MĚSTO JAVORXÍr
V,

nám. Svobody 134, 790 70 Javorník

rčo: oosozzos

PLAN ROZVOJE SPORTU
MĚSTA JAVORNÍK
(2. aktualizace)

zpracovaný podle ustanovení §6 a §6a zákona č. ll5l200I Sb., o podpoře sportu, ve znění
platných právních úprav, schválený Zastupitelstvem města Javorníku dne 27 .4.2022.

A
SoUČASi.r.f srev
Cást
I.

Zálďadni informace o městě a současnémstavu sportovních zařízení a
sportovních aktivit ve městě
Město Javorník a jeho obyvatelstvo
Město Javorník ležína úpatíRychlebských hor, obklopené přírodním venkovským
prostředím, které skýá velký potenciál pro sportovní vyžitíformou turistiky, běžeckého
lyžování, cyklistiky a dalších pohybových aktivit. Nachází se těsně u polských hranic, za
nimiž je v poměrně krátké vzdálenosti možno využivaítamní sportovní infrastrukturu,
zejména pro letní venkovní i zímníkryté koupání a provozování plaveckého sportu.
Obyvatelstvo města přestože jeho počet dlouhodobě postupně klesá, zatimco věkový průměr
stoupá, je poměrně hodně sportovně angažované a příležitosti vyplývajícíz přírodního
prostředí i vybudované sportovní infrastruktury hojně využívá.
1.
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Sportovnízařízení
SPortovní zaÍizeníjeobjekt, pozemek, vodní plocha, budova nebo soubor budov, které slouží

2.

výhradně nebo převážně pro provozování sportu.
SPortovní zařízení v Javorníku jsou jednak sportovní zařízeni vlastněná městem, která jsou
PřeváŽně otevřená vŠema sloužícelé veřejnosti, Dále jsou to sportovní zařízeniprivátní, řterá
jsou uzavřená pro určitý okruh osob.
Přehled sportovních zařizeníi ve vlastnictví
vlastnictví města Javorník:
Druh sportovního
zařízení

Umístění

provozovatel

uživatelé

velká tělocvična

Sportovní hala, Školní72, Javorník

Zš Javorník

žáci ZŠ,sportovn í odd íly

horolezecká stěna

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovní oddíly

posilovna

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í odd íly

gymnastický sál

Sportovní hala, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,sportovn í odd íly

krytý bazén 13,5x6 m

Sportovní hala, Školní72, Javorník

město

zacl L5, Verejnost

malá tělocvična

Základní škola, Školní72, Javorník

ZŠJavorník

žáci ZŠ,spo rtovn í odd íly

multifunkční hřiště

Základní škola, Školní72, Javorník

město

v.

v,

,-\

._y

Zacl L5, veře.;nost

Zdroj. majetková evidence měsía Javorník
přehled privátních
lv n
soortovních
vn
zařízení
zení naúzemi města Javorník:
Druh

sportovního

V]astník
provozovatel

Umístění

zařízení
fotbalové hřiště

Uživate!é
k,ú. Javorník-město, parc.

č.242

TJ Dynamo, z,s,, Družstevní 431,, Javorník
TJ Dynamo, z.s., Družstevní431, Javorník
TJ Dynamo, z,s,, Družstevní431, Javorník

malé hřiště

k,ú. Javorník-město, parc. č. 643l1,

Arcibiskupství olomoucké, Olomouc
Arcibiskupství olomoucké, Olomouc
Sport Javorník, z.s,, Míru 482, Javorník

koupaliště

k, ú, Javorník-město, parc. č. t009l1

BLUEWATER, s.r,o., Polská 578, Javorník
Ester, z. s.. Bílý Potok ],52, Javorník

veřejnost

Zdroj. veřejná databáze Katastru nemovitostí
3. Sportovní aktivity
Ve městě Javorník v}.víjísoustavné sportovní aktivity jednak příspěvkové organizace města

