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Čl. 1
Úvodní ustanovení
Plán rozvoje sportu ve městě Nové Město nad Metují (dále jen „Plán rozvoje sportu“) je
zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů a je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Nové Město nad
Metují.
Plán rozvoje sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti
na prioritách a potřebách města. Jeho cílem je podpořit sport ve všech jeho rovinách včetně
jeho financování z rozpočtu města.
Čl. 2
Základní východiska
Město Nové Město nad Metují je tradičním sportovním centrem regionu. Působí zde řada
sportovních spolků, z nichž některé (především Sportovní klub Nové Město nad Metují, TJ
Spartak Nové Město nad Metují a Sportovní centrum Nové Město nad Metují) zastřešují další
oddíly různých sportovních odvětví. Sportovní kluby nabízí širokou škálu sportovních aktivit
pro děti, mládež i dospělé v různých výkonnostních úrovních od výkonnostní tělovýchovy až
po vrcholový sport. Sportoviště a sportovní areály jsou ve většině případů v majetku
jednotlivých spolků, město je vlastníkem dětských hřišť a tělocvičen a hřišť v areálu škol.
Péče o sport patří podle zákona o podpoře sportu k povinnostem obce. Město Nové Město
nad Metují se spolupodílí na financování sportu a sportovních zařízení a zároveň kontroluje
efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Sport a veškeré pohybové a volno-časové aktivity
jsou nedílnou součástí života ve městě.
Město Nové Město nad Metují deklaruje právo na sport svých občanů, chce jim ho umožnit
v různých formách a uznává svoji vlastní zodpovědnost v zajišťování sportu koncipováním
a realizací vlastní sportovní politiky a zřízením Komise sportovní jako poradního orgánu Rady
města Nové Město nad Metují (dále jen „RM“) pro oblast sportu a tělovýchovy. S ohledem na
široké spektrum provozovaných sportů město Nové Město nad Metují garantuje všem svým
občanům rovný přístup ke každému sportu.
Město Nové Město nad Metují se současně veřejně hlásí ke své povinnosti vytvářet pro občany
vhodné podmínky pro sport a sportovní volnočasové aktivity. Uvědomuje si nezastupitelnou
úlohu sportu v životě všech občanů, zvláště pak mládeže a dětí. Vnímá sportování
a smysluplné využití volného času jako účinnou formu primární prevence sociálně
patologických jevů.
Zásady finanční podpory sportu a tělovýchovy v Novém Městě nad Metují jsou zpracovány
v souladu se „Strategickým plánem rozvoje města Nové Město nad Metují do roku 2020“,
opírají se především o prioritní oblast č. 3: Život ve městě. Tato prioritní oblast je vymezena
tematickými prioritními osami, z nichž sportu a tělovýchovy se dotýká hlavně osa „Volnočasové
aktivity (vč. sportu a kultury)“.
Čl. 3
Přehled sportovních spolků
V současné době ve městě působí 19 sportovních spolků (v následujícím přehledu jsou řazeny
podle velikosti členské základny k 31.12.2017):

Sportovní klub Nové Město nad Metují z.s. (dále jen Sportovní klub) byl založen v roce
1991 a v současné době sdružuje téměř 1000 členů v oddílech atletiky, volejbalu, lukostřelby,
rekreačních sportů a sportů tělesné postižených jako atletika, lukostřelba, curling, stolní tenis,
atd. Ve vlastnictví Sportovního klubu je sportovní areál (Stadion gen. Klapálka), který zahrnuje
dvě fotbalová hřiště (jedno hřiště s přírodním trávníkem a druhé je pokryto umělou trávou).
Perfektní tréninkové podmínky zajišťuje i osvětlení hřiště s umělým trávníkem. Dále je v areálu
atletická dráha se sektory pokryté umělým povrchem Conipur (6 drah na ovále, 8 v rovince).
Délka oválu je standardních 400 m. Součástí areálu jsou tenisové kurty a hřiště na
volejbal. Během jednoho dne lze postavit a provozovat lukostřeleckou střelnici odpovídající
potřebám a požadavkům světových soutěží lukostřelců.
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Obr. 1 - 4: Stadion gen. Klapálka

