Zápis číslo 1 ze zasedání Komise sportovní
konaného dne 29.01.2019 v zasedací místnosti
na MěÚ v Novém Městě nad Metují
PŘÍTOMNI: viz příloha č. 1 - Prezenční listina
OMLUVENI: Petr Hylena, Jiří Koza, Renata Šmejkalová
NEPŘÍTOMNI: --HOSTÉ: Petr Hable

PROGRAM
1.
2.
3.
4.

Administrativní úkony
Plán rozvoje sportu
Sportovec města za rok 2018
Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ
1.

Administrativní úkony
Předání jmenovacích dekretů a formuláře „Dodržování zásad s nakládáním s osobními údaji“.
Členové KSPORT byli seznámeni s „Jednacím řádem komisí zřizovaných Radou města Nové
Město nad Metují“.
Jednání bylo přítomno 17 členů KSPORT z 20, což je nadpoloviční většina, komise může
jednat.

2. Vystoupení ST
ST poděkoval všem členům za ochotu pracovat v KSPORT, představil nového předsedu a
vysvětlil důvody pro jeho jmenování předsedou. Dále ST upozornil na několik problémů ve
financování sportu, zvláště na poskytování spoluúčasti při realizaci investičních akcí. Vyzval
zástupce klubů, které jsou majiteli sportovních areálů a uvažují o podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci těchto areálů, aby své záměry vždy včas konzultovali s městem.
3. Plán rozvoje sportu
KSPORT byla seznámena s návrhem Plánu rozvoje sportu města Nové Město nad Metují.
KSPORT ukládá svým členům, kteří zastupují sportovní klub, zaslat elektronicky tajemníkovi
komise na adresu kupka@novemestonm.cz do 15.02.2019 údaje o svém klubu, případně
fotografie sportovních areálů.
KSPORT doporučuje RM zařadit do bodu 5.1 „Přímá finanční podpora“ větu: „Město Nové
Město nad Metují může poskytnout sportovnímu klubu finanční spoluúčast na získanou
investiční dotaci v případě, že investiční akce, na kterou bude žádána dotace a rozsah
této akce, byly včas projednány s příslušnými orgány města, aby tato spoluúčast mohla
být zapracována do rozpočtu města na příslušný rok.“

Výsledky hlasování: Pro: 17
4.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Sportovec města za rok 2018 – tajemník KSPORT předložil členům ke schválení návrh na
ocenění sportovců, kolektivů a trenérů za rok 2018, který byl sestaven na základě nominací
z jednotlivých sportovních klubů. Po krátké diskusi o platných Pravidlech pro vyhodnocování
sportovců města Nové Město nad Metují byl návrh upraven a poté bylo hlasováno o těchto
doporučeních RM:
KSPORT doporučuje RM schválit návrh na vyhlášení sportovců města Nové Město nad
Metují ve znění přílohy č. 2 k zápisu č. 1 z jednání KSPORT.
Výsledky hlasování: Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

KSPORT doporučuje RM uložit OŠKS ve spolupráci s KSPORT upravit Pravidla pro
vyhodnocování sportovců města Nové Města nad Metují. Úpravy by se měly týkat
především počtu vyhodnocovaných sportovců a upřesnění podmínek pro nominace
z jednotlivých sportovních klubů.
Výsledky hlasování: Pro: 17
5.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

Různé


Zástupkyně TJ Spartak informovala o současné situaci na zimním stadionu. Vzhledem
k navýšení cen energií a k vysokým nákladům na chlazení nestačí finance na provoz
zimního stadionu. Probíhají jednání s městem o možnosti předání areálu městu. Na podzim
byla podána žádost o investiční dotaci na MŠMT na rekonstrukci chlazení a výměnu
mantinelů. Celková investice je plánovaná ve výši 27,3 mil. Kč, spoluúčast je 8,2 mil. Kč,
město přislíbilo částku 2,7 mil. Kč. Proběhla jednání s poslanci Birkem a Bělobrádkem, ale
zatím není jisté, zda prostředky na spoluúčast seženou. V případě, že rekonstrukce
neproběhne, hrozí zavření zimního stadionu.



