PLÁN ROZVOJE
SPORTU MĚSTA
POLICE NAD METUJÍ
2020–2025

Plán rozvoje sportu města Police nad Metují 2020-2025

Obsahem plánu rozvoje sportu v Polici nad Metují je vymezení oblastí
podpory sportu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit
k zajištění kvalitního sportovního vyžití pro občany města. Součástí
tohoto plánu je rovněž vymezení finančních prostředků z rozpočtu města,
které jsou potřebné pro naplnění tohoto plánu, časových možností
i personální odpovědnosti.
Plán rozvoje sportu je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města
Police nad Metují. Plánovacím obdobím tohoto dokumentu jsou roky
2020–2025.
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2020–2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
Základní pojmy vycházející ze zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů:
-

Sportem je každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím
organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický rozvoj
tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování
zdraví a dosahování sportovních výkonů rekreačně nebo v soutěžích všech
úrovní, a to individuálně nebo společně.

-

Sportovní organizací je právnická osoba založená za jiným účelem než
dosažení zisku, zahrnuje-li předmět činnosti této právnické osoby činnost
v oblasti sportu.

-

Sportovcem je každá fyzická osoba, která v daném kalendářním roce
skutečně vykonává sportovní činnost, pro kterou je u sportovní organizace
evidována.

-

Sportem pro všechny se rozumí organizovaný a neorganizovaný sport
a pohybová rekreace určená širokým vrstvám obyvatelstva.

-

Sportovní zařízení je objekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo jejich
soubor sloužící výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
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Péče o sport patří mezi jeden z hlavních úkolů zajišťovaných obcemi a městy. Police
nad Metují se proto rozhodla vymezit, ve své samostatné působnosti, postavení
sportu na svém území. Úkolem města je vytvořit příznivé podmínky pro sport,
zejména:

-

Zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a připravit sportovní talenty, včetně
zdravotně postižených občanů.

-

Zajistit výstavbu, rekonstrukci, údržbu a provoz svých sportovních zařízení
a poskytnout je pro sportování občanů.

-

Kontrolovat účelné využití svých sportovních zařízení.

-

Zabezpečit finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.

Město Police nad Metují si uvědomuje nezastupitelnou úlohu sportu. Snahou města
do budoucna proto bude motivovat zejména děti a mládež ke vhodnému,
sportovnímu využití volného času a předcházet tak negativním společenským
jevům.
Význam sportu pro děti a mládež:
-

Zdravý životní styl,

-

Sociální kontakt,

-

Smysluplné trávení volného času,

-

Seberealizace,

-

Aktivní odpočinek.

Sport hraje významnou roli také v životě dospělých občanů.
Význam rekreačního sportování:
-

Významný výchovný prostředek,

-

Socializační faktor,

-

Účinná forma primární prevence sociálně patologických jevů mládeže,

-

Důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
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A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Police nad Metují má bohatou nabídku sportovního vyžití. Pro obyvatele
i návštěvníky jsou vytvořeny webové stránky, na kterých je komplexní přehled
nabídky sportu ve městě.
Ve městě je k dispozici víceúčelové hřiště, vybudované v roce 2013. Víceúčelové
hřiště je rozčleněno na tři hrací plochy, první část je určena pro volejbal, nohejbal,
tenis, házenou, futsal, či florbal, od roku 2020 nově i stolní tenis. Druhou část tvoří
hřiště s pískem, které je určené pro beach tenis, volejbal, nohejbal a fotbal. Třetí
část víceúčelového hřiště je určena pro pétanque. Víceúčelové hřiště je dostupné
jak veřejnosti, tak sportovním oddílům a školským zařízením.
Základní škola má k dispozici 2 tělocvičny. Tyto tělocvičny může využívat také
široká veřejnost o víkendech a mimo vyučování. K dispozici je také posilovna.
Místní sokolovna nabízí rovněž prostory pro nejrůznější halové sporty, ale také
možnost využít umělou lezeckou stěnu.
Ve městě se nachází několik dětských hřišť. Jedná se o dětské hřiště v Pellyho
parku, dětské hřiště a sportovní areál na sídlišti, které se nachází v Gagarinově
ulici, dětské hřiště u Vražedného pobřeží je součástí již zmiňovaného fotbalového
hřiště. Další dětská hřiště se nachází na Ostaši před vstupem do skal, další je
k dispozici v Zahradnictví Zobal, v chatové osadě Zděřina. Přístupné je i hřiště
v ulici Na Babí, hřiště u Cikánky (30 minut od centra města) a hřiště v ulici
Nádražní. Občané jsou se stavem dětských hřišť ve městě spíše spokojeni, jak je
patrné z výsledků dotazníkového šetření.