Sportovní centrum Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Sportovní centrum) bylo
zapsáno 01.01.2014, v současné době spolek uvádí téměř 400 členů, kteří sportují v odvětvích
tenis, badminton, fitness, squash, fitbox, spinning.
Jedná se o sportoviště, které každoročně využívá 15 000 návštěvníků a je tak důležitým
sportovištěm pro občany města. Sportoviště jsou také využívána mateřskými a základními
školami z Nového Města nad Metují, organizovanými sportovci a širokou veřejností. V areálu
probíhají 3x týdně tréninky dětí a mládeže badmintonu a 3 dny v týdnu tréninky tenisové
mládeže, veškeré tréninky jsou vedeny kvalifikovanými trenéry a po dobu působení tito
sportovci již posbírali řadu ocenění z turnajů, v oblasti fitness 1. místo v Mistrovství republiky
ve fitness jednotlivcích, nově 4. místo z Mistrovství republiky physique fitness z 13.10.2018.
Mimo tréninkové hodiny sportoviště navštěvují organizovaní sportovci a veřejnost. Spolek
ročně pořádá cca 13 tenisových/badmintonových/squashových turnajů pro děti, mládež,
organizované sportovce i veřejnost.
Sportovní centrum si za účelem naplnění svých cílů pronajímá sportovní prostory
ve Sportovním centru Nové Město nad Metují, ul. 28 října, čp. 414. Cílem činnosti spolku je
podpora sportu, hlavně mládežnického a pořádání sportovních akcí pro členy a veřejnost.
Obr. 5, 6: Sportovní centrum Nové Město nad Metují
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Tělovýchovná jednota Sport pro všechny Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen
Sport pro všechny) byla založena v roce 1992 a nabízí všem zájemcům pestrý výběr účinných
pohybových aktivit: všeobecnou gymnastiku, rekreační sporty, aerobik, rytmickou gymnastiku,
jógu, zdravotní tělesnou výchovu, cvičení a pobyt v přírodě. Zajišťuje cvičení v oddílech
předškolní děti, cvičení rodičů s dětmi, mladších žákyň a žáků, starších žákyň, žactva
a dorostu, zdravotní cvičení, cvičení mužů a žen. Všichni cvičitelé jsou vyškoleni a pravidelně
se účastní seminářů a srazů. V současné době má spolek téměř 300 členů. Sportovní činnost
provozuje TJ Sport pro všechny v pronajatých sportovních areálech, především
v novoměstské sokolovně a v turistické základně na Rezku.

Tělocvičná jednota Sokol Krčín (dále jen Sokol Krčín) vznikla v roce 1891. Sídlí v Novém
Městě nad Metují - Krčíně, kde vlastní sokolovnu a moderní venkovní sportoviště s umělým
povrchem, umožňujícím široké možnosti využití – házená, malá kopaná, volejbal, tenis.
V jednotě je nejúspěšnější oddíl národní házené se svými 12 družstvy. Nejvyšší soutěž –
I. ligu hrají muži a ženy. Rekreační formu sportování nabízí odbor Všestrannost.
Obr. 7, 8: Areál Tělocvičné jednoty Sokol Krčín

