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1. ÚVOD 

 

„Plán rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích“ je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 a násl. zákona 

č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon 

o sportu“) jako jeden ze strategických dokumentů obce. 

 

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

v závislosti na prioritách a potřebách obce.  Jedná se o střednědobý dokument, konkretizující 

cíle, opatření, možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které umožní vyšší využití 

potenciálu sportu a všech aktivit s ním spojených. 

 

Cílem „Plánu rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích“ je obecně podpořit sport a turistiku ve 

všech jeho rovinách a stanovit priority pro rozvoj sportu, nastínit vhodný způsob financovaní 

podpory sportu v obci a určit další prostředky pro postupné dosažení odpovídajícího rozvoje 

sportu v obci. 

 

Dokument je připravený ve spolupráci obcí Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Při přípravě 

se vycházelo z „Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Libereckém kraji“, z „Plánu rozvoje 

sportu LK“ a z „Koncepce rozvoje sportu Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko“. 

 

Na zpracování „Plánu rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích“ se podíleli členové 

zastupitelstva obce a zástupci sportovní veřejnosti obce – předseda TJ Sokol Oldřichov v Hájích 

Luboš Kocourek a další. 

 

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA A ÚLOHA OBCE 

 

Sport, tělovýchova i turistika obecně jsou jedním z nedoceněných determinantů zdravého 

životního stylu obyvatel. Sportování má pozitivní vliv nejen na zdraví populace, ale 

prostřednictvím svého zázemí poskytuje i důležité doplňkové služby pro rekreaci a cestovní 

ruch, a jeho úloha je tak nezanedbatelná i po ekonomické stránce. Bohužel kvůli dnešnímu 

životnímu stylu dochází ke snižování kvality i kvantity pohybové aktivity obyvatel a dochází 

k poklesu zájmu o sport jako takový, zejména pak u mládeže. Ta je v současné době velmi 

ohrožována sociálně patologickými jevy a celkově nezdravým životním stylem, který může vést 

k nárůstu civilizačních chorob. Sport a zájmové činnosti směřující k podpoře aktivního 

a vhodného využívání volného času jsou pak vhodnou prevencí.  

Aby byla prevence efektivní, musí se prolínat nejen aktivity, ale i spolupráce a pomoc od 

místních samospráv na jedné straně, s činností a působením školských a vzdělávacích zařízení, 

ale i sportovních klubů a sítě různých kulturních, sportovních, zájmových organizací, spolků 

a jednotlivců na straně druhé. 
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Oblastí sportovních aktivit v obci se zabývá tento koncepční dokument a zároveň je oblast 

sportu řešena také v dokumentu „Program rozvoje obce Oldřichov v Hájích“ z roku 2023. Díky 

provázanosti těchto dokumentů lze předpokládat optimalizaci přístupu při realizaci 

navrhovaných opatření. Snahou je propojit sport s ostatními oblastmi lidského života v obci 

a blízkém regionu. V centru pozornosti koncepce jsou zejména zdravotní dopady a zvyšující se 

tělesná zdatnost obyvatelstva, ale i rozšíření možností rekreace, turistiky a trávení volného 

času a zvýšení ekonomického přínosu navrhovaných opatření pro obec. 

 

Úloha obce Oldřichov v Hájích vychází ze zákona o sportu, kdy dle § 6 – úkoly obcí, 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 Oldřichov v Hájích má velký zájem na dalším rozvoji sportu a tělovýchovy ve prospěch 

všech věkových i sociálních skupin obyvatelstva. Její sportovní politika je zajišťována na 

základě jejích aktuálních potřeb, kdy vychází z kulturně historických tradic a možností obce. 

Důraz je kladen na dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním zřetelem na sport 

dětí a mládeže, jako i na zachování pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších možností 

sportování pro všechny obyvatele bez rozdílů, včetně zdravotně postižených sportujících. 

 

3. VYBRANÉ ÚDAJE O OBCI 

Obrázek 1: Širší vztahy – schematické vyznačení polohy obce v rámci ČR a mikroregionu 
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Zdroj dat: GIS – Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko, vlastní zpracování 
 

Tabulka 1: Základní údaje o obci Oldřichov v Hájích 

Název obce:  Oldřichov v Hájích 

Katastrální výměra plocha (ha): 1 625 

Počet obyvatel:  788 (2021) 

Nadmořská výška: 400 m n. m. 