Pozn.: Hodnoceno jako ve škole: 1=nejlepší, 5=nejhorší
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V místní části Malá Ledhuje se nachází fotbalové hřiště. Toto fotbalové hřiště
vytváří jeden areál s víceúčelovým hřištěm. Fotbalové hřiště bylo postupně
modernizováno, vybudovaná byla nová tribuna, venkovní restaurace a dětské
hřiště. Fotbalové hřiště využívá zejména fotbalový oddíl TJ SPARTAK k tréninkům
a k fotbalovým utkáním. Veřejnosti toto fotbalové hřiště není volně přístupné přístup na hřiště mají jen organizování hráči či skupiny po domluvě s TJ Spartak,
v letních měsících si na hřišti hrají také děti a mládež.
V letních měsících je v provozu koupaliště, které nabízí kromě plávání také
možnost hrát stolní tenis, kuželky a k dispozici je také občerstvení. Pro plavce je
k dispozici 25 metrů dlouhý bazén, v areálu se dále nachází bazén pro neplavce
a dětské brouzdaliště.
Naopak v zimních měsících je v provozu lyžařský vlek Nebíčko. Svah má celkovou
délku 250 metrů a je vhodný spíše pro děti a začátečníky. V areálu bývá
upravována také trasa pro běžkaře. Bohužel v posledních letech bývá vlivem
teplejších zim nedostatek sněhu.
V okolí města je několik tratí pro nordic walking, všechny trasy jsou určené jak pro
začátečníky (pět tras: Radešov, Zděřina, Maršovské údolí, Suchý Důl, Bezděkov),
tak pro pokročilé (sedm tras: Bělý, Ostaš, Slavný, Supí hnízdo, Hvězda, Hony,
Pstrążna). Trasy začínají u pramene Julinka na Masarykově náměstí v Polici nad
Metují, kde je umístěna informační tabule. V okolí města jsou připraveny i okruhy
pro běžce vedoucí z velké části po značených turistických cestách.
V okolí města Police nad Metují se nachází velký počet skal a skalních stěn,
oblíbeným sportem je také lezení po skalách.
V Polici nad Metují se dále nachází půjčovna koloběžek v informačním centru.
Možnosti sportovního vyžití ve městě hodnotili kladně obyvatelé Police nad Metují
v dotazníkovém šetření, jak je vidět na obrázku níže.
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Pozn.: Hodnoceno jako ve škole: 1=nejlepší, 5=nejhorší
Na území města se v průběhu roku pořádají nejrůznější závody a soutěže místní,
regionální, republikové či mezinárodní úrovně. Z pestré škály pořádaných akcí lze
jmenovat například cyklistický závod Petrovické zatáčky, Pivní triatlon, Běh okolo
Ostaše nebo fotbalový turnaj Hlavňov Kap.
Přehled sportovních a volnočasových aktivit a spolků
Pro děti:
-

MC MAMINA - TANEČNÍ KROUŽEK

-

TJ. SOKOL - FREERUN/PARKOUR

-

TJ. SOKOL - VŠESTRANOST (gymnastika, atletika, plavání, šplh)

-

HOROLEZECKÝ KLUB OSTAŠ

-

SPARTAK POLICE- ODDÍL KOPANÉ

-

SKI Police nad Metují z. s. - klub běžeckého lyžování

-

ZŠ - KROUŽEK STOLNÍHO TENISU

-

ZŠ – FLORBALOVÝ KROUŽEK

-

SDH VELKÁ LEDHUJE - HASIČSKÝ KROUŽEK

-

JUNÁK - SKAUTI POLICE NAD METUJÍ (Skautky, Skauti, Světlušky, Vlčata,
Medvíďata)

Pro dospělé:
-

SKI Police nad Metují z. s. - klub běžeckého lyžování

-

SPARTAK POLICE NAD METUJÍ (KLUB PŘÁTEL TURISTIKY, ODDÍL KOPANÉ,
ŠACHOVÝ ODDÍL, CVIČENÍ- ČASPV, NOHEJBAL, VOLEJBAL, BADMINTON,
FLORBAL – muži/ženy)
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-