Tělovýchovná jednota Spartak Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen TJ Spartak)
využívá ke své činnosti zimní stadion v ulici Pod Lipami a v současné době má více než 200
členů v oddílech lední hokej a krasobruslení. Zimní stadion byl slavnostně otevřen 6.12.1970.
V roce 2010 byla ukončena výstavba nových šaten. Stadion využívá hokejový klub TJ Spartak.
V dopoledních hodinách je ledová plocha k dispozici novoměstským mateřským a základním
školám. Dále je zde po celou zimní sezónu pořádána hokejová soutěž neregistrovaných pod
názvem Krčínská hokejová liga. TJ Spartak rovněž provozuje hotelovou ubytovnu Z-SPORT,
která nabízí 60 lůžek pro ubytování se snídaní.
Obr. 9 - 12: Zimní stadion a hotelová ubytovna Z-sport
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Stepík Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Stepík) je klub, jehož hlavním posláním je
pravidelná celoroční výuka sportovních a tanečních disciplín, příprava jednotlivců a závodních
týmů na soutěže a výchova ke zdravému životnímu stylu. Stepík vznikl v roce 2007, je
organizován ve FISAF - ČSAE, ČUS. Sídlo má klub v Novém Městě nad Metují, Malecí 585,
členskou základnu v Novém Městě nad Metují, České Skalici a Dobrušce.
Stepík pravidelně pořádá soutěže celorepublikového a krajského charakteru, jednotlivci i týmy
se úspěšně účastní velkého množství soutěží po celé České republice. Během roku klub
pořádá několik soustředění a v létě velmi populární příměstské tábory, které probíhají v Novém
Městě nad Metují. Stepík pravidelně spolupracuje s Městským klubem v Novém Městě nad
Metují, vystupuje na akcích města a o své činnosti informuje v novoměstském Zpravodaji.
Svým názvem Stepík propaguje město Nové Město nad Metují na všech akcích, které pořádá
i na akcích, kterých se účastní.
Klub nabízí dětem a mládeži od 3 – 18 let tyto hodiny: Taneční a pohybová průprava, Děti
na startu, Gymnastika, Aerobik a Step aerobik, Soutěžní aerobik – Fitness týmy, Trampolínky,
Zumba, Street Dance, Standardní a latinskoamerické tance.
Dospělým jsou určeny silové, aerobní a taneční hodiny.

Městský fotbalový klub Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Městský fotbalový klub)
se v roce 2000 vyčlenil ze Sportovního klubu. V současné době působí v Městském
fotbalovém klubu 8 družstev mládeže (3 družstva hrají Okresní soutěž a 5 družstev hraje
Krajský přebor) a 1 družstvo mužů (1. A třída). Svou činnost spolek provozuje na pronajatých
hřištích na Stadionu gen. Klapálka.

HOVRCH, z.s. (dále jen HOVRCH). Novoměstský spolek pokračující v tradici horolezeckého
oddílu, který byl v Novém Městě nad Metují založen v roce 1963. Spolek byl do současné
samostatné podoby zaregistrován v roce 2016 vyčleněním ze Sokola Vrchoviny, který
sdružoval dva oddíly. V současnosti má spolek téměř 200 členů a jeho náplní je nejen
horolezectví, které převládá, ale i další outdoorové sporty, ochrana životního prostředí, kultura
a rozvoj místních tradic. HOVRCH provozuje vlastní přírodní lezecký areál (HIS), který se
nachází kousek od centra města u řeky Metuje a umělou stěnu „bouldrovku“ v hale za MÚ (tzv.
Plechovku). Obě tyto sportoviště si členové vybudovali a stále rozvíjejí vlastními silami
a nezištnou prací členů. Spolek je velice úspěšný v závodní činnosti mládeže na
celorepublikové úrovni i v evropském měřítku. Rovněž dospělí členové spolku se účastní
různých sportovních soutěží (lezeckých, cyklistických, běžeckých, lyžařských, aj.).
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Obr. 13: HIS – areál HOVRCH

Obr. 14: Cvičná stěna bouldrovka

Klub českých turistů v Novém Městě nad Metují z.s. (dále jen KČT) využívá ke své
činnosti turistickou základnu na Rezku. Pro své členy i pro ostatní příznivce turistiky pořádá
pravidelné pěší vycházky, cyklistické výlety, lyžařské výlety, jedno i vícedenní autobusové
zájezdy. Nedílnou součástí činnosti je pořádání pochodů pro širokou veřejnost a bazaru
čehokoliv. Provádí značení turistických cest v okolí Nového Města nad Metují, zajišťuje opravy
a údržbu turistických stezek a zařízení. Součástí KČT je oddíl STOPA, který vznikl v roce 1994
a je součástí Asociace turistických oddílů mládeže České republiky (ATOM).
Obr. 15: Turistická základna na Rezku
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TENNIS CLUB Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen TENNIS CLUB). Tenisový klub
působí v Novém Městě nad Metují víc než padesát let a v současné době disponuje šesti
antukovými kurty. Pět kurtů tvoří areál - ulice Nad Sokolovnou. Šestý kurt, který byl
vybudovaný jako první, je od areálu vzdálený cca 100 m vzdušnou čarou
- u Sokolovny. V areálu se nachází tréninková zeď s asfaltovým, bezúdržbovým povrchem
a dále budova, ve které je klubovna, kancelář, šatny a sociální zázemí (sprchy, toalety). Areál
je k dispozici členům klubu i veřejnosti. Klub zabezpečuje tréninky dětí a mládeže pod vedením
zkušených trenérů. V sezóně jsou obvykle postavena tři až čtyři družstva, která hrají krajské
soutěže na různých úrovních, podle aktuální výkonnosti a dosahovaných výsledků.
Obr. 16, 17: Tenisový areál

