výtěžek z této soutěže byl
věnován na organizaci DOBRÝ ANDĚL. V roce 2016 se Fryštácké mažoretky staly zapsaným spolkem.
Jejich posláním je rozvíjet a popularizovat mažoretkový sport. ÚČASTNÍ SE NEJRŮZNĚJŠÍCH SOUTĚŽÍ –
postupových, i nepostupových. Základnu tvoří 42 členek ve výše uvedeném věku.
1. mini NIKKI (3-6 let)
2. NIKKI (7-10 let)
3. NIKOL (10 a více let)
Ke svým tréninkům využívají zázemí nové hasičské zbrojnice ve Fryštáku. Financování je zajištěno z
podpory města Fryštáku a příspěvky rodičů.

FC Fryšták z. s.
Organizace byla založena v roce 1931 a pod různými názvy funguje do současné doby. Provozuje
soutěžní i nesoutěžní sportovní a obdobnou činnost na úrovni krajské a okresní soutěže.
Seznam družstev FC Fryšták, z. s.
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-

mladší přípravka - okresní soutěž

-

starší přípravka – okresní soutěž

-

mladší žáci – okresní přebor

-

starší žáci – okresní přebor

-

dorost – krajská soutěž

-

B. mužstvo – 4. třída

-

A. mužstvo – 1. A třída

Klub se stará o vlastní sportovní zařízení - fotbalové hřiště, včetně zázemí (byla provedena rekonstrukce
šaten), tenisové kurty, hřiště s umělou travnatou plochou. Tyto plochy je možné využívat pro zájemce
z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací, zejména pak mládeže.
V zimním období mládež trénuje v obci Lukově. Ve městě chybí hala, kde by mohl probíhat trénink.
Základna FC Fryšták, z. s. má 170 členů

fotbal

Děti
(do 15 let)
57

Mládež
(od 15 do 18 let)
17

Dospělí
(nad 18 let)
96

FC Fryšták, z. s. v průběhu roku financoval svoji činnost zejména z členských příspěvků, dotací z
rozpočtů místní samosprávy, příspěvků od sportovních organizací a z provozování vlastních
sportovních zařízení.

TJ Fryšták, z. s.
V současné době má TJ Fryšták, z. s. 62 aktivních členů. Pro svou činnost využívá zázemí budovy
Sokolovny – volejbal muži, ženy, stolní tenis, košíková, florbal, základní rozvoj tělesné výchovy,
víceúčelového sportovního areálu při ZŠ – volejbalové kurty.
Budova Sokolovny je ve vlastnictví TJ Fryšták, z. s. O víkendech je budova využívána pro mistrovské
zápasy ve stolním tenisu. Dále prostory využívá místní základní škola pro hodiny tělesné výchovy,
z důvodu nízké kapacity tělocvičny v ZŠ.
Provozují soutěžní i nesoutěžní činnost. Soutěžní činnosti se věnuje oddíl stolního tenisu, a to účastí
krajského a okresního přeboru.
V TJ Fryšták působí tyto oddíly:
- volejbal (4 oddíly-muži, ženy, ZRTV, DIS)
- basketbal
- stolní tenis
- posilovna
Svou činnost TJ Fryšták, z. s. financuje z členských příspěvku, dotací z rozpočtu města, příspěvky
z pronájmu budovy Sokolovny (Základní školy a veřejnosti).
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1x ročně pořádá TJ Fryšták k výročí osvobození významnou akci volejbalový turnaj O pohár starosty
města Fryštáku.

MV TEAM UTB ZLÍN
MV TEAM funguje necelé 3 roky, jeho hlavní náplní je aerobic. Základna je ve Zlíně na UTB, kde trénují
sportovní aerobik a přípravku pro děti. Klub má 50 členů, navštěvují ho i děti a mládež z Fryštáku.
Největších úspěchů zaznamenávají ve sportovním aerobiku. V roce 2018 mají ve svých řadách 2x Mistry
světa, Vicemistra světa a druhé vicemistryně světa. V soutěži mezi jednotlivými kluby v TOP TEN se
umístili ze 78 klubů na prvním místě a tuto soutěž v ČR vyhráli.
Pro svou sportovní činnost, tréninky, soustřední a přípravy na závody, využívá klub prostory sokolovny
města Fryštáku.