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ POLICE NAD METUJÍ

-

AUTOMOTKLUB POLICE NAD METUJÍ

-

FBC BULDOCI

-

HC VIRIDIUM POLICE NAD METUJÍ

-

PÍTRS BIKES TEAM

-

SSK PEDRO POLICE NAD METUJÍ

-

TROSKY POLICE NAD METUJÍ

-

HOROLEZECKÝ KLUB OSTAŠ

-

SAVICE

-

NOHEJBAL

SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Výrazný a trvalý zájem představitelů
města o rozvoj a podporu sportu

Chybí vybrané typy sportovní
infrastruktury

Kvalitní sportovní infrastruktura

Nedostatečné sportovní vyžití pro
seniory

Aktivní sportovní kluby a pořádání
sportovních akcí

Nedostatečný počet osob zajišťujících
volnočasové aktivity na bázi
dobrovolnictví

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Zajištění modernější vybavenosti
sportovních zařízení

Prohlubující se podceňování významu
sportu a pohybu všeobecně

Rozvoj spolkových činností ve městě

Pokles zájmu mládeže o sportování
v souvislosti s nárůstem nabídky jiných
volnočasových aktivit

Spolupráce města, MŠ a ZŠ na účasti
dětí ve sportu

Zhoršující se technický stav
sportovišť ve městě
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B. PRIORITNÍ OBLASTI

1. SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 Popis priority: Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst
a psychický vývoj. Sport má značný vliv na chování dětí a mládeže, jako
silný výchovný prostředek a prevence sociálně patologických jevů. Cílem
je podnícení zájmu o sport, vypěstování samozřejmé každodenní potřeby
mladých.

o

Opatření 1.1: Zabezpečení kvalitního a moderního materiálního
a prostorového zázemí pro sportovní aktivity a hry dětí, podpora
tělovýchovných aktivit pro děti a mladistvé.

1.1.1. Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů zaměřených na
děti a mládež

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně

1.1.2 Aktivita

Podpora ZŠ v oblasti zajišťování adekvátního a moderního
zázemí pro tělocvičné činnosti

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně

1.1.3 Aktivita

Údržba a zajišťování bezpečnosti stávajících dětských hřišť

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně
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Doplnění sportovní infastruktury v Pellyho parku – doplnění
herních prvků, dětské hřiště atd.

1.1.4 Aktivita

Očekávané náklady: 750.000 Kč
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: 2020-2021

2. SPORT PRO VŠECHNY
 Popis priority: 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.

o

Opatření 2.1: Vytvoření organizačního i ekonomického zajištění
dalších možností zábavy pro všechny věkové kategorie žijící
na území města. Město bude nadále podporovat sportovní akce
pořádané pro co nejširší skupiny obyvatel.

2.1.1 Aktivita

Podpora činnosti místních sportovních oddílů

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně

2.1.2 Aktivita

Podpora cyklodopravy – údržba a modernizace stávajících
cyklotras

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně
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2.1.3 Aktivita

Zvýšení informovanosti o možnostech aktivního trávení
volného času a podpora v oblasti propagace sportovních
akcí (např. Polický měsíčník, ZŠ - nábory)

Očekávané náklady: Dle potřeby
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: Průběžně
2.1.4 Aktivita

Rekonstrukce letního bazénu

Očekávané náklady: 6.500.000 Kč dle projektové dokumentace
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: 2021
2.1.5 Aktivita

Zastřešení víceúčelového hřiště

Očekávané náklady: 2.000.000 Kč
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: 2025

2.1.6 Aktivita

Využití prostoru bývalé skládky za benzinovou pumpou výstavba IN - LINE dráhy + pumptracková dráha

Očekávané náklady: Dle studie
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: 2022
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2.1.7 Aktivita

Víceúčelová hřiště se zázemím v místní části Pěkov

Očekávané náklady: Dle studie
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Město Police nad Metují
Termín realizace: 2020 projektová a dotační příprava; 2021 realizace (za
podmínky zisku dotace)

2.1.8 Aktivita

Výměna povrchu a úprava podloží víceúčelového hřiště

Očekávané náklady: 2 100 000 Kč
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Vedení města + Odbor investic, majetku a ŽP
Termín realizace: 2020

2.1.9 Aktivita

Výstavba školního hřiště

Očekávané náklady: 8 000 000 Kč
Financování: Město Police nad Metují
Odpovědnost: Vedení města + Odbor investic, majetku a ŽP + vedení ZŠ
Termín realizace: 2021
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