Aeroklub Nové Město nad Metují z.s. (dále jen Aeroklub). Založení aeroklubu se datuje
do roku 1946. Přílet prvního vlastního letadla do Nového Města nad Metují se uskutečnil
17.10.1946. Bylo to Letadlo Piper Cub OK-YHA. Plocha letiště se postupně utvářela
do současného stavu, docházelo k rozšiřování areálu tak, aby byly pokryty požadavky
a potřeby výcviku a ubytování pilotů i žáků při jejich soustředění. Novodobá historie Aeroklubu
se píše od roku 1990. Tehdy Aeroklub získal do svého vlastnictví budovy i techniku a začal
samostatně hospodařit.
V dnešní době má Aeroklub statut vnitrostátního veřejného letiště s dvěma vzletovými drahami
do kříže, umožňující přistání letounů do vzletové hmotnosti až 5 tun. O areál Aeroklubu se
stará 110 členů ve čtyřech odbornostech motorového, bezmotorového, parašutistického
a modelářského sportu.
Obr. 18, 19: Areál Aeroklubu
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Volejbalové centrum nad Metují, z.s. (dále jen Volejbalové centrum). Volejbalové
centrum se zaměřuje na propagaci volejbalu a minivolejbalu, jeho prioritou je mládež na
základních školách v Novém Městě nad Metují i okolí. V rámci všestranného sportovního
rozvoje dětí pro ně pořádá i turistické výlety, táboráky, lyžařské a vodácké kurzy a další
všesportovní aktivity. Pro veřejnost pak pořádá 1x ročně Charitativní běh pro NONU.
Pod jeho hlavičkou funguje několik zájmových a výkonnostních oddílů minivolejbalu,
žákovského volejbalu i oddíly dospělých. Jednou z činností Volejbalového centra je také
Volejbalová škola, která je určena i pro veřejnost – děti, dospělé, trenéry či pedagogy. Oddíl
je aktivně zapojen do organizace OVS.
Volejbalové centrum pořádá Turnaj základních škol, v rámci celého náchodského okresu
i turnaje minivolejbalu a volejbalu pro registrované i neregistrované hráče. Samozřejmostí jsou
i vícedenní soustředění a kempy, kterými se snaží podpořit sportovní dovednosti a úspěchy
svých svěřenců až na celorepublikových turnajích. Pro trenéry a pedagogy pořádá i vlastní
metodická školení.
Obr. 20, 21: Z akcí Volejbalového centra

Tělocvičná jednota Sokol Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Sokol Nové Město).
Sokol Nové Město zajišťuje cvičební, sportovní a kulturní činnost. V budově sokolovny je
možný pronájem sálů na sportovní, kulturní a společenské akce. V areálu sokolovny se
nachází Parkourové hřiště, venkovní cvičební prvky a kurty na nohejbal, volejbal a malou
kopanou. Areál sokolské zahrady je využíván širokou veřejností.
Obr. 22, 23: Areál Tělocvičné jednoty Sokol Nové Město nad Metují
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Lyžařský klub Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Lyžařský klub). Lyžařský klub byl
založen v roce 1966 jako oddíl lyžování pod TJ Spartak Nové Město nad Metují. Svoji činnost
provozuje na Zimním kopci v Deštném v Orlických horách nad hotelem Orlice. Od roku 1990
je klub jako samostatný s názvem Lyžařský klub Nové Město nad Metují.
Hlavní činností Lyžařského klubu je provozování rekreačního i závodního sjezdového lyžování
pro své členy i širokou veřejnost. V rámci závodní činnosti se účastní závodů v rámci ČR
a vychoval řadu okresních a krajských přeborníků a mistryni republiky ČR. Současně je
pořadatelem tradičního závodu žactva do 15-ti let v obřím slalomu Cena Metuje, závodů pro
školy a klubových závodů žactva Nejrychlejší žák. V letních měsících Lyžařský klub pořádá
závody Běh do 100 schodů.
Obr. 24, 25, 26: Areál Lyžařského klubu