7. Infrastruktura ve vlastnictví města
Město Fryšták má ve svém vlastnictví sportovní zařízení a několik dětských hřišť, prostřednictvím
kterých zajišťuje pro své obyvatele podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity.
V rámci sportovní infrastruktury identifikovalo vedení města problém, a to chybějící venkovní prostory
pro volnočasové aktivity pro „náctiletou“ mládež. Tato skupina mládeže je v současné době vystavena
obecnému problému společnosti a tím je výskyt sociálně patologických jevů.
Dále z demografického vývoje obyvatelstva za poslední roky vyplývá, že ve městě postupně dochází ke
stárnutí populace a je předpoklad, že tento trend bude i nadále pokračovat. Z tohoto důvodu by mělo
vedení města přistoupit k plánování investic do vybudování volnočasových prostor pro aktivity seniorů.
Sportovní areál při ZŠ Fryšták
Sportoviště je v majetku města Fryštáku, údržba je zajištěna prostřednictvím technických služeb města.
Sportovní areál zahrnuje atletický sektor a víceúčelové hřiště – házená, malá kopaná, tenis, pozemní
hokej, florbal, odbíjená, košíková, nohejbal. Sportovní areál slouží pro výuku tělesné a sportovní
výchovy, tréninkové účely sportovních oddílů a pro širokou veřejnost.
Fotbalový areál
V záměru města je převést fotbalový areál do majetku města. V současné době je areál v majetku FC
Fryšták, z. s. Součástí areálu, který je volně přístupný veřejnosti je travnatá plocha + betonová plocha,
šatny, umělá plocha a dětské hřiště. Sportoviště pro své potřeby využívá fotbalový klub.

Sokolovna
Budova Sokolovny je ve vlastnictví města. Pro své sportovní účely budovu využívá TJ Fryšták, z. s. –
volejbal muži, ženy, stolní tenis, košíková, florbal, základní rozvoj tělesné výchovy. O víkendech je
budova využívána pro mistrovské zápasy ve stolním tenisu. Dále prostory využívá místní základní škola
pro hodiny tělesné výchovy, z důvodu nízké kapacity tělocvičny v ZŠ.
Ostatní sportoviště
Na území města se nachází volně přístupná veřejná prostranství pro volnočasové aktivity. Pro děti do
10 let věku jsou ve městě vybudována dětská hřiště
•

místní část Horní Ves – areál Žaby – dětské hřiště + vodní nádrž
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•
•

místní část Dolní Ves – dětské hřiště + travnatá plocha
místní část Žabárna – asfaltová plocha + hrací prvky

Obyvatelé města mají možnost navštěvovat hodiny Tai-či, aerobiku, kondičního cvičení žen,
harmonizačního cvičení žen, karate-jutsu a jógy. Jednotliví organizátoři uvedených aktivit si pronajímají
prostory sokolovny nebo tělocvičnu v ZŠ Fryšták.
Cyklodoprava
Městem prochází značené cyklotrasy
cyklotrasa č. 5036 – spojující úsek Holešov – Dešná. Cyklotrasa dlouhá 27 km začíná ve městě Holešov
a spojuje město Fryšták s obcí Lukoveček, Přílepy. Za obcí Lukoveček se na tuto cyklotrasu napojuje
značená cyklotrasa č. 5121, která je spojnicí s cyklotrasou č. 5038 Brusné – Rusava. Na druhou stranu
spojuje město Fryšták s Lešnou a pokračuje dále na Slušovice. U obce Dešná se cyklotrasa napojuje na
dálkovou trasu č. 46. Cyklotrasa vede převážně pro cestách III. tříd.
cyklotrasa č. 5034 – spojující úsek Fryšták – Kelč. Jedná se o 37 km dlouhý úsek, který vede po silnicích
II. a III. třídy. Začíná ve městě Fryštáku a vede směrem na obce Kašava, Držková, kde je možné napojit
se na další značené cyklotrasy
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza se zabývá zkoumáním vnitřních silných a slabých stránek obce, dále příležitostem a
hrozbám, které ovlivňují město z vnějšího prostředí.
Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky města, které jsou vymezeny vnitřními
faktory efektivnosti organizace. Tyto stránky může město ovlivňovat, vychází z informací obsažené
v analytické části dokumentu.
Vnější prostředí jsou oblasti, které město nemůže ovlivnit – existují nezávisle na jejím působení a
působí tedy z prostředí mimo město.

