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Strategický plán rozvoje sportu v obci Zbizuby byl schválen zastupitelstvem obce 

Zbizuby na jeho 17. zasedání dne 28.6.2018 usnesením č. 360/2018.  

 

 

Strategický plán rozvoje sportu v obci Zbizuby je zveřejněn v elektronické podobě na 

internetových stránkách obce Zbizuby http://www.zbizuby.cz - Obecní úřad - Informace 

obecního úřadu - nebo je v listinné podobě dostupný v kanceláři obecního úřadu ve 

Zbizubech.  



ÚVOD 

  

Účelem tohoto plánu je zajištění optimálních podmínek pro volný čas a sport občanům obce 

Zbizuby v horizontu let 2018-2022.  

 

SOUČASNÝ STAV 

 

V současnosti považujeme obec Zbizuby za obec s dostačující sportovní základnou a dobrým 

potenciálem pro pohybové aktivity všech občanů. Stávající stav dokazuje podporu obce 

sportovní organizaci v podobě finančních dotací na činnost a podporu v oblasti provozu 

sportovního zařízení. Obec také udržuje sportovní zařízení ve svém majetku a snaží se je dále 

rozvíjet. Navzdory těmto pozitivům je však patrný nedostatek veřejných sportovních zařízení 

pro věkovou hranici 10+ a seniory. Požadujeme také posílení finančních prostředků na silnější 

podporu sportu a jeho propagace. Negativem je také absence koncepčního plánu rozvoje 

tohoto segmentu v následujících letech.  

 

NAŠE BUDOUCNOST 

 

Vize: Hlavním cílem je vytvořit pro občany obce Zbizuby lepší podmínky k pohybu a sportu 

vůbec. Cílem je poskytnout všem možnost zapojit se do pohybových aktivit a zajistit jim 

přístup na sportoviště odpovídající úrovně - prvky na posilování a obratnost, rozvoj 

cyklistické infrastruktury, rozvoj běžeckých tras včetně značení a osvětlení. Podpora vzniku 

nových sportovních spolků. Cílenou kampaní podpořit obyvatele k aktivnímu životu, jehož 

sport může být prostředkem i cílem. 

 

STRATEGICKÉ ZÁMĚRY 

 

Účast: Nabídnout dobře organizované společenské a sportovní příležitosti všem členům od 

dětí až po seniory. 

  

Výstavba nových sportovišť: Strategickým záměrem je podpora budování cyklotras, 

regenerace parků s venkovními posilovacími prvky a běžeckým značením. Doplnění 

sportovních prvků ve stávajících sportovištích. 

  

Správa stávajících sportovišť:  
Efektivně spravovat, udržovat a rozvíjet sportoviště a dětská hřiště v majetku obce.  

 

Podpora sportovních spolků:  
Lepší komunikace a podpora sportovních spolků. 

 

Podpora finančního zdraví sportovních spolků – dotační činnost: 

Finanční podpora sportovních spolků a hledání dalších možností navýšení finančních zdrojů 

(sponzoři, granty atd.) a tím zajistit finanční životaschopnost v delším časovém období.  

 

Řízení lidských zdrojů: 

Oceňovat členy předsednictva klubu, trenéry, asistenty, cvičitele a významné sportovce.  

 

Marketing/Propagace: 

Cílené vytváření pozitivního vnímání sportovních aktivit u místního obyvatelstva.  

 

Spolupráce s místní samosprávou Neustále zlepšovat vztahy se zástupci obce a společným 

postupem zlepšovat prostřednictvím sportu kvalitu života občanů. 


