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1. ÚVOD  

Strategický plán rozvoje sportu v Obci Hlubyně 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 

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 dosažení 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. 

 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 volnem čase působí ve sportovním prostředí ve 



prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze 

zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.  

Výbor pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán zastupitelstva obce. Jeho 

členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se na sportovních činnostech v 

obci.  

3. ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ 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 

uspokojování 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). 

 

 

4. OBEC HLUBYNĚ  

Leží 2,5 km západně od Březnice. Ves s původním názvem Hlubíň, staročesky 

Chlubyně, je rozložena v mělkém údolí v jehož středu je rybník. Třetinu katastru 

obce tvoří lesy. První zmínky spadají do 14 stol. V roce 1925 došlo k úřední 

změně názvu na dnešní název Hlubyně.  

Hlubyně leží v nadmořské výšce 496 m a žije zde 151 obyvatel. 



Tab. 1 Souhrnné informace o obci 

Název Hlubyně 

Status obec 
Katastrální výměra 535 ha 

Katastrální území Hlubyně 

Adresa Hlubyně 10, 262 72 Březnice 
Starosta Petr Boukal 

NUTS I (stát) Česká republika 

NUTS III (kraj) Středočeský 

NUTS IV (okres) Příbram 

NUTS V (obec) Hlubyně 

Dobrovolný svazek obcí Březnicko svazek obcí 

Místní akční skupina MAS Podbrdsko 

 

5. SOUČASNÝ STAV  

V obci se nachází dětské hřiště s hracími prvky za místním pohostinstvím. 

Systematické práci s mládeží v rámci sportovních aktivit a aktivit volného času 

se věnuje v převážné míře Sbor dobrovolných hasičů Hlubyně. Ve středu obce 

se nachází rybník, kde probíhají rybářské závody a rekreační rybolov pro místní 

občany a v zimním období slouží k veřejnému bruslení a hraní hokeje. Dále se 

v obci nachází přírodní nádrž ke koupání a vedle sportovní dráha pro hasičský 

sport – požární útok. Pro volnou aktivitu vede přes obec cyklostezka a turistické 

trasy. Obec zatím nemá hřiště, na kterém by se daly hrát míčové hry a trénovat 

mládež. 

 

6. VIZE A PRIORITY 

 Obec Hlubyně iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o 

uspokojení potřeb sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. 

Obec vytváří občanům prostor nebo příležitost k rozvíjení schopností a 

dovedností v této oblasti. Obec se snaží o vybudování víceúčelového hřiště, 

obnovu dětského hřiště. 

 

 

 



7. OBLASTI PODPORY SPORTU V OBCI 

 

- Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční 

podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.  

- Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od 

kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.  

Sport dětí a mládeže  

-  Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst 

a psychický vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí 

pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob 

vlivu na chování dětí na mládeže.  

- Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma 

prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý 

prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.  

- Cíl podpory: - 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. 

- Priorita: - Údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce,   

  jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce,  

- údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná     

  modernizace v souladu s potřebami obce,  

- vybudování multifunkčního hřiště,  

- podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro   

  děti a mládež, 

 - podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže. 

 

Sport pro všechny  

     -     Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové         

           aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu,   

           národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.  

    -      Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu,  

           sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní    

           odpočinek. 

    -      Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností    

            sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na  

            území obce.  

    -      Priorita: - údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce,    

             jejich případná modernizace v souladu spotřebami obce, 



           - vybudování multifunkčního hřiště a dalších moderních sportovišť, 

           - podpora údržby sportovních zařízení ve vlastnictví spolků, 

           - podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí,  

           - podpora nejrůznějších pohybových aktivit, 

- podpora úspěšných místních sportovců. 

 

8.  FORMY PODPORY SPORTU V OBCI 

 

           Přímá podpora (finanční)  

        -       rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce: 

      -     pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení           

            sportovních zařízení   

-  revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich   

 vybavení 

-  poskytovaná v rámci příspěvku na činnost sportovních spolků a dalších         

            sportovních činností v obci: 

       - z příspěvku na činnost jsou spolufinancovány náklady související s  

          pořádáním sportovních akcí nebo soutěží, 

       - z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení    

         sportovního zařízení 
 

Nepřímá podpora  

- údržba stávajících sportovních zařízení, vybavení k volnočasovým 

aktivitám apod.,  

- zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,  

- propagace sportovních akcí,  

- možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání 

sportovních akcí.  

 

9.   ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Strategický plán rozvoje sportu v Hlubyni schválilo Zastupitelstvo obce 

Hlubyně na svém zasedání konaném dne 16.1. 2019. 

Strategický plán rozvoje sportu v Hlubyni je zveřejněn na webových 

stránkách Obce Hlubyně www.hlubyne.wz.cz nebo je dostupný ve fyzické 

podobě na obecním úřadě.  

              

           Ing. Josef Drnek                                                                       Petr Boukal 

Místostarosta                                                                           Starosta 