•

Silné stránky (vnitřní prostředí)
existence víceúčelového sportovního
areálu při ZŠ

•

Slabé stránky (vnitřní prostředí)
chybí venkovní prostory pro aktivity
dospělých a seniorů

•

existence budovy sokolovny

•

•

existence areálu fotbalového stadionu

chybí venkovní prostory pro aktivity
„náctiletých“

•

možnost využívání sportovišť veřejností

•

malá kapacita sokolovny

•

sportoviště v majetku města

•

síť dětských hřišť

•

aktivní spolková činnost

•

spolupráce neziskového sektoru s
městem

•

velká nabídka sportovních kroužků pro
děti a mládež

•

volnočasové aktivity pro dospělé –
cvičení v tělocvičně ZŠ

•

součást sítě cyklotras

•

součást sítě turistických tras

•

existence naučné stezky – Andrýskova
naučná stezka

•

blízkost Hostýnských vrchů – pěší
turistika, cykloturistika

•

grantová finanční podpora města na
organizování akcí

•

grantová finanční podpora města na
činnost neziskového sektoru
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•
•

Příležitosti (vnější prostředí)
využívání dotačních titulů

Hrozby (vnější prostředí)
1. nedostatek finančních prostředků

možná podpora podnikatelského
sektoru do neziskového sektoru

2. složitá administrace evropských fondů
3. nedořešené majetkoprávní vztahy
4. pokles zájmu dětí o pohybové aktivity
5. pokles sportujících dětí a mládeže
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8. Dlouhodobé cíle
•
•
•
•
•
•
•
•

vytvářet nebo zlepšovat podmínky pro rozvoj sportu a volnočasových aktivit
podporovat sportovní aktivity dětí od útlého věku
zabezpečit rozvoj sportu pro všechny občany, včetně zdravotně hendikepovaných a seniorů
podporovat budování cyklostezek, cyklotras a pěších tras
dobudovat chybějící kapacity sportovních zařízení
pokračovat ve financování sportu a sportovních akcí z rozpočtu města – grantová podpora
pokračovat ve spolupráci s místními spolky při pořádání sportovních akcí a programů pro
veřejnost
propagace pořádaných sportovních akcí prostřednictvím webových stránek města

9. Strategické cíle – bude opraveno dle samostatného listu
Na základě zpracované SWOT analýzy a informací vyplývající z nadřazených strategických dokumentů
bylo definováno v oblasti rozvoje sportu pět základních strategických cílů Sport dětí a mládeže, Sport
pro všechny, Talentovaní sportovci, Meziobecní a přeshraniční spolupráce, Sportovní infrastruktura
1. Sport dětí a mládeže
Cílem je ve spolupráci s místní mateřskou školou, základní školou a neziskovým sektorem působícím na
území města vzbudit v dětech a mládeži zájem o sport a sportovní činnosti, budovat v nich kladný vztah
k pravidelným pohybovým aktivitám
Opatření
•
•
•
•
•
•
•

podpora rozvoje pohybových aktivit pro maminky na mateřské dovolené
podpora rozvoje pohybových aktivit u dětí a žáků v MŠ a ZŠ
podpora všestranného pohybu u dětí a mládeže
podpora činnost a rozvoj sportovních spolků, zájmových sdružení a organizací pracujících
s dětmi a mládeží
podpora sportovních akcí pro děti a mládež
podpora prostorového zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity využívané dětmi a
mládeží
podpora outdoorových sportovišť pro náctileté

2. Sport pro všechny
Cílem je vytvořit kvalitní zázemí pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity pro obyvatele města všech
věkových kategorií, kteří provozují sport pro zdraví, kondici či setkávání se s přáteli. Rozšiřovat možnosti
sportovního vyžití a trávení volného času, zapojit co nejvíce občanů do sportovní činnosti
Opatření
•
•
•
•

podpora pořádání sportovních akcí pro veřejnost
podpora handicapovaných a dlouhodobě nemocných občanů
zvýšit informovanost o možnostech aktivního trávení volného času
podporovat rekreační pohybové aktivity – chůze, cyklistika, cvičení, turistika