Zástupce Sportovního klubu informoval o investičních záměrech klubu. V roce 2019 by
měla proběhnout rekonstrukce travnaté plochy, mají podanou žádost na MŠMT, celkové
náklady jsou plánované ve výši 8 mil. Kč, v případě poskytnutí dotace bude žádat město o
spoluúčast. V roce 2020 by chtěli postavit krytou tribunu, náklady 14 mil. Kč, v roce 2021
plánují výměnu umělého trávníku – náklady 7 mil. Kč.



Proběhla diskuse o definici člena sportovního klubu a poté bylo hlasováno o tomto
doporučení RM:
KSPORT doporučuje RM doplnit do „Zásad pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ definici člena sportovního
klubu ve znění přílohy č. 3 k zápisu č. 1 z jednání KSPORT.
Výsledky hlasování: Pro: 17

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh byl přijat



09.02.2019 pořádá Lyžařský klub Cenu Metuje.



19.05.2019 – VoCe pořádá 3. ročník Charitativního běhu pro NONU – prosí pokud možno
nepořádat v tomto termínu další akce.



KČT slaví v letošním roce 100. výročí obnovení činnosti, 07.11.2019 proběhne slavnostní
setkání na zámku, během září a října proběhne 3D výstava v Městské knihovně.



6.

7.

Příští jednání KSPORT se uskuteční v úterý 12.03.2019 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu.

Úkoly pro členy KSPORT


KSPORT ukládá svým členům, kteří zastupují sportovní klub, zaslat elektronicky
tajemníkovi komise na adresu kupka@novemestonm.cz do 15.02.2019 údaje o svém
klubu, případně fotografie sportovních areálů.



KSPORT ukládá svým členům informovat sportovní kluby, které zastupují v KSPORT, o
povinnosti zapracovat do Výroční zprávy, která je přílohou k žádosti o dotaci z rozpočtu
města, výhled investičních záměrů.

Doporučení RM


KSPORT doporučuje RM schválit doplnění Plánu rozvoje sportu města Nové Město nad
Metují v bodu 5.1 „Přímá finanční podpora“ o větu: „Město Nové Město nad Metují může
poskytnout sportovnímu klubu finanční spoluúčast na získanou investiční dotaci v případě,
že investiční akce, na kterou bude žádána dotace a rozsah této akce, byly včas projednány
s příslušnými orgány města, aby tato spoluúčast mohla být zapracována do rozpočtu města
na příslušný rok.“.



KSPORT doporučuje RM schválit návrh na vyhlášení sportovců města Nové Město nad
Metují ve znění přílohy č. 2 k zápisu č. 1 z jednání KSPORT.



KSPORT doporučuje RM uložit OŠKS ve spolupráci s KSPORT upravit Pravidla pro
vyhodnocování sportovců města Nové Města nad Metují. Úpravy by se měly týkat
především počtu vyhodnocovaných sportovců a upřesnění podmínek pro nominace
z jednotlivých sportovních klubů.



KSPORT doporučuje RM doplnit do „Zásad pro výpočet výše dotace sportovním
klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“ definici člena sportovního
klubu ve znění přílohy č. 3 k zápisu č. 1 z jednání KSPORT.

POUŽITÉ ZKRATKY
KSPORT
MŠMT
OŠKS
RM
TJ
VoCe

Komise sportovní
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení školství, kultury a sportu
Rada Města
Tělovýchovná jednota
Volejbalové centrum nad Metují

ZAPSAL
Václav Kupka, tajemník KSPORT
PŘÍLOHY
Příloha č. 1 - Prezenční listina
Příloha č. 2 - Návrh na vyhlášení sportovců města
Příloha č. 3 - Definice člena sportovního klubu