Javorník, zejména Základni škola Javorník - v rámci zákIadní vYuky i volnoěasových
sportovních kroužků,Dále zde působísportovní spolky se svými sportovními oddíly. Další
sportovní kroužky v Javorníku provozuje příspěvková organizace města Jeseník SVČ Duha.
V duchu spolkového života a občanských aktivit zde vznikaji různénové iniciativy k pořádání
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sPortovních akci zaměřených na rŮzné segmenty občanů(děti, rodiny, senioři, ženy, muži,..) a
také na ruzné druhy sportů (turistika, motosport, rybaření, požární sport....).
Přehled

ne ne

Subjekt
MŠJavorník, Polská
MŠjavorník, Míru

základní škola Javorník

ích subiektů a aktivit v Javorníku:
Aktivity
Užívaná sportovn í zařízení
Plavecký výcvik dětí
Sportovní hala-krytý bazén
Plavecký výcvik dětí
Sportovní hala-krytý bazén
-y
Projekty cvičenípro děti
lelocvlcna z5
ích

ne

Základní výuka tělesné výchovy
Plavecká výu ka 1.-6.ročník
Míčovéhry - volejbal
Míčovéhry - basketbal

Míčovéhry - florbal
Míčovéhry - florbal
Míčovéhry - fotbal
Lu

1, stupně

kostře l ba

Pohybově

-

taneční

Freeda nce

Pohybové hry
SVČ Duha Jeseník

Volnočasové sportovní kroužky při ZŠ:
Lezení
Badminton

stolnítenis
TJ Dynamo Javorník, z,s.

Fotbalový oddíl dětí- mladšípřípravka
Fotbalový oddíl dětí - staršípřípravka
Fotbalový oddíl dětí - mladší žáci
Fotbalový oddíl dětí - starší žáci
Fotbalový oddíl muži

SH, tělocvična ZŠ,MFH

Sportovní hala-krytý bazén
Sportovní hala

Sportovní hala
Sportovní hala
Tělocvična zš
SH, tělocvična ZŠ,MFH
Tělocvična ZŠ,MFH
Tělocvična ZŠ,MFH
Tělocvična ZŠ,MFH
Tělocvična ZŠ,MFH
Sportovní hala
-Y
lelocvlcna 15
lelocvlcna -Y
/5

FH Dynamo, SH, tělocvična ZŠ
FH Dynamo, SH-velká TV
FH Dynamo, SH-velká TV
FH Dynamo, SH-velká TV
FH Dynamo, SH-velká TV

SK Panter Javorník, z.s.

Basketbal - dívky, chlapci
Sport.příprava dětí - dívky, ch lapci

SH, malá tělocv, ZŠ,MFH
SH, malá tělocv. ZŠ,MFH

Sport Javorník, z.s.

Oddíl Volného lezení (HO Rychleby)

OddílVolejbalu
oddíl stolního tenisu

Sportovní hala a exteriéry
Sportovní hala
-x
lelocvlcna z5

Jóga

Sportovní hala - posilovna
SH - gymnastický sál

Tenis

SH + hřiště mimo Javorník

cvičenírodičůs dětmi

Sportovní hala
Exteriér
Sportovní hala
SH + hřiště Dolní park

posilovna

Horská kola (MTB Rychlebská)
kondičnícvičenížen
Fotbálek
Jumping
EduArt, z,ú. Č.Ves

Tanečníkroužek

lelocvlcna -x
z5
-x
lelocvlcna /5

sH čMs - SDH Javorník

Sport.družstva staršícha mladšíchžáků
- soutěže v hasičskémsportu
Sport,družstvo - dospělí

Náběhová plocha Bílý Potok
-x
lelocvlcna z5
Náběhová plocha Bílý Potok

SH ČMs - SDH Javorník

Zkratky: SH: sportovní hala, MFH: multifunkčníhřiště, FH: fotbalové hřiště
Zdroj; informace z pracovní agendy odboru finančníhoMěÚ Javorník a informace poslrytnuté
subjekty uvedenými v tabulce
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n.