Florbalová škola Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen Florbalová škola) vznikla v roce
2012 jako navazující organizace na F.B.C. Nové Město (funguje od roku 2003) Členy spolku
jsou převážně hrající děti, rodiče dětí a jejich trenéři. Florbalový oddíl je registrován pod
Českou florbalovou unií a družstva hrají přebory a ligu Královéhradeckého a Pardubického
kraje. V současné době trénují družstva od přípravky až po starší žáky. Oddíl se zaměřuje
nejen na výkonnostní sport, ale i pořádá letní soustředění, turnaje pro rodiče s dětmi.
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PONMM, z.s. (dále jen Plavecký oddíl) byl založený v roce 2010 a od roku 2012 se
každoročně účastní nejen oblastních, ale i republikových soutěží. Nejlepším výsledkem v roce
2017 bylo získání bronzové medaile na Olympiádě dětí a mládeže v Brně. Plavecký oddíl
nabízí celoroční plavání kondiční (výukové) a výkonnostní ve věku 5 – 18 let. Plavci trénují
v plaveckém bazéně v Novém Městě nad Metují a v Dobrušce.
Obr. 27 – Plavecký bazén v Novém Městě nad Metují

TTC Nové Město nad Metují (dále jen TTC). Spolek provozuje sportovní aktivity zejména
v oblasti tenisu a sportovních her. Cílem a účelem činnosti TTC je podpora sportu, podpora
mládežnického sportu a podpora sportovní přípravy dětí školního a předškolního věku
v obvodu svého působení. Dalším cílem je pořádání sportovních akcí pro členy a veřejnost
v areálu tenisového klubu.
Obr. 28: Herna TTC

YOSHINKAN Nové Město nad Metují, z.s. (dále jen YOSHINKAN), zajišťuje v Novém
Městě nad Metují od podzimu 1999 výuku karate a částečně i aikidó. Spolek se zaměřuje na
nekonfrontační pojetí bojových umění tj. na sebeobranu jako prostředku pro udržování tělesné
kondice a zdraví a jako prevenci sociálně patologických jevů. Od r. 2016 se věnují problému
bolesti zad cvičením SM systému a prvků převzatých z jógy. Každý rok pořádají krajské
semináře karate, a od r. 2019 také semináře jógy, na které si zvou zkušené lektory. Cvičit
s nimi může každý - od dětí až po seniory.

Šachový klub Nové Město nad Metují z.s. (dále jen Šachový klub) se v roce 2016
vyčlenil ze Sokola Vrchoviny. V současné době působí v Městském šachovém klubu
11 šachistů. Hráči hrají turnaje jednotlivců, mládež hostuje v žákovských týmech. Dospělí i děti
hrají regionální přebor družstev. Zápasy družstev jsou hrány dle losu buď u hostů anebo
v pronajatých prostorách Spolkového domu v Novém Městě nad Metují.
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Tab. 1: Členská základna k 31.12.2017
Členská základna k 31.12.2017

Sportovní klub

Celkem

Mládež do 18 let

Novoměstští

Sportovní klub

900

233

425

Sportovní centrum

354

92

199

TJ Sport pro všechny

276

120

241

Sokol Krčín

255

101

199

TJ Spartak

226

108

102

Stepík

211

192

93

Městský fotbalový klub

206

125

166

HOVRCH

178

61

98

Klub českých turistů

142

22

109

TENNIS CLUB

139

43

88

Aeroklub

119

0

26

Volejbalové Centrum

100

72

44

Sokol Nové Město

90

38

64

Lyžařský klub

90

26

58

Florbalová škola

69

47

58

Plavecký oddíl

42

39

11

TTC

32

8

23

YOSHINKAN

15

5

9

Šachový klub

12

2

9

3 456

1 334

2 022

Celkem

Graf 1: Členská základna k 31.12.2017
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Graf 2: Členská základna k 31.12.2017 – mládež do 18 let
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Graf 3: Členská základna k 31.12.2017 – novoměstští
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Čl. 4