PSČ / IČO: 463 31 / 00481483 

počet katastrálních území: 1 

počet částí obce:  1 

Obec s rozšířenou působností (ORP) Liberec 

Obec s pověřeným obecním úřadem 
(POÚ) 

Chrastava 

Okres Liberec 

Kraj Liberecký 

Člen mikroregionů Hrádecko-Chrastavsko 
Jizerské podhůří 

Turistický region Jizerské hory 

Zdroj dat: Český statistický úřad (stav k 31. 12. 2018), vlastní zpracování 
 

Obec Oldřichov v Hájích je obcí dynamicky se rozvíjející. Populační vývoj, resp. přírůstek 

obyvatelstva je pozitivní, viz Tabulka 2 a věková struktura včetně průměrného věku za 

předchozí rok jsou patrny z Tabulky 3.  

 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel celkem a dle pohlaví v absolutních hodnotách k 31. 12. 

daného roku 

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Celkem 709 733 737 740 753 758 761 767 793 788 

Muži 363 374 379 379 389 393 392 395 403 396 

Ženy 346 359 358 361 364 365 369 372 390 392 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Zdroj dat: Zdroj dat: Český statistický úřad (stav vždy k 31. 12.), vlastní zpracování 
 

Tabulka 3: Srovnání vývoje dle produktivních věkových skupin a pohlaví v letech 2001, 2011 
a 2021 

Sledovaná jednotka 
2001 2011 2021 

0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 

Oldřichov v Hájích 59 324 60 122 465 94 176 485 127 
Muži 23 179 20 66 239 40 87 248 61 
Ženy 36 145 40 56 226 54 89 237 66 

Územní srovnání 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65 + 

Oldřichov v Hájích (%) 13 73 14 18 68 14 22 62 16 
SO ORP Liberec (%) 15 71 14 15 69 16 17 63 20 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Obec Oldřichov v Hájích se v posledních letech rozvíjela především v oblastech: občanská 

vybavenost, cestovní ruch a rozvoj bydlení. Upozaděná pak byla oblast aktivního trávení 

volného času obyvatelstva a sportovního vyžití.   

 

4. AKTUÁLNÍ STAV SPORTU V OBCI 

Obec Oldřichov v Hájích disponuje poměrně malou a kapacitně nedostačující sportovní 

infrastrukturou, problematická je také kvalita zázemí a dostupnost sportu pro všechny skupiny 

obyvatelstva. Největší potenciál představuje fotbalové hřiště s přilehlými pozemky 

a tělocvična, které jsou ve vlastnictví TJ Sokol Oldřichov v Hájích z.s. a dále sál obecního domu 

Beseda, který lze využít také pro vybrané sportovní aktivity (cvičení, nemíčové hry). 

 

 

Sportoviště v majetku obce 

Volejbalové hřiště u OÚ 

Sportoviště je v majetku obce, je umístěno v areálu přilehlém k obecnímu úřadu 

zrekonstruované naposledy v roce 2022 zejména členy volejbalového klubu. Předchozí 

rekonstrukce proběhla v roce 2016 členy spolku Živo v Hájích z.s. s využitím dotace od Nadace 

VIA.  Obec následně vyměnila kůly tak, aby vyhovovaly i hasičům, kteří zde mají tréninkovou 

dráhu. 

  
Volejbalové hřiště u OÚ 

 

Dětská hřiště 

• V areálu přilehlém k OÚ: dětské herní prvky (houpačky, kolotoč) a workoutové prvky 

• Dětské hřiště Na Pilách: dětské herní prvky (houpačka, skluzavka, prolézačka)  

• U sokolovny: z původních herních prvků z návsi jej realizovali členové SDH  
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První dvě dětská hřiště vybudovala Obec Oldřichov v Hájích v roce 2017 s využitím dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj. Hřiště procházejí každý rok revizemi a jsou udržována formou 

běžné údržby. 

 
Dětské hřiště na Pilách           Dětské hřiště u OÚ 

 

Ostatní sportoviště v obci 

Fotbalové hřiště  

Areál fotbalového hřiště s přilehlými pozemky, který je v majetku Tělovýchovné jednoty Sokol 

Oldřichov v Hájích z.s., je přístupný veřejnosti. Fotbal se zde již několik let bohužel netrénuje. 

Obec nicméně zajišťuje základní údržbu trávníku sekáním. Hřiště je využíváno jednou ročně na 

nohejbalový turnaj (červenec). Menší volejbalové hřiště je využíváno jen příležitostně.  

