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1. ÚVOD
Plán rozvoje sportu v obci Klobuky je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona
č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění 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 financování podpory sportu
v obci.
2. ZÁKLADNÍ POJMY
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 či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny: Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové
aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a
hodnotami jsou pohybové využití, organizované i neorganizované volnočasové
aktivity, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické
kondice.
Tělesná výchova a sport ve školách/školkách: Pohybové aktivity v rámci školní
výuky (výchovně vzdělávacího programu). Cílem není výkonnostní motivace, ale
zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota: Právní subjekty, zpravidla spolky, za
účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce: Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo
jiná aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví: Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí,
volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez
nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená 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 jiných
předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro tělovýchovu, sport a kulturu : Poradní orgán obce. Jeho členy jsou
rovněž zastupitelé podílející se na sportovních činnosti v obci.
3. ÚLOHA OBCÍ V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, obce ve svém
samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
 Zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež
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Zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených
občanů
Zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních
zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů
Kontrolují účelně využívání svých sportovních zařízení
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 obce vychází z potřeb obce a jejích občanů a odvíjí se od
kulturně historických tradic. Obec se spolupodílí na financování sportu,
koordinuje činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce, respektive svých
občanů a kontroluje efektivnost vynaložení veřejných zdrojů.
Obec tak v
samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními
předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče
a pro uspokojování potřeb svých občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje
zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění.

4. OBEC KLOBUKY
Tab.1 Informace o obci
Název

Klobuky

Status

obec

Rozloha k 1. 1. 2020

16 km2

Počet obyvatel k 1. 1. 2020

1.012

Nadmořská výška

313,5

Části obce

Adresa úřadu obce Klobuky

Klobuky, Kobylníky, Kokovice,
Čeradice, Páleček
Klobuky, Kobylníky, Kokovice,
Čeradice u Pálečku, Páleček
9. května 62, 273 74 Klobuky

Starostka

Soňa Ottová

NUTS I (stát)

Česká republika

NUTS III (kraj)

Středočeský

NUTS IV (okres)

Kladno

Obec s rozšířenou působností
(ORP)
Místní akční skupina (MAS)

Slaný

Katastrální území

Přemyslovské střední Čechy
o.p.s.
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Tab. 2 Rozdělení počtu obyvatelstva v roce 2020
Počet obyvatel ve věku
0–14 let

15-59 let

60 a více let

160

608

240

5. SOUČASNÝ STAV
Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních akcí
ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených
veřejných zdrojů. Obec vychází vstříc aktivitám obyvatelům obce. Je si vědoma
důležitosti spontánního sdružování, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů s
obcí. Obec vybudovala a spravuje sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje
pro rozvoj sportu. Obec pořádá několikrát ročně akce pro děti, při nichž podporuje
aktivní pohyb pro děti a mládež, který je důležitý pro zdravý růst a psychický vývoj.
Realizované záměry v obci:
 Renovace dětského hřiště včetně doplnění herních prvků a oplocení
v Pálečku
 Renovace dětského hřiště včetně doplnění herních prvků v Kokovicích
 Renovace dětského hřiště včetně doplnění herních prvků v Klobukách
 Zhotovení prostoru pro děti včetně herních prvků v Čeradicích
Plánované záměry v obci:
 2021 - vybudování víceúčelového hřiště u základní školy v Klobukách
 2022 - renovace asfaltového hřiště v Klobukách
 2023 – vybudování nového dětského hřiště v Klobukách
 2022 – 2025 - obnova stávajících dětských hřišť. ¨
V Klobukách v současné době působí v rámci volnočasového sportu Sbor
dobrovolných hasičů Klobuky, Tělovýchovná jednota Sokol Klobuky z.s. a Klub
zdravotně postižených občanů z.s...
Tradice sportu v Klobukách je rozvíjena již od dob první republiky, kdy zde byla
vystavěna sokolovna. Fotbalisté tělovýchovné jednoty hrají krajskou ligu.
V tělocvičně školy pravidelně cvičí ženy a hraje se zde ping pong.
Děti a mládež jsou vedeni ke sportu, alespoň formou akcí pořádaných obcí ve
spolupráci s podnikateli, kdy je pro děti a mládež připraven vždy program se
sportovní aktivitou, ale i nezbytnou odměnou za vynaložené úsilí. Zejména dětské
dny jsou hojně navštěvované. Zde je možné přímé setkání se zvířaty, tato aktivita
rovněž slouží k rozvoji osobnosti dětí a mládeže.
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6.

BUDOUCNOST – POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
6.1 Sport dětí a mládeže
Cílem je 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. Záměrem je odpovídající kvalita
sportovišť v Klobukách. Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví
obce. Modernizace stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce v
souladu s potřebami obce. Údržba a modernizace dětských hřišť ve
vlastnictví obce. Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a
mládež. Příprava nových projektů zaměřených na sport pro děti a mládež dle
možnosti rozpočtu a dotací.
6.2 Sport pro všechny
Cílem je vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního
využití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměrem je údržba stávajících sportovních zázemí ve vlastnictví obce, jejich
modernizace v souladu spotřebami obce. Příprava nových projektů
zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a dotací. Sportovní
infrastruktura. Cílem je zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro
pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, která podporuje aktivní trávení
volného času. Záměrem je údržba sportovní infrastruktury, její modernizace
sportovišť. Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle
možností rozpočtu a dotací.

7. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
Pro úspěšné naplnění priorit plánu rozvoje sportu je zapotřebí zajistit
adekvátní financování pro naplánované aktivity.
a. Přímá podpora (finanční) v rámci rozpočtu obce
Opravy a udržování hřišť ve vlastnictví obce, avšak rozpočet obce je
limitován, a tudíž obec se v případě větších investic musí z velké části
spoléhat na získané dotace a granty prostřednictvím dotací. Finanční
podpora spolků.
b. Využití dotačních programů a dalších možností pro podporu rozvoje
v oblasti sportu
Realizace navrhovaných opatření se neobejde bez zajišťování
financování z různých zdrojů. Oblast sportu není s výjimkou
cyklostezek dotována z prostředků EU, hlavním dotačním zdrojem pro
rozvoj sportu proto bude v následujícím období dotační podpora ČR
prováděná
prostřednictvím
Ministerstva
školství,
mládeže
a tělovýchovy ČR.
c. Nepřímá podpora
Údržba stávajících sportovních zařízení
Propagace sportovních akcí
- Organizační zajištění sportovních aktivit pomocí informovanosti
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-

Propagace akcí, které přímo obec nepořádá, ale je v zájmu
obce, aby se dané akce pořádaly.

8. ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu obce Klobuky byl schválen zastupitelstvem obce Klobuky
na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2020 usnesením č. 18/14.
Plán rozvoje sportu obce Klobuky je zveřejněn na webových stránkách Obce
Klobuky www.klobuky.cz nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě
v Klobukách, 9. května 62, PSČ 273 74.
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