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ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu v obci Jeviněves je střednědobý dokument pro období
2021 – 2025 a je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Je dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a
potřebách obce.
Cílem tohoto dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci
Jeviněves, konkrétně analyzovat současný stav sportu v obci, stanovit základní oblasti
podpory sportu ve všech jeho rovinách, stanovení priorit pro rozvoj sportu a určit
způsob financování pro jejich postupné dosažení.
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1. ÚKOLY OBCÍ V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné působnosti
vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, prioritou je sport 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 svých občanů
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a
zajišťuje jeho provádění.
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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 vyžití, organizované i neorganizované volnočasové aktivity,
zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
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
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3. OBEC JEVINĚVES
3.1 HISTORIE OBCE
Vznik obce Jeviněves se datuje od 13 - 14 století. Je rozložena pod vrchem (ostrožnou),
který byl nazýván "Jevín". Na vrchu Jevín stával hrad a později tvrz stejného jména.
Na vrchu jsou ještě pozůstatky zdiva z původních staveb. Vykopávky nádobí a zbraní z
této lokality jsou uloženy v Národním muzeu v Praze a v Litoměřicích. Tato ostrožna
je zapsána jako chráněná památka Národního památkového úřadu v Praze.
Pod ostrožnou vznikla obec Jeviněves.

Zdroj: wikipedie

3.2 CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Jeviněves leží ve Středočeském kraji, v okrese Mělník. Nachází se přibližně 11
kilometrů od Mělníka.
Obec je asi z poloviny obvodu obklopena lesy, dále zahradami a také vinicí. Vinice je
současným majitelem kvalitně obhospodařována a produkuje výborné hrozny. Ve
vinařství se z nich vyrábí kvalitní víno. Za obcí pod lesem směrem na obec Černouček
je fotbalové hřiště a tenisový kurt. Obě sportoviště jsou plně využívána jak občany,
tak sportovní organizací TJ SOKOL Jeviněves.
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Tab. 1 Informace o obci
Název
Status
Rozloha
Počet obyvatel k 31.12.2020
Nadmořská výška
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starostka
Okres
Kraj
Pověřená obec a obec s rozšířenou působností
Místní akční skupina (MAS)

Jeviněves
obec
5,12 km²
247
212 m n. m.
Jeviněves
Jeviněves 28, 277 05 Spomyšl
Květa Jansová
Mělník
Středočeský
Mělník
Místní akční skupina Podřipsko, z.s.
Zdroj: wikipedie

Z tabulky číslo 2 uvedené níže lze vyčíst, že nejpočetnější věkovou skupinou jsou
obyvatelé ve věku 15-64 let. Spolu s věkovou skupinou 0-14 let se jedná o obyvatele,
kteří částečně najdou v obci aktivní sportovní vyžití.
V obci Jeviněves chybí venkovní hřiště pro seniory.
Z tabulky dále vyplývá, že v roce 2020 bylo přibližně 17 % obyvatel starších 65 let a
pro tuto skupinu obyvatel nejsou v obci určeny žádné cvičební prvky. I přestože je
známo, že cvičení na čerstvém vzduchu vede ke zlepšení fyzické i psychické kondice,
zároveň umožňuje kontakt s ostatními a může se stát oblíbenou aktivitou obyvatel i
ve vyšším věku.
Tab. 2 Rozdělení počtu obyvatelstva
Počet obyvatel celkem
v tom dle pohlaví
v tom ve věku (let)

muži
ženy
0-14
15-64
65 a více

2016
208
110
98
34
130
44

2017
220
112
108
36
140
44

2018
225
116
109
34
148
43

2019
226
117
109
35
147
44

2020
247
132
115
38
166
43
Zdroj: ČSÚ

PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE JEVINĚVES

4. AKTUÁLNÍ STAV
4.1 SPOLKY A ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBCI V OBLASTI SPORTU
TJ SOKOL JEVINĚVES z.s.
Fotbal má v obci Jeviněves dlouholetou historii. Jeho počátky sahají až do roku 1960.
V roce 1960 bylo vybudováno fotbalové hřiště na okraji obce pod lesem směrem na
obec Černouček, ze dvou stran je obklopeno lesy. V průběhu let toto hřiště měnilo
svou podobu. V současnosti je jeho plocha travnatá, pravidelně zavlažovaná a
udržovaná. V roce 1962 byly vybudovány kabiny a sportovní zázemí.
Celkem je ve spolku evidováno přibližně 110 členů.
V současnosti má TJ SOKOL JEVINĚVES z.s. jedno fotbalové družstvo.
Pod TJ SOKOL JEVINĚVES také působí tenisový oddíl a dětský tenisový oddíl, kde se
počet sportujících dětí stále pohybuje mezi 10 – 20. Dětský oddíl se pravidelně schází
k tréninkům a funguje i v zimě, kdy je využívána sportovní hala v Lužci nad Vltavou.
TJ Sokol Jeviněves krom fotbalových utkání a turnajů pořádá společně s obcí Jeviněves
každoročně i běžecký závod „Jeňovské brejle“. Této akce se účastní jak domácí běžci,
ale i běžci ze širokého okolí, děti i dospělí.

4.2 SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA VE VLASTNICTVÍ OBCE
V obci Jeviněves jsou následující sportovní zařízení:
• Fotbalové hřiště
• Tenisový kurt
• Dětské hřiště – u budovy obecního úřadu a u školy
• Workoutové hřiště
Fotbalové hřiště prošlo během své existence
spoustou oprav a úprav. Současnou, plně
zavlažovanou, travnatou podobu má od roku
2019. Je využíváno v rámci fotbalové
tréninkové přípravy, akcí určených pro děti a
soutěžních zápasů. Pozemek patří do majetku
obce.
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Ve stejném areálu se nachází také budova
kabin, která je využívána fotbalisty jako
sportovní zázemí. Její součástí jsou šatny pro
domácí a hostující týmy. Jsou zde k dispozici
sprchy a sociální zařízení, která slouží i
veřejnosti. S ohledem na současný technický
stav je toto sportovní zázemí nedostačující.
Pozemek, na kterém byly kabiny vybudovány,
patří do majetku obce.