 
Fotbalové hřiště 

 

Tělocvična 

Tělocvična je součástí objektu č.p. 304 a je v majetku TJ Sokol Oldřichov v Hájích z.s.. Má 

rozměry 13 x 9 m. Tělocvičnu kromě členů TJ může za úplatu využívat široká veřejnost. 
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Dětské hřiště u Sokolovny          Tělocvična 

 

Cvičná horolezecká stěna Malý lom 

Horolezecká stěna vznikla v roce 2020. Stěnu vybudovali členové spolku Živo v Hájích a je 

určena pro rekreační a výcvikové lezení. Stěna Malý lom je veřejně přístupná pro všechny 

lezce, kteří jsou seznámeni s technikou lezení a jištění. Měli by být organizování v Českém 

horolezeckém svazu. 

 
Cvičná lezecká stěna Malý lom 

 

Sportovní organizace v obci 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích z.s. 

TJ Sokol Oldřichov v Hájích je tělovýchovnou jednotou zaměřenou na všeobecné pohybové 

aktivity, různorodost sportů apod. V současné době organizuje oddíl stolního tenisu 

a turistický oddíl. TJ má v současné době 35 členů. Pořádá turistický pochod Podzimní špacír. 

 

SDH Oldřichov v Hájích 

Sbor dobrovolných hasičů organizuje hasičský sport dospělých. SDH má v současné době 41 

členů.  
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Živo v Hájích z.s. 

Členové spolku se podílejí na organizaci nohejbalového turnaje a dalších sportovních akcích 

jako je novoroční běh (Rozběháme Oldřichov), Do školy na kole a pěšky, závody na běžkách- 

Oldatlon, předfestivalové sportovní klání, neckyády, turistické výlety a další. 

 

Dále v obci působí několik zájmových klubů, které nemají oficiální status: 

 

Ski Oldřichov 

Zajišťuje lyžařské vyžití v obci, například úpravu běžkařských stop u hřbitova. 

 

Lukostřelci 

Každoročně organizují lukostřelecké závody a účastní se celorepublikových závodů mimo 

obec. 

 

Horolezecký oddíl Mlok 

sdružuje individuálně sportující horolezce z obce. 

 

Kondiční cvičení žen 

V předchozích letech kondiční cvičení žen vedla paní Irena Dolanská, v roce 2023 začíná cvičení 

pod vedením paní Lacinové. 

 

Zdravotní cvičení pro seniory 

Od února 2023 mají nově senioři možnost cvičit na sále Besedy pod vedením paní Lacinové.  

 

Volejbalový klub 

Ačkoli je neoficiální sdružením amatérských sportovců, funguje již deset let. Volejbalisté se 

přes zimu pravidelně scházejí v mníšecké tělocvičně a od jara do podzimu hrají na hřišti 

u obecního úřadu. V roce 2022 byl obnoven volejbalový turnaj. 

 

Otužilci (Klub přátel zimního koupání) 

Je třeba zmínit i oldřichovské otužilce, kteří se společně s mníšeckými kolegy pravidelně 

otužují v chladných vodách Fojtky, Šolcáku či na oldřichovských vodopádech. 

 

 

Další sportovní příležitosti 

Cyklistika 

Obcí Oldřichov v Hájích prochází páteřní cyklotrasa č. 3604 a č. 22 z části vybudovanáObcí 

Oldřichov v Hájích, která byla na části území obce v roce 2009 upravena na in-line dráhu. 
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Běžkařské trasy 

Obec Oldřichov v Hájích dlouhodobě spolupracuje se společností Jizerská, o.p.s., které přispívá 

na úpravu lyžařských běžkařských stop po tzv. Polednické cestě s napojením na Jizerskou 

lyžařskou magistrálu. Na Pilách je nástupní místo na Jizerskou magistrálu. 

Od roku 2019 Obec Oldřichov v Hájích finančně podporuje také klub Ski Oldřichov, který 

v případě příznivých klimatických podmínek upravuje lyžařské běžecké stopy v katastru obce. 

 

 
Mapka lyžařských běžeckých tratí v Oldřichově v Hájích u hřbitova 

 

Turistické trasy 

Obcí prochází Hřebenovka – zelená turistická značka (Špičák – Skalní hrad – Lysé skály – 

Poledník.  

Od železniční stanice vychází žlutá turistická značka – nástup na Polednickou cestu (Jizerskou 

magistrálu) a prochází jí modrá turistická značka – z Viničné cesty dále k hřebenovému Buku 

(křížení s Hřebenovkou). 