Definování strategických cílů v oblasti sportu
Hlavními prioritami města Nové Město nad Metují v oblasti sportu jsou podpora sportování dětí
a mládeže, podpora sportu pro všechny, podpora výkonnostního a vrcholového sportu, a to
vše zejména pro novoměstské občany.
4.1. Sport dětí a mládeže
Aktivní pohyb je jednou z podmínek zdravého tělesného růstu a psychického vývoje dětí
a mládeže. Je účinnou formou primární prevence sociálně patologických jevů, důležitým
prvkem v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka. Nezastupitelnou úlohu ve
sportování dětí a mládeže mají školy a školská zařízení. Již v mateřské škole a později na
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základní a střední škole získávají děti a mládež základní sportovní návyky a dovednosti, pro
mnohé z nich to může být odrazový můstek pro další sportování ve sportovních klubech.
Cílem v této oblasti je podnítit u dětí a mládeže zájem o sport, vypěstovat v nich potřebu
pohybu jako samozřejmé součásti jejich životního stylu. Nabídnout jim smysluplnou zábavu
a zároveň jim umožnit rozvíjet své schopnosti a dovednosti v oblasti sportu a tělovýchovy
s možností dalšího růstu.
4.2. 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. Patří sem rovněž lidé v důchodovém věku a lidé tělesně postižení. Jde o činnost
ve volném čase, spontánní, více nebo méně systematickou. Hlavní motivací je pohybové vyžití
a zábava v příjemném přírodním a sociálním prostředí, motivací může být i udržení či zlepšení
zdravotního i psychického stavu a kondice. Není sporu o tom, že tento druh sportování přispívá
ke zdravému způsobu života.
Cílem v této oblasti je vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití
a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie.
4.3. Výkonnostní a vrcholový sport
Do této oblasti patří sportovci všech věkových kategorií s nejrůznější výkonnostní úrovní, kteří
se snaží dosáhnout svých individuálních výkonů ve zvolených sportovních činnostech.
Výkonnostní i vrcholový sport je provozován ve sportovních klubech a je charakterizován
pravidelnou soutěžní činností řízenou sportovními svazy. Vrcholový sport je vyšší forma sportu
výkonnostního – nejvyšší domácí soutěže družstev i jednotlivců. Sport je zdrojem zábavy pro
širokou veřejnost (fandovství), pomáhá pěstovat v občanech města pocity patriotismu, je
významným prostředkem propagace města doma i v zahraničí.
Cílem v této oblasti je vytvořit dostatečné finanční zázemí sportovním spolkům pro jejich
činnost, umožnit jim pořádání významných sportovních akcí a tím přinést městu výraznou
reklamu a přispět k posílení cestovního ruchu se všemi jeho pozitivními důsledky. Umožnit
široké veřejnosti bavit se sportem a tím v nich probudit zájem i k vlastnímu aktivnímu
sportování.
Čl. 5

Přístupy a forma k naplnění stanovených priorit
5.1. Přímá finanční podpora
V rozpočtu města je na financování sportu vyčleněna samostatná položka. Vzhledem k tomu,
že vlastníky sportovních areálů jsou samotné sportovní kluby, je financování ze strany města
rozděleno do dvou částí – financování sportovní činnosti a financování provozu sportovních
areálů. Systém přidělování dotací sportovním klubům je popsán v „Zásadách pro výpočet výše
dotace sportovním klubům působícím ve městě Nové Město nad Metují“, které jsou přílohou
tohoto Plánu rozvoje sportu.
Město Nové Město nad Metují může poskytnout sportovnímu klubu finanční spoluúčast na
získanou finanční 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.
Základní a mateřské školy využívají k výuce tělesné výchovy a k pořádání různých sportovních
a tělovýchovných aktivit sportovní areály ve vlastnictví sportovních klubů (TJ Spartak,
Sportovní klub, Sokol Krčín). Město poskytuje těmto spolkům finanční dar za dlouhodobou
a oboustraně přínosnou spolupráci, školy pak mají vstup na sportoviště zdarma. Pro školy
i pro sportovní kluby je tento systém výhodný, školy využívají sportovní areály v dopoledních
hodinách, vlastní sportovní aktivita klubů je hlavně odpoledne a během víkendů. Výši daru
schvaluje Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují.
V následujících tabulkách a grafech je uveden přehled financování sportovních klubů za roky
2017 a 2018.
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Tab. 2: Dotace sportovním klubům v letech 2018 a 2017
Sportovní klub