3. Talentovaní sportovci
Cílem je vytvoření lepších podmínek pro rozvoj nadání u dětí a mládeže v oblasti sportu
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Opatření
•

finanční podpora města pro nadané děti a mládež

4. Meziobecní a přeshraniční spolupráce
Cílem je podpora a rozvoj spolupráce se zahraničními partnerskými městy, okolními obcemi a městy
v oblasti sportu a volnočasových aktivit
Opatření
•

podpora pořádání sportovních akcí s přesahem mimo město

5. Sportovní infrastruktura
Cílem je zajištění sportovní infrastruktury ve vlastnictví města pro organizované i neorganizované
sportovní aktivity a volnočasové aktivity
Opatření
•
•
•
•

obnova, údržba, modernizace sportovních zařízení ve vlastnictví města
podpora cyklodopravy a pěší turistiky
zlepšovat podmínky pro sport a volnočasové aktivity obyvatel všech věkových skupin
dobudovat či rozšířit chybějící kapacitu sportovišť
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10. Financování
PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA Z ROZPOČTU MĚSTA
Město Fryšták má každý rok vyhrazené finanční prostředky v rámci rozpočtu města na údržbu a provoz
sportovních zařízení ve vlastnictví města. Každoročně je vyhlašována grantová podpora pro spolky a
neziskové organizace na provoz a na pořádání sportovních akcí.
V roce 2018 činily výdaje na vlastní sportovní činnost cca 270 tis. Kč a výdaje na sportovní aktivity
(grantová podpora) ve výši 2 935 tis. Kč.
V roce 2019 vynaložilo město následující finanční prostředky – sportovní granty 231 tis. Kč, neinvestiční
dotace na sportovní účely 265,5 tis. Kč, dotace FC Fryšták na základě rámcové smlouvy 0,5 mil. Kč,
provozní výdaje na sportoviště cca 255 tis. Kč.
Město Fryšták má s FC Fryšták uzavřenou rámcovou smlouvu o finanční spolupráci, která umožňuje
fotbalovému klubu získat od města dotaci 0,5 mil. Kč každý rok.
FINANCOVÁNÍ Z OSTATNÍCH ZDROJŮ
Kromě finanční podpory z rozpočtu města je další možností financování sportu prostřednictvím
finančních prostředků z dotací, a to z dotačních titulů vyhlašovaných Zlínským krajem, z národních
dotací, které vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
Státní fond dopravní infrastruktury a z evropských strukturálních fondů
Získané investiční dotace (celkově za území města – organizace působící na území města)
•
•
•
•

budova Sokolovny – rekonstrukce budovy, částka 2 500 000 Kč
Sportovní areál při ZŠ – částka 5 500 000 Kč
FC Fryšták – fotbalové hřiště s umělým povrchem, částka 2 000 000 Kč
FC Fryšták – tenisové kurty, částka 1 500 000 Kč

Získané neinvestiční dotace v roce 2019
•

rekonstrukce sportoviště U ZŠ, částka 1 476 151 Kč

PROPAGAČNÍ PODPORA
•
•

zveřejňování pořádaných sportovních akcí na webových stránkách města
zveřejňování pořádaných sportovních akcí ve Zpravodaji města

ORGANIZAČNÍ POPORA
•
•
•

poskytnutí prostor v majetku města pro potřeby činnosti spolků a neziskového sektoru
poskytnutí prostor v majetku města pro realizace sportovních akcí
spolupráce města při realizaci sportovních soutěží a sportovních akcí
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11. Investiční záměry města
Název projektového záměru
Rekonstrukce + kapacitní
rozšíření prostor budovy
Sokolovny

Předběžné náklady v Kč

Předběžný termín realizace

v přípravě

záměr

Rozšíření fotbalového areálu

v přípravě

záměr

Relaxačně sportovní areál
Vítová

v přípravě

zpracování studie, varianty
řešení

Vybudování cyklotrasy – úsek
Dolní Ves – silnice II/490

v přípravě

Vybudování cyklostezky
Fryšták – Lukov

v přípravě

projektová dokumentace

Vybudování cyklotrasy Fryšták
– Racková

v přípravě

projektová dokumentace

Vybudování cyklotrasy FryštákZlín

v přípravě

záměr

v roce 2018 zpracovaná studie
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12. Přílohy
Katastrální území

zdroj: mapy.cz

NATURA 2000 - Evropsky významná lokalita Velká Vela

zdroj: http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000139157
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Místní část Žabárna – asfaltová plocha + hrací prvky

Zdroj: www.mapy.cz

Místní část Dolní Ves – dětské hřiště + travnatá plocha

Zdroj: www.mapy.cz
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Zdroj: www.mapy.cz

Místní část Horní Ves, areál Žaby – vodní nádrž + dětské hřiště

Zdroj: www.mapy.cz
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Fotbalový areál

Zdroj: www.mapy.cz

Sportovní areál při ZŠ

Zdroj: www.mapy.cz
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Přehled cyklotras

Zdroj: www.mapy.cz
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