Formy podpory sportu ve městě
1. Sportovní

infrastruktura - stav, provoz a údržba

a) Infrastruktura vlastněná městem
Město Javorník vYnakládá každoroěně prostředky na provoz, údržbui investice do stávajících
vlastních sportovních zař ízení.

sportovní hala
SPortovní hala byla vybudována v roce 1999, jeji pořizovací hodnota činila 29 mil. Kč.
SPortovní halu provozuje příspěvková organizace města Základni škola Javorník, jejímž
Prostřednictvím - formou_příspěvku na provoz - město hradí provozni náklady spojóne se
sPortovní ČinnostíŽáknZŠvrámci výuky a dále sportovní činnostídětí a m|ááeže vrámci
zájmových krouŽkŮ a volnočasových aktivit, což představuje zhruba2 mil. Kč ročně.
Objekt sPortovní haly je v současnosti v dobrém, provozu ,.hop** ,tur.,1. Jediným
významným aktuálním problémem je střešní zatékání, pocházejíci patrně zkondenz-átu
vznikajícího z dŮvodu nefunkčnosti stávající klimatizační jednotky. Protó město Javorník v r,
2019 uzavřelo smlouvu na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vzduchotechniky, měření a regulace kotelny určenék vytápění tělocvičny a bazénu. Projekt
byl dokončen vr. 2020,krealizaci zatím nedošlo zdůvodu nenalezení vhodného dotačňího
titulu pro dostatečné a komplexní (kombinace dotací na rekonstrukci sportovního zaíízenía
dotace na energetické úspory) krýí rozsáhlé a nákladné akce. Výhledově by sportovn i hala
také potřebovala renovaci podlah.

Krl.tÝ bazén
Krytý bazén byl vybudován v jednom stavebním objektu spolu se sportovní halou v roce
|999, poíizovacíhodnota činila necelých 5 mil. Kč.
Krytý bazén provozuje ve své režii město, které ročně naprovozní náklady bazénu doplácí
cca 2 mil. Kč.
Krytý bazén je v současnédobě v zatim provozu schopném stavu, který však vyžaduje
investice do rekonstrukce vnitřních zařízeni, v nejbližšídobě zejména kompletní rekonstrukci
klimatizace a výměnu bazénovéfólie. V roce 2019 město pořídilo pro bazén ÚV lampu na
dezinfekci bazénové vody a objednalo projektovou dokumentaci na rekonstrukci klimatizace.
Projektová dokumentace byla dokončena vroce 2020 - je společná pro objekt bazénu a
sportovní haly - viz komentář výše,
Tělocvična v

zš

Kromě sportovní haly spravuje příspěvková organizace města Základni škola Javorník tzv.
malou tělocvičnu, která se nacházi vjedné zbudov areálu ZŠ- v budově kláštera, Tato

budova byla převedena do majetku města v rámci přechodu majetku státu na obce v roce 1993
s Úěetní hodnotou 0,5 mil. Kč. Také provoz této tělocvičny dotuje město formou příspěvku na
provoz částkou zhruba 0.5 mil, Kč ročně.

Tělocvična je bezproblémově funkční,vroce 2018 proběhla výměna oken, dveří a nová
výmalba, V roce 2020 byla provedena oprava venkovních špalet, Ještě je potřebná oprava
fasády a instalace zastíněni oken. Výhledově - obdobně jako ve sportovní hale - je potřebná i

