Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018-2022
Úvod
Strategický plán rozvoje sportu ve Mšeně pro období 2018-2022
vychází ze zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře
sportu.
Dle zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména 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 občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Dále pak obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v
obci a zajišťuje jeho provádění.
(zdroj:zákon č. 230/2016 Sb.)

Strategický plán rozvoje sportu je otevřený dokument, který se může měnit,
popřípadě doplňovat v závislosti na potřebách a prioritách města.
Strategický plán rozvoje Mšena stanovuje cíle, priority a zajištění rozvoje
sportu ve správním území města. Oblast sportu je z pohledu vedení města důležitou
součástí života místních obyvatel i návštěvníků regionu. Sportovní aktivity přispívají
nejen ke zlepšování zdravotního stavu obyvatel, ale přispívají k rozvoji občanské
společnosti v městském regionu, podporují sounáležitosti občanů, zlepšují jejich vztah k
městu.
Sport
Pojmem sport je dnes obvykle označována pohybová (fyzická) aktivita provozovaná podle
určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s jinými
provozovateli téhož sportovního odvětví.
(zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport)

Úrovně provozování sportu
V současné době je sport provozován na několika různých úrovních:
- na vrcholové úrovni profesionálně nebo poloprofesionálně (podle významu sportu a kvality
sportovce) - sportovec v takovém případě obvykle denně trénuje, často i několik hodin nebo
na „plný úvazek“, účastní se soutěží na mezinárodní nebo alespoň národní úrovni
- na výkonnostní úrovni poloprofesionálně nebo amatérsky - obvyklý je pravidelný trénink v
rozsahu několika jednotek až desítek hodin týdně, registrace v některém sportovním svazu a
pravidelná účast v soutěžích
- na rekreační úrovni - příležitostné sportování v rozsahu maximálně několika hodin týdně,
bez oficiální registrace nebo s registrací v rekreačních čistě amatérských soutěžích.
(zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport)

Dopad a funkce sportu
- fyzická zdatnost
- zdravotní funkce
- rekreační funkce
- socializační funkce
- seberealizační funkce

Základní informace o městě
Město Mšeno (240-403 m n. m.) je vstupní branou do CHKO Kokořínsko. Leží na jeho
východním okraji, na rozhraní okresů Mělník, Mladá Boleslav a Česká Lípa. Kokořínsko je
lesnatý kraj, plný skalních útvarů, roklí a romantických zákoutí, protkaný
množstvím turistických a cyklistických stezek. Svým návštěvníkům může nabídnout
nedotčenou přírodu, několik hradů (Kokořín, Bezděz, Houska) a zámků, ale i zachovalou
původní dřevěnou architekturu.
(zdroj: http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=home)

Současný stav
Město Mšeno žilo a žije bohatým sportovním životem. Je známé v celé republice, ba možná i
v Evropě, především díky motoristickému sportu. Má dlouhou tradici v motocyklových
soutěžích (enduro) a v posledních letech se zde jezdily také závody na ploché dráze (včetně
mezinárodních).
Historicky nejstarším sportovním spolkem je Sokol, který je aktivní i dnes, dalším velkým
spolkem je pak SK Mšeno (fotbal). Dlouhá léta je ve Mšeně aktivní Lezecký klub a v poslední
době i cyklistický.
Okolí Mšena přímo vybízí k provozování sportů v přírodě, jakými jsou např. běh, orientační
běh, skalní lezení, cyklistika, plavání, běh na lyžích, bruslení.
(zdroj:http://www.mestomseno.cz/)

Přehled sportovišť
- sportovní areál u ZŠ Mšeno (atletická dráha, víceúčelové hřiště – volejbal, basketbal,
nohejbal, tenis)
- sportovní areál SK Mšeno (fotbal, plochá dráha)
- sokolovna (tělocvična) + hřiště u sokolovny (tenis, volejbal, nohejbal) + lezecká stěna
- tenisové kurty
- dráha BMX
- koupaliště
+ přírodní sportoviště
- terén pro orientační běh + areál pevných kontrol OB
- cyklostezky
- turistické stezky
- lezecké objekty
Strategické cíle a priority města
- rozvoj školního sportu a sportu mládeže
- rozvoj sportovní infrastruktury a její dostupnosti

- podpora sportovních klubů (podpora výkonnostního sportu)
- podpora občanských sdružení organizujících tělovýchovnou, sportovní
a turistickou činnost mládeže a dospělých
- finanční (investiční) podpora činností v oblasti sportu, údržby, provozu a obnovy
vybavení sportovních zařízení
- podpora neziskových organizací zaměřených na volnočasové aktivity

Přístup k města k naplnění priorit a jejich FINANCOVÁNÍ:
Podpora
Město bude pokračovat ve stávajícím grantovém systému pro podporu spolků. Pro
sportovní spolky do grantového programu vyhradí každoročně 1% z příjmů městského
rozpočtu.
- MŠ Mšeno

předškolní TV

- ZŠ Mšeno

školní TV

- SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů (požární sport)
- DSM – podpora pohybových aktivit seniorů
Sportovní organizace + spolky, které působí na území města
- TJ Sokol Mšeno
- SK Mšeno
- Lezecký klub Mšeno
- ENDURO KLUB Mšeno
- PDK Mšeno v AČR
- Klub přátel běhu Kokořínským údolím
- Sportovní klub Los Mělník (orientační běh)
Tradiční sportovní akce na území města
Kokořínský triatlon
Volejbalové turnaje – kurty za sokolovnou
Běh naděje a Mšenská „10“
Běh pro Světlušku
Zálesácký závod zdatnosti – župní přebor
Běh Boudeckou roklí
Běh Debří
Běh Kokořínským údolím
Memoriál V. Mokrého – nohejbalový turnaj
Cyklotrek
Závody Enduro
Mšenská „50“ + Kokořínské roklinky
Závody na ploché dráze
Schválilo Zastupitelstvo města Mšena na svém veřejném zasedání dne 26.09.2018
pod číslem usnesení 4/18/2018.
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