Příloha č. 2 - Návrh na vyhlášení sportovců města

Nejúspěšnější sportovci Nového Města nad Metují za rok 2018
Výkonnostní sport – jednotlivci
Daniel PACOUREK, Šachový klub Nové Město nad Metují, šachy
Adriana MENCLOVÁ, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, všestrannost
Úspěšně se účastnila soutěží v přehazované, atletice, ringu, discgolfu, Jugger, apod. V neposlední
řadě pomáhá v oddíle Rodičů a dětí jako pomocná cvičitelka.
Lukáš PATZÁK, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, badminton
Člen družstva, které v regionálních výběrech kategorie U11 skončilo na stříbrné pozici, vítěz dvou
turnajů Novoměstského poháru, v současné době 24. hráč žebříčku ČR hráčů do 13 let
Nikola ČERNÁ, TC Nové Město nad Metují, tenis
Tenis hraje od 4 let, v současné době trénuje pod vedením Lukáše Melichárka V uplynulé sezóně
významně přispěla ke 4. Místu smíšeného družstva starších žáků v Královéhradecké krajské
soutěži B. Nyní je na 742. místě celostátního žebříčku.
Jonáš KOHL, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
Krajský přeborník v běhu na 60m překážek, druhý v kraji na 200 m překážek a čtvrtý v běhu na 60
m. Člen bronzového družstva výběru královéhradeckého kraje na mezikrajovém halovém utkání v
Jablonci nad Nisou.
Laura REJTHAROVÁ, TJ Spartak Nové Město nad Metují, krasobruslení
Laura soutěžila v kategorii nejmladší žačky A, pravidelně se zúčastňovala závodů Českého
krasobruslařského svazu v rámci celé republiky. Zde úspěšně obstála v konkurenci děvčat z
velkých měst. Vybojovala si tak i pěkné umístění v celkovém žebříčku své kategorie.
Barbora HYLENOVÁ, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují, plavání
V roce 2018 se zúčastnila dvou celorepublikových víkendových plaveckých kempů v Olomouci. Na
letním Krajském přeboru mladšího žactva získala 2 zlaté a 2 stříbrné medaile.

Výkonnostní sport – kolektivy
Družstvo staršího dorostu, MFK Nové Město nad Metují, fotbal
Družstvo staršího dorostu je po několik let týmem s nejlepšími výsledky v MFK Nové Město nad
Metují. V loňské sezoně obsadilo druhé místo v Premier Steel KP staršího dorostu a zúčastnilo se
též finálového turnaje Poháru staršího dorostu.
Družstvo starších žáků, TJ Spartak Nové Město nad Metují, lední hokej
Družstvo starších žáků v sezoně 2017/2018 postoupilo ze základní skupiny do finálové části, kde
se utkali s nejlepšími týmy Královehradeckého a Libereckého kraje. V této soutěži obsadili krásné
3 místo.
Družstvo starších žáků, Tělocvičná jednota Sokol Krčín, národní házená
Družstvo starších žáků obsadilo 3. místo na Mistrovství ČR, 2. místo v Zimním halovém poháru ČR
a 1. místo v Krajském přeboru.

Fitness Tým 5, Stepík Nové Město nad Metují, aerobik
Se skladbou „Miss my bad girl“ získal Fitness Tým 5 na celostátních soutěžích v roce 2018 3x
první místo, 3x druhé místo a 3x třetí místo.