renovace podlahy.
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Multifunkční hřiště
Toto sPortovni zařízení bylo vybudováno v roce 2014 nákladem 4,6 mil. Kč, Jeho provoz a
ÚdrŽba vyŽaduje cca 0.1 mil, Kč ročně. Vletech 2015 bylo hřiště ještě doplněnó o nové
doPadové Plochy a herní prvky. Dalšíherní prvky byly pořízeny v roce 202I a na dalšíjsou
alokovány finanČníprostředky v rozpočtu města na rok 2022. Od záměru přesunu stávajíiích
Posilovacích zaÍÍzeníke sportovní hale bylo zatím upuštěno ve vazbé na zachování próstoru
pro staveniště při rekonstrukci dílen ZŠ.
Dětské sportovní hřiště Bílý Potok
HřiŠtě bYlo založeno v roce 202l, povrch byl upraven provizorně a byly zde instalovány
menŠÍherní prvky. V roce 2022 je naplánována důkladnějšíúprava povrchu a pořizeni dalších
herních prvků.
b) Infrastruktura privátní
Ve městě Javorník jsou dvě významnější privátní sportovní zařízeni. Hřiště u dolního parku
vlastněné církví,o jehož odkoupení v současnosti město usiluje, a fotbalové hřiště vlastněné

fotbalovým spolkem Dynamo Javorník, z.

s.

Fotbalové hřiště Dynamo Javorník
Vzniklo zhruba v 60. letech 20. století, V polovině 90. let proběhla kompletní rekonstrukce
hrací plochy a kolem roku 2005 jen malá spíšezáchovná oprava havarijního stavu šaten.
Areál v současné době neodpovídá sportovním ani hygienickým normám, šatny jsou vlhké,
zdivo plesniví, chybí řádné sociální ale i skladovací zánemí. Výhledově bude třeba řešit také
parkování v okolí hřiště,
2.

Finančnía věcná podpora sportu

Posk}tování dotací z rozpočtu města

Město Javorník každoročněvyhlašuje Program pro poskytování neinvestičníchdotací

zrozpoČtu města, který zahrnuje dotace na ěinnost a dotace na akce. Tento program zahrnuje
oblast sportu, kultury a sociální oblast, Celkově na tyto dotace město vyčleňuje I mil. Kč
ročně, z toho do oblasti sportu odcházi průměrně 0.6 mil. Kč ročně.
Těmito prostředky je podporována jednak hlavně celoroění činnost spolků provozujících
soustavný výkonnostní sport a dále pak sportovní akce pořádané spolky i jednotlivci pro
občanskou veřej nost města.
Peněžitédary za mimořádné sportovní výkony propagující město

Tato ocenění jsou poskytována

při

příležitostech mimořádných dosažených výkonů

s nadregionálním ohlasem a významem. Příkladem jsou peněžité dary poskytnuté v roce 2018

vítéznýmbasketbalistkám ZŠJavorník, které dosáhly
základních škol O pohár ministra školství.

l.

místa v célostátní sportovní lize

slev}, na nájemném sportovních zařízení
Rada města každoročněna návrh ředitele základni školy schvaluje slevy na nájemném
sportovních zařízení, které ZŠspravuje, pro spolky a oddíly provozující soustavný
ýkonnostní sport a dále také úplnézproštěnínájemného (výpůjčkysportovních zařízení) pro
oddíly a sportovní kroužky provozujícísportovní činnost pro děti a mládež mimo školní
výuku, Tato forma podpory dosahuje ročně kolem 0"5 mil, Kč ušlých příjmů, které město
kompenzuje ze svého rozpočtu,
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Nákup sportovního fvbavení
V rámci PřísPěvku na provoz poskytovaného městem je průběžněobnovováno vybavení
sPortovních zařízení provozovaných základní školou. Dále je zrozpočttl města ťtnancováno
lYbavení SDH Javorník i SDH Bílý Potok, sloužícíkprovozováii požárniho sporťu. Tyto
náklady jsou odhadovány na cca 0.3 mil. Kč ročně,
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nI.
shrnutí informací o stavu podpory a rozvoje sportu ve městě
silné stránkv:
- město Javorník má v relaci k počtu obyvatel a svým rozpočtovým možnostem
hodnotnou vlastní sportovní infrastrukturu dostupnou k využití
Óelé veřejnosti
- město Javorník z roČníhorozpočtu, kteqý představuje řádóvě objem
průměrně cca 60 90 mil. KČ, PoskYtuje na provoz sportovních zařizení u poapo.u sportu ročně
průměrně cca 4 - 5 mil. Kč, tedy zhrubá 5 % svého rozpočtu
- město Javorník_ má'zmapovány akutní potřeby investic do svých již existujících
sPortovních zařízeni, které budou v tomto a nejbližších2 letech činit"..u
8 mii. Kč,
což je při rozJoženído více let pro rozpočet měsia dostupná částka
- od roku 20]9 Pracuje sPortovní komise rady města, kierá má potenciál se soustavně
zabývat sportem ve městě a komunikovat se iportovními subjekiy
Slabé stránky:

-

na Územi města Javorník chybí některé jiné než již existující druhy sportovních
zařízení a město nemá dosud zmapovánu jejich potřeňnost
nedostateČná snaha a zálem menších sportovních subjektů získávat podporu
také
z vyššíchveřejných rozpočtůa privátních sponzorů

-

příležitosti:

-

,
-

na velikost města poměrně početná a kvalitní základna sportovních spolků
a oddílů
s kvalitními trenéry
různédotačníprogramy z vyššíchveřejných rozpočtů
zájem sPortovních subjektŮ se zapojit do komunikace s městem o budoucnosti
sportu
možnost získánídalšíhosportovního areálu dolní park
moŽnost výhledově uzpůsobit letní hřiště k využívánív zimě jako kluziště

Hrozb}r:

-

-

nedostatek motivace k udrženídostatečného počtu a úrovně sportovních trenérůve

městě

neochota žadatelůk otevřenému informování města o počtech a struktuře sportovců
a
nezbytnosti a podrobném účeludotací žádaných z městského Programu a jeho
následném vyúčtování
nedostatek vlastních prostředků města k dofinancování dotací z vyššíchveřejných
rozpočtůna budování nové sportovní infrastruktury
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CAST B
PLÁN ROZVOJE

Iv.

CíIe podpory rozvoje sportu ve městě
1. Sportovní činnost dětí a mládeže

Prjoritní oblastí podpory sportu ze strany města je podpora soustavné sportovní činnosti dětí a
mládeŽe, jejímžcílem je pěstování pozitivního vztahu ke sportu, zájmi o sportovní aktivity a
rozvíjeni sportovních dovedností a schopností. Očekávané přínosy ipočívajízejména
v Prevenci Patologických jevŮ u mládeže a v budování kladných osobnostních rýsů,
;áto .;e
smysl pro odpovědnost, týmovou spolupráci azdravý životnístyl.
2. Soustavný výkonnostní sport

Tato oblast podpory je zaměřena na sportovní oddíly, které soustavně pracuj í s mládeží a
s dosPělými s cílem úČastia reprezentace oddílůnebo jednotlivců ve sportóvních soutěžích na
všech dosažitelných úrovních,
OČekávanými přínosy je zejména reprezentace města a samotných sportovců, motivace
k dlouhodobé sportovní činnosti, výkonům a také trenérské práci.
3. Volnočasovéaktivity a sportovní akce pro širokou veřejnost

Tato oblast zahrnuje podporu všech vrstev obyvatelstva ve sportovních a rekreačních
aktivitách na Území města, Cílem je vytváření kvalitních a finančně dostupných možností
sPortovního vyžitía aktivního odpočinku pro všechny věkové kategorie, Přínosem je
smYsluplné trávení volného času, při kterém doc,házi k udržování dobré zdravotní kondióe

občanůa také k rozvoji a upevňování mezilidských vztahů mezi občany města.
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v.