Dotace
2018

2017

TJ Spartak
Sportovní klub
Městský fotbalový klub
Sokol Krčín
TENNIS CLUB
Sokol Nové Město
Aeroklub
Stepík
Volejbalové Centrum
TJ Sport pro všechny
Sportovní centrum
Florbalová škola
Lyžařský klub
HOVRCH
Plavecký oddíl
TTC
Klub českých turistů
YOSHINKAN
Šachový klub
Celkem

1 430
1 329
493
443
270
252
245
240
190
189
170
150
145
145
105
71
60
58
15
6 000

708
985
460
390
260
200
192
218
147
186
71
140
115
140
68
150
60
50
15
4 555

Graf 4: Dotace sportovním klubům v roce 2018 (v tis. Kč)

Dotace 2018
1 430
1 329

493 443

270 252 245 240 190
189 170 150 145 145
105 71

15

60

58
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Graf 5: Dotace sportovním klubům v roce 2017 (v tis. Kč)

Dotace 2017
985
708
460 390

260 200 192 218
147 186

150
71 140 115 140 68
60

50
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5.2. Technická podpora
Technická podpora spočívá v bezplatném poskytování městského krytého pódia sportovním
klubům na různé akce a v pomoci Technických služeb města Nové Město nad Metují při
přípravě a úklidu areálu před významnými sportovními akcemi.
5.3. Propagační forma podpory
Propagační forma podpory spočívá ve zveřejňování sportovních akcí prostřednictvím
webových stránek města a Novoměstského zpravodaje. Do budoucna by mohla být ve větší
míře využívána propagace sportu a tělovýchovy ve školách formou ukázek různých druhů
sportu v rámci výuky tělesné výchovy. Cílem této spolupráce by mělo být zaujetí žáků sportem,
ukázat jim, že sport je hlavně zábava, která utužuje zdraví a posiluje přátelství.
5.4. Společenská forma podpory
Významnou formou společenské podpory je každoroční vyhodnocování nejúspěšnějších
sportovců města za uplynulý rok v kategoriích „Jednotlivci a kolektivy v oblasti výkonnostního
sportu“, „Jednotlivci, kolektivy a trenéři v oblasti vrcholového sportu“, „Tělesně postižení
sportovci“, „Síň slávy“, „Sportovní výkon roku“. Tato tradice by měla být zachována
i v budoucnu.
Další formou společenské podpory je přebírání záštity nad významnými sportovními akcemi
ve městě, poskytování drobných dárků a propagačních předmětů na nejrůznější sportovní
akce ve městě.
Čl. 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Plán rozvoje sportu nahrazuje koncepční materiál „Zásady finanční podpory
sportu a tělovýchovy města Nové Město nad Metují“ schválený Radou města Nové
Město nad Metují usnesením č. RM 219-9170/11 ze dne 13.06.2011.
(2) Tento Plán rozvoje sportu byl schválen Radou města Nové Město nad Metují
usnesením č. RM 11-542/19 ze dne 25.03.2019 a nabývá platnosti dnem 01.05.2019.
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Použité zkratky:
Čl.
Článek

ČSAE

Český svaz aerobiku a fitness

ČUS
FISAF
KČT
MÚ
OVS
TJ
z.s.

Česká unie sportu
Federation of International Sports, Aerobics and Fitness
Klub českých turistů
Městský úřad
Okresní volejbalový svaz
Tělovýchovná jednota
zapsaný spolek

V Novém Městě nad Metují dne 03.04.2019

Petr Hable
starosta města
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