Z Frýdlantu přes Hřebenový buk a Špičák vede žlutá turistická značka na nádraží v Mníšku. 

Na území obce vedou dvě naučné stezky: Oldřichovské háje a skály, kterou v roce 2016 citlivě 

zrekonstruovala Nadace Ivana Dejmala a Včelí naučná stezka vybudovaná Ekocentrem 

Oldřichov v Hájích. 

 

Jedním z hlavních lákadel pro turisty jsou Jizerskohorské bučiny, které jsou od července 2021 

první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO. 

 

Ještě je třeba zmínit outdoorovou interaktivní hru Za poklady loupežníků, která hravou formou 

seznamuje s okolím Oldřichova. 
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Sportovní události v obci 

• Okresní přebor 2. třídy – stolní tenis 

• Okrskové soutěže v hasičském sportu 

• Nohejbalový turnaj 

• Podzimní špacír 

• Lukostřelecké závody 

• Běžkařské závody 

• Novoroční běh 

• Sportovní den pro děti 

• Pěšky nebo na kole do školy 

• Volejbalový turnaj 

 

5. VIZE A PRIORITY 

Vize rozvoje sportu v obci 

Obec Oldřichov v Hájích má veliký zájem a bude neustále podporovat rozvoj sportu, 

tělovýchovné činnosti a turistiky v obci. Chce být obcí, která nabídne co nejširší možnou škálu 

sportovních aktivit, a to na všech úrovních – jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé a seniory. 

Chce dosáhnout toho, aby se sportovní činnost stala součástí zdravého životního stylu 

obyvatel a návštěvníků obce. Obec bude dále rozvíjet vlastní sportovní zařízení a usilovat 

o jejich efektivní využití různými cílovými skupinami, stejně tak bude rozvíjet spolupráci 

s ostatními aktéry za účelem využití potenciálu obce, který je dán geografickou polohou 

a podhorským klimatem. 

 

Priority, cíle a záměry 

Priority Obce Oldřichov v Hájích jsou uvedeny v následujícím výčtu a jsou vybrány v souladu 

s celkovou vizí rozvoje sportu v obci. Uvedené prioritní oblasti jsou řazeny dle významu pro 

obec. Prioritami naší obce jsou: 

1. Sport dětí a mládeže 

2. Sport pro všechny 

3. Sportovní a turistická infrastruktura 

4. Významné sportovní akce  

 

Jednotlivé cíle a konkrétní záměry jsou pak uvedeny v tabulkách u jednotlivých priorit 

v samostatných podkapitolách. 
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1. Sport dětí a mládeže 

Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Sport má značný 

vliv na chování dětí a mládeže, působí jako silný výchovný prostředek a prevence sociálně 

patologických jevů. Cílem je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní 

potřeby sportu mladých.  

 

Priorita  1. Sport dětí a mládeže 

Cíl 

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 vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí 
a mládeže. 

Záměry 

Iniciovat popř. spolupořádat sportovní akce a akce pro aktivní a komunitní život se 
zaměřením na pohyb dětí a mládeže. 

Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu 
s potřebami obce. Rozšíření cvičebních prvků. Vybudování dalšího dětského hřiště 
s workoutovými prvky v jižní části obce. 

Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež. 

 

2. 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. 

 

 

Priorita 2. Sport pro všechny 

Cíl 
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní 
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce. 

Záměry 

Iniciace pořádání sportovních akcí. 

Podpora akcí pořádaných spolky z území obce (propagace apod.). 

Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu 
a dotací. Vybudování multifunkčního hřiště. Vybudování hřiště s workoutovými 
prvky pro dospělé v jižní části obce. Oprava cyklostezky. Pořízení nabíjecí stanice 
pro elektrokola.  

Podpora za účelem zajištění a pokračování stávajících akcí. 

 

3. Sportovní infrastruktura 

Sportovní infrastrukturou, jejím budováním a řádnou správou sportovišť obec vytváří základní 

podmínky pro různé formy sportu, pohybových aktivit a pro víceúčelové využití.  

 

Priorita 3. Sportovní infrastruktura 

Cíl 
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity 
a rekreaci, podpora aktivního trávení volného času. 

Záměry 
 
Pomoc při údržbě a modernizaci fotbalového hřiště. Vybudování nového 
multifunkčního hřiště. 
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Pomoc při modernizaci tělocvičny. 

Vybudování seniorských posilovacích prvků. 

