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Úvod
Strategický plán rozvoje sportu v Obci Nebovidy 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 planu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob
financovaní podpory sportu v obci.
Plán podpory sportu obce Nebovidy je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti
podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním
spojených aktivit ve prospěch obce a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů
rozvoje sportu na úrovni kraje (Plán rozvoje sportu ve Středočeském kraji-Koncepce sportovní
politiky Středočeského kraje 2018-2025) a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025.
Sport a pohybové aktivity občanů jsou neopomenutelnou součástí života společnosti. Je nejrozšířenější
zájmovou a volnočasovou aktivitou občanů všech věkových skupin, s výrazným vlivem na zdravotní
stav, životní styl populace a harmonický rozvoj osobnosti, zvláště pak u dospívající mládeže.
Nesporná je i role sportu v oblasti výchovy, vzdělávání a v prevenci negativních společenských jevů.

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 zajištění 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.
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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,
 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
spolupodílí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených 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 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 (obecní zřízení).

Charakteristika obce
Základní údaje
Kontaktní informace obce:
Název:

Obec Nebovidy

Adresa:
IČO:
Právní forma:
OKEČ:
Datum vzniku:
Základní územní jednotka:
Statutární zástupce:

Nebovidy 75, Kolín 280 02
00235571
801 - Obec
84110 - Všeobecné činnosti veřejné správy
01.01.1998
533521 - Nebovidy
Ing. Jaromír Kašpar, starosta obce
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Základní statistické údaje:
Počet obyvatel k 1.1.2020:
Pošta:
Mateřská škola:
Základní škola:
Plynovod:
Kanalizace včetně ČOV:
Veřejný vodovod:
Sbor dobrovolných hasičů:
Stavební úřad:
Finanční úřad:
Úřad Práce:
Živnostenský úřad:
Pověřená obec:
ORP

704
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
NE
Městský úřad Kolín - Stavební úřad
Finanční úřad pro Středočeský kraj – územní pracoviště Kolín
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Kolín
Kolín
Kolín
Město Kolín

Stav obyvatel a věkové složení obce Nebovidy k 31.12.(použito z ČSÚ):

2016
Počet obyvatel celkem 698
muži
357
ženy
341
ve věku (let) 0-14
137
Ve věku (let) 15-64
437
Ve věku (let) 65 a více 124
Průměrný věk
39,8

2017
707
360
347
145
437
125
39,6

2018
708
362
346
139
441
128
40,1

2019
715
365
350
142
446
127
40,0

2020
723
372
351
136
454
133
40,5

Současný stav

Obec Nebovidy pořádá různorodé akce, které přispívají k posilování vzájemných vztahů mezi
občany. Obec se snaží aktivně podílet na udržení i vzniku nových aktivit pro dospělé i děti.
Jak v obci Nebovidy tak v obci Hluboký Důl se nachází dětské hřiště s herními prvky, či veřejné
prostranství pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel. V současné době jsou dětská hřiště s herními
prvky jediná veřejně dostupná místa pro aktivní vyžití nejmenších obyvatel obce. Obec disponuje
fotbalovým hřištěm, které je v užívání TJ Nebovidy z.s.. Systematické práci s mládeží v rámci
sportovních aktivit a aktivit volného času se věnuje v převážné míře TJ Nebovidy z.s..
Obec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Hluboký Důl pořádá každý rok akci Dětský den,
odpoledne se soutěžemi a doprovodným programem. Další sportovně volnočasové aktivity probíhají
v sousední obci.
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Vybavenost obce Nebovidy v oblasti sportu:

Koupaliště a bazény (s prov.,správ.)
Kryté bazény z koupališť a bazénů
Hřiště (s provozovatelem nebo spr.)
Hřiště dětská (s herními prvky)
Tělocvičny (vč.školních s příst.veřej.)
Stadiony otevřené
Stadiony kryté
Zimní stadiony kryté i otevřené
Ostat.zaříz.pro tělových.(s provoz.spr.)

0
0
1
2
0
0
0
0
0

Partneři v oblasti sportu v regionu obce:
Název: Tělovýchovná jednota Nebovidy z.s.
IČO: 14803151
Forma: spolek
Adresa: Nebovidy 75, 280 02 Kolín
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Název: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hluboký Důl
IČO: 61884936
Forma: Pobočný spolek
Adresa: Nebovidy 75, 280 02 Kolín

Partneři v oblasti sportu mimo region obce:
Název: Junák-český skaut, středisko Červené Pečky, z.s.
IČO: 61882127
Forma: Pobočný spolek
Adresa: K Vodojemu 454, 281 21 Červené Pečky

Multiplikační dopady sportu
Propojení sportu s ostatními oblastmi lidského života v obci Nebovidy. Zejména se jedná o zdravotní
dopady, rekreaci, zdatnost, socializaci a seberealizaci.

Definování strategických cílů obce Nebovidy v oblasti sportu
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 chování 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 zdravotního 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 vytvořit sportovní
zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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Popis cílů a záměrů
Sport dětí a mládeže
Cíl: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí zdravého
životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této
oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování dětí a mládeže.
Záměry: Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život. Údržba stávajících
zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití obyvatel. Příprava a realizace projektů pro
sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami obce. Údržba a modernizace stávajících
dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu s potřebami obce. Podpora a organizační zajištění
sportovních akcí pro děti a mládež. Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle
možností rozpočtu a dotací.
Sport pro všechny
Cíl: Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní zábavy pro
všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Záměry: Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s potřebami
obce. Iniciace pořádaní sportovních akcí. Podpora akcí pořádaných spolky z území obce. Příprava
nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a dotací.
Sportovní infrastruktura
Cíl: Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity a rekreaci, která
podporuje aktivní trávení volného času.
Záměry: Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury. Údržba a modernizace sportovní
infrastruktury. Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností rozpočtu a
dotací.

Přístupy a formy obce k naplnění stanovených priorit
Obec využije možnosti získání dotace pro reálné naplňování vlastního plánu rozvoje sportu.

K tomu, aby se příležitosti mohly přeměnit do podoby cílů a jejich následné realizace je
potřeba získat co nejširší základnu občanů a k tomu zaměřit i činnosti zastupitelů a ostatních
sdružení (spolků) v obci.
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Formy podpory sportu v obci
Přímá podpora (finanční)
rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
 Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení
 Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení
poskytovaná v rámci příspěvku na provoz spolků v obci
 z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo účastí na
sportovních akcích nebo soutěžích,
poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování dotací z rozpočtu
obce třetím osobám.
Nepřímá podpora
 Údržba stávajících sportovních zařízení
 Propagace sportovních akcí
 Organizační zajištění sportovních aktivit

Závěr
Strategický plán rozvoje sportu v obci Nebovidy se bude průběžně aktualizovat. Strategický plán
rozvoje sportu obce Nebovidy schválilo zastupitelstvo obce Nebovidy na svém zasedaní konané dne
26. 5. 2021 usnesením č. ….
Tento dokument je zveřejněn na webových stránkách Obce Nebovidy www.nebovidy.eu nebo
v listinné podobě k nahlédnutí na OÚ Nebovidy v době úředních hodin.

Jaromír Kašpar, starosta obce
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