Plány podpory rozvoje sportu ve městě
Plán
zařízeni

rtovní
n infrastruktu
ru

městské s

investice/opravy

odhad

odhad

komentář

nákladů doby realizace
tis.
spoftovní hala

rekonstrukce vzduchotechniky,

aklytý bazén

měření a regulace kotelny:
proj ektová dokumentace

realizace
sportovní hala
a tělocvična

5 000

zš

zs

multifunkční

2023-2024

500

2024

dezinfekce vody-pořízení UV lampy

300

20l9

výměna bazénovéfolie

]00

2020-2024

oprava venkovních špalet

300

2020

ýměna

ostatní

l 000

2022-2023

30c

2022

a doplnění herních prvků

zázemí hřiště - zbývalé kotelny ZŠ

rtSte

3 00c

2023-2024

vybudování hřiště v BílémPotoku

40c

2021-2022

vybudování hřiště v Javorníku-vsi

40c

2023

vybudování areálu pro hasičský sport

50c

2023-2024

000

2023-2024

400

2022

vybudování tenisového kurtu
privátní

fotbalové hřiště Dynamo -

infrastruktura

vybudování nového zázemí:
proj ektová dokumentace

realizace za podmínky získáni dotace

2. Plán opatření

2020

přelakovaní

fasáda (klášter)

n

400

rok

splněno 2020

hledá se dotace

renovace podlah, opravy, přebroušení,

krytý bazén
těIocvična v

Kč

l

18 000

2022-2024

splněno 2019

;plněno 2020

probíhá

splněno 2022

hledá se dotace

k podpoře rozvoje sportu ve městě

Opatření v oblasti poskytování dotací
a) Město bude nadále vyčleňovat minimálně 0,6 mil. Kě na rok v Progřamu poskytování

neinvestiČníchdotací z rozpočtu města (dále jen Program) na přímou finanční
podporu sportovní činnosti i jednorázových sportovních akcí pořádaných organizacemi i
oběany na územi města Javorníku,

Termín: trvale

b) Město bude

v maximálním možnémrozsahu informovat subjekty, vlastnícínebo
spravujícívýznamnou sportovní infrastrukturu na územíměsta, o možnostech získání
dotací na jejich údržbu,rekonstrukci nebo rozvoj a pro významné projekty poskytne
těmto subjektŮm administrativní pomoc a součinnost pro získánídotace a realizaci
projektu.
Termín:trvale
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c)

Při Posuzování Žádosti o dotace z rozpoětu města bude důsledně hodnotit vlastní aktivitu
uchazeČŮ o městské dotace při získávanídotací zjiných veřejných zaro;ů.
Cílem je
efektivní vyuŽití prostředkŮ vyčleněných na Prograrn jednak "k pokrytí potreb, kteie
nelze zjiných veřejných zdrojů financovat, a dále k masívnějšípodioře sportovních
oddílŮ, sPolkŮ a dalšíchorganizací zabývajicích se sportovní činnosiíacii a mtaoeze.
Termín: trvale

d) Město bude každoročnězvažovaíúpravy pravidel Programu tak, aby co

nejvíce
odPovídala aktuálním potřebám veřejnosti a aktuálnímu dění a sportovním trendům ve
městě i celé spoleČnosti. Aby také zabrnovala motivačníprvky k dosažení žádoucího
Stavu, jako např. podporu práce sportovních trenérů tréňujícichsportovní oddíly a
druŽstva dětí a mládeže, s cílem udrženía zvýšeníjejicň kapacity, kvalifikacó a
motivace.
Termín: trvale

Opatření v dalšíchoblastech podpory rozvoje sportu
a) Město vytvoří a bude udržovat a aktualizovat databázi subjektů vyvíjejícíchsportovní
Činnost naúzemíměsta a systém komunikace s nimi za účelemzji3ťo;ání jejich potřeb
a námětŮ a také ziskáváni informací o jejich výsledcích zasluhujících si ocenění ze
strany města.

Termín:trvale

b) Město vytvoří informační systém o činnosti sportovních organizací a
sportovních akcích a bude jej dále rozvíjet a aktualizovat.
Termín: trvale

c) Město bude

plánovaných

každoročněvyhodnocovat plnění tohoto Plánu rozvoje sportu a

vyhodnocení bude součástí zveřejněného závérečnéhoúčtuměsta.
Termín:trvale

d) Město bude tento Plán rozvoje
aktualizovat.
Termín: trvale

sporťu pravidelně

V Javorníku dne 27.4.2022
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