Doplnění dětských hřišť o nové herní prvky či sestavy. Vybudování nového 
dětského hřiště s workoutovými prvky pro dospělé v jižní části obce.  
Oprava cyklostezky. 
Pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola. 

 

4. Významné sportovní akce 

Obec podporuje sportovní akce organizované spolky v obci i jednotlivci. Obec aktivně vytváří 

příležitosti pro sportovní vyžití svých obyvatel. 

 

Priorita 4. Sportovní významné akce 

Cíl 
Zajištění dostatečné podpory významným sportovním akcím konaným na území 
obce – jednodenním   i vícedenním 

Záměry 
Podpora za účelem zajištění a pokračování stávajících akcí 

Iniciace a podpora pro aktivní sportovní oddíly a spolky organizující sportovní akce 
pro veřejnost 

 

6. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

Obec Oldřichov v Hájích podporuje rozvoj sportu na svém území. Formy podpory dělí na: 

1) Přímá podpora (finanční) 

a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce, která obsahuje: 

- pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních 

zařízení 

- údržba a opravy stávajících sportovních zařízení a jejich vybavení ve vlastnictví 

obce, včetně jejich modernizace 

b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování 

dotací z rozpočtu obce třetím osobám. 

 

2) Nepřímá podpora 

a) formou propagace sportovních akcí: 

- Např.: vylepování plakátů, využití obecního SMS infokanálu, uveřejnění informace 

na webu obce a v obecním zpravodaji. 

b) organizační a technické zajištění sportovních aktivit (v rámci obce i třetích osob) 

- Např.: zapůjčení obecního mobiliáře (koše, stany, lavičky atd.), zapůjčení 

sportovního zázemí apod. 

 

Obec Oldřichov v Hájích bude ve svém rozpočtu pravidelně vyčleňovat finanční prostředky: 

1) na podporu sportu a tělovýchovné činnosti klubů a zájmových sdružení a spolků dle 

aktuální potřeby  

2) na jednorázové sportovní akce organizované nebo spoluorganizované obcí dle aktuální 

potřeby 
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3) na údržbu infrastruktury ve svém majetku dle aktuální potřeby  

Obecně lze konstatovat, že obec doposud vydávala prostředky na základě aktuálních potřeb a 

v zásadě každou žádost o finanční podporu sportu, kterou obdržela, řešila kladně.  

  

Vzhledem k omezeným zdrojům finančních prostředků není obec schopná financovat větší 

projekty spojené s rozvojem sportovní infrastruktury, a rozvoj je tak podmíněný získáním 

prostředků, resp. dotací z jiných zdrojů.  

 

Obec Oldřichov v Hájích se bude snažit získávat finanční prostředky na rozvoj sportu a 

tělovýchovné činnosti z různých zdrojů: 

 

1) Státních 

Podpora sportu je možná ve formě dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy: 

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy 

 

2) Krajských  

Kraje ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport a Liberecký kraj pravidelně 

vyhlašuje dotační programy zaměřené na podporu sportu: 

https://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport 

 

3) Ostatních a donátorských  

Obec se bude snažit získat finanční zdroje a materiální podporu od sponzorů nebo od jiných 

soukromých či korporátních dárců. Možností jsou i různé spolky a nadace, které umožňují 

podporu sportu přímo či nepřímo: 

• Nadace ČEZ http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html  

• Nadace Synot https://www.nadacesynot.cz/poslani-a-cile/ 

• a další  

 

7. ZÁVĚR 

Informační doložka 

Plán rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích se bude průběžně aktualizovat. 

 

Plán rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích je zveřejněn na webových stránkách obce 

http://www.oldrichov cz, nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě. 

 

Plán rozvoje sportu obce Oldřichov v Hájích schválilo Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích 

na svém zasedání konaném dne……………………., usnesením č. ………………… . 

http://www.msmt.cz/sport-1/odkazy
https://dotace.kraj-lbc.cz/telovychova-a-sport
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-hriste.html
https://www.nadacesynot.cz/poslani-a-cile/
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Použité zkratky 

ČR Česká republika 

EU Evropská unie 

TJ   tělovýchovná jednota  

GIS Geografický informační systém 

LK Liberecký kraj 

MAS  Místní akční skupina  

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

ZŠ / MŠ Základní škola / mateřská škola 

 

Použité zdroje dat a informací 

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů 

Webové stránky Českého statistického úřadu 

Webové stránky Libereckého kraje 

Webové stránky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

 

POZNÁMKY: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