Výkonnostní sport – trenéři
Petr DUDEK, MFK Nové Město nad Metují, fotbal
Trenér "A" týmu MFK Nové Město nad Metují. Jedná se o kvalitního trenéra se zkušenostmi mimo
jiné i z FC Hradec Králové. Ihned po příchodu do klubu se zapojil do činnosti klubu i nad rámec
svého působení u "A" týmu.
Petr KOTLÁŘ, Tělocvičná jednota Sokol Krčín, národní házená
Dlouholetý a obětavý trenér mladších žáků, který zastává i funkci předsedy a starosty Tělocvičné
jednoty Sokol Krčín.
Kateřina DUŠKOVÁ, Stepík Nové Město nad Metují, aerobik
Dlouholetá trenérka, která se věnuje hlavně menším dětem – celoročně trénuje, vede příměstské
tábory, předcvičuje jako lektorka na soutěžích. A děti ji milují….
Marie Kozová, KČT Nové Město nad Metují, turistika
Členkou odboru je od roku 1979, z toho 30 let pracovala ve výboru KČT. Během svého působení
pořádala nespočet vycházek, cyklovýletů a zájezdů. V počátcích vzniku oddílu dětí pomáhala 4
roky jako vedoucí. Stále je aktivní členkou odboru, účastní se všech aktivit, které KČT pořádá.
Marek DOPITA, TC Nové Město nad Metují, tenis
Trenérství se věnuje od svých osmnácti let, práce s dětmi a mládeží ho baví, umí je motivovat a
vést v jejich sportovním růstu. Je trenérem s trenérskou licencí II. třídy, trénuje děti a mládež v
kategoriích mladší žáci, starší žáci, dorost.
Václav DRAŠNAR, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, badminton
Trenér 1. třídy, pod jeho vedením jsou u badmintonistů vidět neskutečné pokroky. Jeho svěřenec
je v současné době na 24. místě žebříčku ČR hráčů do 13 let, družstvo pod jeho vedením skončilo
v regionálních výběrech kategorie U11 na stříbrné pozici.
Roman LHOTSKÝ, TJ Spartak Nové Město nad Metují, lední hokej
Trenér mládežnických kategorií, začínal v přípravce, dnes je trenérem starších žáků. Družstva pod
jeho vedením dokáží držet krok s družstvy hokejových akademií. Při vší vytíženosti je stále
aktivním hráčem v neregistrované lize mužů.
Jan VEJDĚLEK, Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, parkour
Aktivní trenér dětí v parkouru. Zkušený skokan, který pomohl tým vypracovat svojí snahou velmi
vysoko, reprezentoval Tělocvičnou jednotu Sokol Nové Město nad Metují na veškerých
vystoupeních parkouru.
Eva VÍTOVÁ, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
Dlouholetá trenérka přípravky a mladšího žactva s druhou nejvyšší kvalifikací. Obětavě pracuje v
týmu kolegů, kteří pečují o více než stovku svěřenců.
Hana KHOLOVÁ, TJ Sport pro všechny Nové Město nad Metují, všestrannost
Jako cvičitelka působí již 34 let v oddílu předškolních dětí, se kterými se účastní všech akcí
pořádaných TJ Sport pro všechny. S dětmi cvičí nejen v tělocvičně, ale také v přírodě, kde
získávají různé dovednosti

Renata ŠMEJKALOVÁ, Plavecký oddíl Nové Město nad Metují, plavání
Zakladatelka Plaveckého oddílu v Novém Městě nad Metují. Její svěřenci se každoročně
zúčastňují celé řady závodů, v roce 2018 se na Letní pohár ČR v oblasti Moravy kvalifikovalo 8
novoměstských plavců a přivezli 1 bronzovou medaili. Na Letní mistrovství ČR staršího žactva v
Českých Budějovicích se kvalifikoval v šesti disciplínách 1 novoměstský plavec.

Vrcholový sport - jednotlivci dospělí
Kamil KRUNKA, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
3. místo na MČR v půlmaratonu
Jiří SEDLÁČEK, Sportovní klub Nové Město nad Metují, lukostřelba
1. místo na MČR v terčové lukostřelbě, kladkový luk
1. místo na MČR v terčové lukostřelbě v hale, kladkový luk
2. místo na MČR v terénní lukostřelbě, kladkový luk
Dominik SÁDLO, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
3. místo na MČR v běhu na 5 000 m
3. místo na MČR v běhu do vrchu

Vrcholový sport - jednotlivci mládež
Vojtěch LIBNAR, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
1. místo na MČR juniorů v chůzi na 10 km
2. místo na MČR juniorů v chůzi v hale na 5 km
Dominik PODOLNÍK, Sportovní centrum Nové Město nad Metují, fitness
Absolutní vítěz Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice, physigue, bodyfitness a bikiny
fitness
1. místo na Mistrovství Čech dorostu a juniorů v kulturistice, physigue, bodyfitness a bikiny fitness
staršího dorostu v kulturistice do 72 kg
1. místo na MČR dorostu a juniorů v kulturistice, physigue, bodyfitness a bikiny fitness
Absolutní vítěz MČR dorostu a juniorů v kulturistice, physigue, bodyfitness a bikiny fitness
Lukáš UHEREC, HOVRCH, horolezectví
1. místo na MČR v lezení na obtížnost v kategorii do 10 let,
1. místo v Českém poháru v lezení na obtížnost v kategorii do 10 let
1. místo v Českém poháru v boulderingu v kategorii do 10 let
3. místo na mezinárodních závodech Rock master junior v kategorii do 10 let

