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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Hostouň je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č.
115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve zněni pozdějších předpisů. Koncepce podpory sportu je
otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a
potřebách obce. Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách
a stanovit způsob financovaní podpory sportu v obci.

2. ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usiluji o dosaženi nebo vylepšeni fyzické kondice a duševní
pohody, upevňování zdraví, dosaženi 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. Motivaci a hodnotami jsou
pohybové vyžiti, organizované i neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt,
udrženi nebo zlepšeni 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
činnosti, všestrannost a vytvářeni vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem
zajišťovaní a provozovaní sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zapas, hra nebo jiná
aktivita sportovního charakteru.
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Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, voleny nebo
dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví ve sportu je vědoma, svobodně zvolena 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.

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠTOVÁNÍ SPORTU

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport, zejména:
• zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
• zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů,
• zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržovaní a provozovaní svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
• kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
• zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
• obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se od kulturně historických tradic. Obce
se spolupodílejí na financovaní sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch
obce, respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec
tak v samostatné působnosti ve svém uzemním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální peče a pro
uspokojováni potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního
rozvoje, výchovy a vzdělávaní, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení).
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4. OBEC HOSTOUŇ
Obec Hostouň se nachází 16 km od centra Prahy, v okrese Kladno, kraj Středočeský. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1294, v té době patřila ke statkům pražského
purkrabství. Za svou více než 700 let dlouhou historii vlastnilo obec velké množství majitelů.
Nejvýznamnějším dvorem s tvrzí byl Šafránov, jeho pozůstatky jsou patrny dodnes. Hostouň u
Prahy byla velkou, bohatou obcí. Svědčí o tom i dva staré židovské hřbitovy. Na starší ze 16.
stol. se pochovávalo i z dalekého okolí. Na mladším z 1. poloviny 18. století je mimo jiné i
hrobka rodiny Brandejsů z okruhu známého židovského mecenáše Alexandra Brandejse.
Kostel sv. Bartoloměje je barokní, z počátku 18. století. Okolo kostela býval hřbitov. Když roku
1832 v Hostouni u Prahy a v okolí zuřila cholera, nebylo již na hřbitově místo, a proto se zemřelí
na choleru pochovávali v těch místech, kde je hřbitov nynější. Nejstarší zpráva o škole
Hostouňské zmiňuje, že stará škola byla za faráře Pátka (1785 – 1807) zbořena a nová
postavena. Když jednotřídní škola naprosto nestačila pojmout vzrůstající počet školní mládeže,
byla v roce 1847 postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Z dávných tradic se
udrželo Bartolomějské posvícení, které se v obci stále slaví. Obec je dopravně obsluhována
autobusovou dopravou. Spojení s Prahou je linkou č. 319 a spojení s Kladnem linkami 626 a
306.

5. SOUČASNÝ STAV
Aktuálně jsou v obci dvě sportoviště – Sokolovna Hostouň a fotbalové hřiště Sokol Hostouň.
Sokolovna Hostouň č.p. 129, ulice Pod Kostelem, slouží pro sportovní aktivity školy a místních
spolků, popř. je pronajímána jednotlivcům (gymnastika, jóga, fotbal, florbal, volejbal a
basketbal). Sokolovna je po kompletní rekonstrukci.
Fotbalové hřiště Sokol Hostouň, U Hřiště 307, slouží pro venkovní aktivity školy a zejména pro
fotbalovou činnost, velké množství mládežnických mužstev, pro každou věkovou kategorii
minimálně 1 tým, A tým hraje v současné době ČFL. Je plánována rekonstrukce a dostavba
sportovního areálu Sokol Hostouň na základě vytvořené koncepční studie zhotovené v dubnu
2021.
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6. VIZE A PRIORITY
Obec Hostouň iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb
sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor
nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor
a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.
2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru jedinečná
a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu
a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
V současné době obec zpracovává studii pro nové sportoviště na adrese Hájecká 560 (zahrada,
která patří k tomuto objektu) - zde by mělo vyrůst nové multifukční hřiště na míčové sporty,
pumptracková dráha, workoutové prvky a velké dětské hřiště.
Obec rovněž spolupracuje na projektu spolku PRO HOCKEY T, z.s. na výstavbu víceúčelové haly
pro lední hokej v obci Hostouň. Realizace akce má plnou podporu obce Hostouň včetně
finanční podpory. Umožní rozšířit nabídku sportovních aktivit v obci a vhodně doplnit
možnosti sportování v obci a přilehlém okolí.
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7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
• Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nákup a dovybavení sportovních zařízení
• Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací
z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
• Údržba stávajících sportovních zařízení
• Propagace sportovních akcí
• Organizační zajištění sportovních aktivit

8. ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu v obci Hostouň se bude průběžně aktualizovat. Strategický plán
rozvoje sportu obce Hostouň schválilo Zastupitelstvo obce Hostouň na svém zasedání
konaném dne 13.9.2021, usnesením č. 4/9/2021. Strategický plán rozvoje sportu obce
Hostouň je zveřejněn na webových stránkách obce Hostouň https://www.hostounuprahy.cz
nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

V Hostouni dne 13.9.2021

Martin Krátký, starosta obce
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9. PŘÍLOHY
PŘÍLOHA Č. 1 – Stávající tribuna fotbalového hřiště

Příloha č. 2 – Nová podoba tribuny fotbalového hřiště
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