Ve stejném areálu se nachází také tenisový
kurt, který slouží tenisovému oddílu,
dětskému tenisovému oddílu a široké
veřejnosti.

Dětské hřiště u budovy obecního úřadu je
situováno v intravilánu obce. Malé hřiště s
pingpongovým stolem a lanovou pyramidou
bylo vybudováno na obecním pozemku v roce
2019, za dotační podpory Ministerstva pro
místní rozvoj.
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V roce 2009 bylo vedle budovy školy vybudováno dětské hřiště. Ze stejné dotační
podpory jako dětské hřiště u úřadu, bylo toto hřiště v roce 2019 rozšířeno. Nyní se
děti těší z lanových prvků, kolotoče, houpačky, domečku se skluzavkou, opičí dráhy a
pískoviště. Pozemek patří do majetku obce.

Workoutové hřiště včetně venkovních
posilovacích prvků pro starší děti a mládež
bylo vybudováno v roce 2019 za dotační
podpory Ministerstva pro místní rozvoj
mládež.
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5. CÍLE A PRIORITY
Dle doporučené osnovy Plánu rozvoje sportu Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy pracuje Plán rozvoje sportu obce Jeviněves se třemi prioritními osami, a
to:

SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím a navozením pocitu
bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování dětí a mládeže. Je to výchovný prostředek,
socializační faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí
a mládeže.

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 zdravého životního stylu,
sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

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.
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5.1 POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ
PRIORITA 1.

SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE

Cíle

Vyvolání zájmu o sport, podněcování dětí a mládeže
k aktivnímu trávení volného času, osvojování si
pohybových aktivit, budování pozitivního přístupu
ke sportu, udržování dobré kondice organismu,
nabídka smysluplné zábavy a
trávení volného času, rozšiřování členské základny
sportovních spolků a organizací působících v obci

Záměry

Podpora pořádání
komunitních akcí

stávajících

sportovních

a

Iniciativa a podpora nových sportovních akcí pro
děti a mládež
Zabezpečení kvalitního a moderního zázemí pro
sportování v obci
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí
a mládeže dle možností rozpočtu a dotací.
Údržba a modernizace stávajících zařízení ve
vlastnictví obce pro sportovní a volnočasové využití

PRIORITA 2.

SPORT PRO VŠECHNY

Cíle

Rozšiřovat stávající možnosti sportovního vyžití a
aktivního trávení volného času pro občany všech
věkových kategorií žijící v obci i jejím okolí

Záměry

Podpora a iniciace pořádání
komunitních akcí
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sportovních

a

Podpora sportovních a tělovýchovných akcí včetně
osvětových akcí zaměřených na zdravý a aktivní
životní styl
Podpora meziobecní spolupráce v oblasti sportu
Podpora spolků a organizací při jejich činnosti
Propagace pořádaných sportovních a komunitních
akcí
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro
všechny dle možností rozpočtu obce a dotací.
Zvyšování povědomí o možnostech sportovního a
aktivního vyžití v rámci území obce a jejího okolí

PRIORITA 3.

SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

Cíle

Zajištění vyhovující sportovní infrastruktury pro
pohybové a volnočasové aktivity, modernizace a
výstavba nové sportovní infrastruktury odpovídající
potřebám obce

Záměry

Údržba, modernizace a výstavba nové sportovní
infrastruktury a vybavení ve vlastnictví obce

•
•
•
•
•

výstavba víceúčelového hřiště vedle školy
výstavba tělocvičny v budově bývalé školy
výstavba pumptrackového hřiště
výstavba nových kabin u fotbalového hřiště
opravy a výstavba zázemí u fotbalového
hřiště

Podpora údržby, modernizace a budování nové
sportovní infrastruktury ve vlastnictví spolků a
organizací působících v obci
Příprava nových projektů zaměřených na sportovní
infrastrukturu dle možností rozpočtu a dotací.
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6. FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
PŘÍMÁ FINANČNÍ PODPORA
Obec Jeviněves dlouhodobě aktivně podporuje sportovní a volnočasové aktivity v obci
včetně rozvoje a údržby sportovní infrastruktury. Každoročně vyčleňuje ve svém
rozpočtu finance na:
• údržbu, modernizaci a budování nové sportovní infrastruktury,
• podporu celoroční činnosti spolku působícího v obci,
• podporu pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí konajících se na území
obce.
VYUŽITÍ DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
Obec Jeviněves se aktivně uchází o různé dotační podpory, pomocí níž udržuje,
modernizuje i buduje novou sportovní infrastrukturu v rámci území obce.
NEPŘÍMÁ PODPORA
Obec Jeviněves aktivně zajišťuje pořadatelům sportovních, společenských a jiných
akcí podporu při poskytování prostoru v majetku obce pro tyto potřeby. Dále pak
napomáhá při propagaci pořádaných akcí prostřednictvím webových stránek a
obecního veřejného rozhlasu.
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ZÁVĚR
Strategický plán rozvoje sportu obce Jeviněves bude průběžně aktualizován.
Strategický plán rozvoje sportu obce Jeviněves schválilo zastupitelstvo obce na svém
zasedání konaném dne 26.8.2021 , a to usnesením č 3/20/2021 .
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce /www.jevineves.cz/ a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním
úřadě.
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