Vrcholový sport – kolektivy
Družstvo dorostenek, Tělocvičná jednota Sokol Krčín, národní házená
Vítěz Krajského přeboru
2. místo na MČR
3. místo v Zimním halovém poháru ČR
Po podzimní části sezony jsou opět na 1. místě Krajského přeboru
Družstvo dorostenců, Tělocvičná jednota Sokol Krčín, národní házená
Vítěz Krajského přeboru
2. místo na MČR
Po podzimní části sezony jsou opět na 1. místě Krajského přeboru

Vrcholový sport – trenéři
David ŠNAJDR, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
Svěřenci: Vojtěch Libnar, Kryštof Schubert, Jan Zástava
Miroslav DUCH, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
Svěřenec: Dominik Sádlo
Tomáš PAVLÍK, Tělocvičná jednota Sokol Krčín, národní házená
Dloholetý úspěšný trenér mládeže a družstva prvoligových mužů. Družstvo dorostenců dovedl k 2.
místu na MČR, což bylo vzhledem k mladému věku tohoto kolektivu velkým úspěchem.

Tělesně postižení sportovci
Aleš KISÝ, Sportovní klub Nové Město nad Metují, atletika
2. místo na ME (Berlín) - koule
1. místo na MČR - koule
1. místo na MČR - oštěp
1. místo na MČR - disk
3. místo v Českém poháru (6 kol)
2. místo na Grand Prix (Paříž) - koule
Lenka KUNCOVÁ, Sportovní klub Nové Město nad Metují, lukostřelba
3. místo na ME (Plzeň) - kladkový luk (družstva)
1. místo v Českém poháru (4 kola) - kladkový luk
2. místo v Českém poháru (Ostrava, nepostižení) - kladkový luk
3. místo v Českém poháru (Votice, nepostižení) - kladkový luk
Michal STEFANU, Sportovní klub Nové Město nad Metují, TENIS
1. místo v Československém poháru (8 kol) - dvouhra
3. místo v Československém poháru (8 kol) - čtyřhra
2. místo - ITF (Zielona Gora, Polsko) – dvouhra

Síň slávy
Aleš HRUBÝ, TJ Spartak Nové Město nad Metují
Aleš Hrubý, přezdívaný ALDA, působil ve své aktivní hráčské kariéře na pozici obránce.
V mládežnických kategorií reprezentoval Hradec Králové, odkud se v osmdesátých letech
přistěhoval do Nového Města nad Metují. Zde začal aktivně hrát za kategorii mužů a to 2. českou
národní hokejovou ligu. Po ukončení kariéry několik let s přestávkami trénoval kategorie mužů ve
Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí, kde zvítězili v krajské lize mužů a s Vrchlabím postoupil
do druhé ligy. Po nějakém čase se opět vrátil do Nového Města nad Metují ke kategorii mužů.
V loňské sezoně postoupili do vyšší soutěže.
V letošní sezoně aktivně působí jako trenér kategorie mužů TJ Spartak, kde hrají krajskou ligu.

Sportovní výkon roku
Družstvo dorostu, TJ Spartak Nové Město nad Metují, lední hokej
Kolektiv dosáhl vynikajících výsledků v kraji, poté i v nadstavbě. V konkurenci s nejlepšími týmy
Libereckého kraje, Pardubického kraje a kraje Vysočina skončili na krásném 2. místě.

Dokázali za 38 zápasů nastřílet přes 300 gólů a v tomto byli ve srovnání v rámci České republiky
suverénně nejlepší.
Gabriela SKALÁKOVÁ - skiboby
Na Mistrovství světa ve skibobu (1. - 4. 3. 2018) se umístila na třetím místě v disciplíně Super-G.

Příloha č. 3 – Definice člena sportovního klubu
Definice člena sportovního klubu
Člen musí být řádně vedeným členem v základní organizaci;
Člen musí mít v daném roce uhrazený minimální členský příspěvek v členské organizaci;
Minimální členský příspěvek – dospělí 500 Kč; mládež do 23 let a důchodci 200 Kč
Člen musí být zároveň členem zastřešující organizace (Aeroklub ČR, FAČR, Česká obec
sokolská, Tenisový svaz atd.) se zaplaceným členským příspěvkem ve sportu, kterého je
členem v základní organizaci;
5. Základní sportovní organizace musí vést řádné seznamy členů s možností kontroly
v podobě telefonního čísla nebo emailu.
1.
2.
3.
4.

