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1. Úvod
Plán rozvoje sportu obce Hovorčovice pro období 2020 - 2026, je zpracován ve smyslu §6, odst.2,
zákona č.115/2001 (Zákon o podpoře sportu), ve znění pozdějších předpisů. Plán rozvoje je
otevřený dokument s možností změn a doplnění v závislosti na potřebách a prioritách obce. Cílem
je obecná podpora sportu na všech úrovních a stanovení způsobu financování podpory sportu v
obci.
Obec Hovorčovice se nachází ve Středočeském kraji, okres Praha - východ, polohově při severním
okraji hl.m. Prahy. V současné době v ní žije cca. 2.400 trvale hlášených občanů, kdy dle aktuální
demografické studie zpracované pro obec je predikce vývoje tohoto počtu pro období do r.2032 až
3.200 občanů. Oblast rozvoje sportu je v současné době řešena "Programem rozvoje obce
Hovorčovice na roky 2019-2022 a výhledem jejího rozvoje do roku 2026".
Status
Katastrální území
Katastrální výměra
Počet obyvatel
Nadmořská výška
PSČ
Zákl. sídelní jednotky
Katastrální území
Adresa obecního úřadu

obec
Hovorčovice
2,1 km²
2 460 (2019)
226 m n. m.
250 64
1
1
Revoluční 33
Hovorčovice
250 64 Měšice u Prahy

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.
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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.
Komise pro kulturu, sport a volny čas – poradní organ rady obce. Jeho členy jsou rovněž
dobrovolní činovnici podílející se na sportovních činnostech v obci.

3. Současný stav
Obec v současné době v rámci svých možností koordinuje a podporuje růst sportovních aktivit na
území své působnosti a to napříč věkovými kategoriemi. V rámci obecního rozpočtu jsou pak
opakovaně vyčleňovány finanční prostředky na podporu spolků, sportovních klubů a jednotlivců,
kteří se rozvojem a provozováním sportovních aktivit v obci a pro občany obce zaobírají. Snahou
obce je pak rozvoj stávajících sportovišť, jejich doplňování a výstavba nových.

3.1 Sportoviště v majetku obce

Obec Hovorčovice je vlastníkem sportovního areálu fotbalového hřiště, které se nachází v
severovýchodní části obce. Součástí areálu je menší dětské hřiště s herními prvky (houpačky,
skluzavka, prolézačka). V současné době zde probíhá příprava vybudování oplocené plochy s
umělým trávníkem, která bude sloužit pro tréningové potřeby sportovního klubu kopané SKK
Hovorčovice a ve volném čase pro veřejnost dle návštěvního řádu areálu. Dalším sportovištěm v
obci je pak dětské hřiště s herními prvky v Hovorčovickém parku mezi ul.U Parku, Dlouhá a
Nádražní. Nedílnou součástí obecních sportovišť je pak školní hřiště a školní tělocvična, které jsou
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využívány v době mimo školní výuku pro potřeby obecních sportovních klubů a spolků. V rámci
výstavby dalších sportovišť je projednáván projekt "Sáňkovací kopec", kdy je při křižovatce ulic
Bořanovická a Lánská připravován prostor pro víceúčelové sportoviště.

3.2 Sportoviště jiných subjektů
Na katastru obce v těsné blízkosti areálu fotbalové hřiště se nachází soukromý areál tenisových
kurtů, kde majitel nabízí možnost pronájmu pro veřejnost. Tenisové kurty jsou občany využívány i
pro účely pořádání nohejbalových utkání.

3.3 Další možnosti
Obec vzhledem ke své poloze a rozsahu zastavěnosti pak může dále nabídnout sportovní vyžití ve
formě individuální pěší a cykloturistiky.

4. Navrhovaná opatření a priority
Obec Hovorčovice vnímá sport jako součást zdravého životního stylu veškeré populace žijící na
jejím území. Na základě toho je jejím cílem vytvoření organizačního a ekonomického zajištění
všech sportovních aktivit občanů obce v rámci možností obecního rozpočtu. Prioritami v tomto
směru jsou:
a) podpora stávajících sportovních klubů, spolků a občanů, zajišťující svojí činností sportovní
vyžití obyvatel
b) výstavba nových sportovišť (sáňkovací kopec, multifunkční hala v areálu fotbalového
hřiště)
c) údržba a případné rozšíření stávajících sportovišť o další prvky sloužící širšímu sportovnímu
vyžití
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d) příprava nových projektů pro podporu sportu pro všechny dle finančních možností obce
Základním opatřením je tedy vytvoření dostatečné prostoru v rámci každoročního finančního
rozpočtu obce s ohledem na ostatní potřeby obce. Dalším opatřením je průběžný monitoring a
využívání vyhlášených grantů a dotačních programů, ze kterých by bylo možno na tyto účely čerpat
finance.

5. Plán projektových záměrů
Plán projektových záměrů obce v oblasti rozvoje sportu je proveden formou tabulky s orientačními
termíny a náklady na realizaci.
Záměr

Předpokládané náklady

Termín realizace

Výstavba sportovně relaxačního cca. 6 mil. Kč
centra "Sáňkovací kopec"

2020-25

Výstavba multifunkční haly u
fotbalového hřiště

cca. 20-25 mil. Kč

2025-30

Obnova a doplnění stávajících
sportovišť

cca. 10-20 tis. Kč

Každoročně dle možností
rozpočtu obce

Podpora sportovních
organizací, klubů a jednotlivců
zajišťujících sportovní činnost
pro občany obce

cca. 150 tis. Kč

Každoročně dle možností
rozpočtu obce

6. Finanční zajištění plánu rozvoje
Finanční zajištění plánu rozvoje sportu v obci je prováděno primárně v rámci rozpočtu obce a jako
takové je i zakotveno do " Programu rozvoje obce Hovorčovice na roky 2019-2022 a výhledu jejího
rozvoje do roku 2026". Jako další způsoby financování pak obec v rámci možností a dostupnosti
využívá příspěvky soukromých subjektů, granty a dotační programy, jejichž vhodnost průběžně
kontroluje.

7. Závěr
Tak jak již bylo uvedeno v úvodu, "Plán rozvoje sportu obce Hovorčovice" je otevřený dokument s
možností změn a doplnění v závislosti na potřebách a prioritách obce. Cílem je obecná podpora
sportu na všech úrovních a stanovení způsobu financování podpory sportu v obci.
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