PLÁN ROZVOJE
SPORTU
2022-2030
OBEC TIS U BLATNA

Plán rozvoje sportu obce Tis u Blatna byl schválen zastupitelstvem
obce dne 17.5.2022, usnesením č. 299.
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ÚVOD
Strategický plán rozvoje sportu obce Tis u Blatna je zpracován ve
smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění
pozdějších předpisů.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může
měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
Cílem plánu rozvoje sportu je obecně podpořit sport ve všech jeho
rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

ZÁKLADNÍ POJMY
Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity,
které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usiluji o
dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování
zdraví, dosaženi výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj
společenských vztahů.
Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport
a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního
charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, organizované i
neorganizované volnočasové aktivity, zábava, sociální kontakt, udrženi
nebo zlepšeni zdravotní i psychické kondice.
Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod,
zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent,
rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištěni
činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je
vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném
čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na
odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů
odbornou kvalifikaci.
Výbor pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán zastupitelstva
obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovnici podílející se na
sportovních činnostech v obci.
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ÚLOHA OBCE V ZAJIŠŤOVÁNÍ SPORTU

Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu obce ve své samostatné
působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména:
➢ zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež,
➢ zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně
postižených občanů
➢ zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých
sportovních zařízení a poskytují je pro sportovní činnost občanů,
➢ kontrolují účelné využívaní svých sportovních zařízeni,
➢ zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
➢ obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán
rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho provádění.

OBEC TIS U BLATNA
Základní informace:
Kraj:

Plzeňský

Okres:

Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností

Kralovice

Dobrovolný svazek obcí:

Mikroregion Kralovicko

Společník v s.r.o.:

Skládka Vrbička

Starosta obce:

Jan Křepelka

Počet členů zastupitelstva:

7

Nadmořská výška:

605 m n. m.

První písemná zmínka:

rok 1227

Katastrální výměra:

14,35 km2

Počet obyvatel:

110 – k 1.1.2022

PSČ:

331 65

Adresa URL:

www.obec-tis.cz

GPS souřadnice:

50°5′9.02″ s.š., 13°20′52.33″ v.d.
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Obec Tis u Blatna se rozkládá v severní části okresu Plzeň-sever,
východně od města Žlutice. Obec Tis u Blatna má ještě dvě části, a to
Kračín a Balkovou. Tis u Blatna dále sousedí s obcí Blatno na
severovýchodě. Leží v přírodním parku Horní Střela.
Obec Tis u Blatna je známá těžbou tiské žuly.
V lesích směrem na obec Žihle se nachází žulové skalní město se
skupinami i osamocenými balvany, nejznámější jsou Dědek a Bába.
První písemná zmínka o obci je z roku 1227.
Obec leží převážně v krajině obklopena loukami a lesy, které přímo vybízí
k procházkám, odpočinku či sběru hub i dalších lesních plodin.
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V katastru obce Tis u Blatna se
nachází několik rybníků, z nichž
nejznámější je Rumcajzák,
Spálená Hájovna, nebo rybník
Na Šupnech. V intravilánu obce
Tis u Blatna jsou dva rybníky, a
to na spodní a horní návsi, další
bezejmenný rybník se nachází
v Kračíně.
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VÝVOJ POČTU OBYVATEL V LETECH 2012-2021

Datum

Muži

Ženy

Celkem

Průměrný
věk muži

Průměrný věk Průměrný věk
ženy
celkem

1.1.2021 56

57

113

45,5

41,4

43,4

1.1.2020 56

55

111

45,2

41,0

43,1

1.1.2019 55

53

108

45,2

40,4

42,8

1.1.2018 54

52

106

45,8

40,2

43,0

1.1.2017 54

52

106

41,7

39,2

40,5

1.1.2016 53

53

106

42,9

37,4

40,1

1.1.2015 52

50

102

43,7

39,2

41,5

1.1.2014 54

48

102

43,4

39,9

41,7

1.1.2013 54

45

99

44,5

41,8

43,2

1.1.2012 54

41

95

43,3

41,4

42,5

Zdroj: czso.cz

AKTUÁLNÍ STAV
Obec je situována uprostřed lesů. Stačí si vybrat, kterým směrem se
vydat, neboť každá z cest, ať už zpevněná, asfaltová, nebo jen polní ,
vede do lesa. Občané obce mohou také využít k pěší turistice a
cykloturistice místní komunikace, které jsou součástí cyklotras, nebo se na
ně napojují přímo v nedalekých obcích. Obec se zasazuje i o zapojení
občanů obce při volnočasových aktivitách.
Na louce u rybníka na horní návsi se pravidelně pořádá Dětský den, který
je organizován tak, aby se do všech aktivit zapojilo co nejvíce dětí všech
věkových kategorií – různé soutěže a závody a ceny, které děti motivují.
V letních měsících obec pořádá pro děti akci Vítání prázdnin a Pohádkový
les. Všech akcí se samozřejmě účastní i dospělí, je to příležitost, jak
strávit odpoledne pohybem.
Před hostincem U Kamenného stolu se každoročně koná pálení čarodějnic
a stavění Máje. Tuto tradici se obec snaží zachovat. Přestože se nejedná o
sportovní aktivitu, je to jedna z forem společné akce místních obyvatel i
rekreantů, jak udržet sociální kontakty mezi lidmi.
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V obci Tis u Blatna se nachází Penzion „ U Čapků“, ke kterému náleží
tenisové kurty a hřiště na volejbal, nohejbal či jiné míčové sporty. Tato
sportoviště jsou přístupná i pro veřejnost a lze je po dohodě s majiteli
využívat.
Protože obec nemá zřízen výbor pro kulturu, sport a volný čas, činnostem
v rámci sportovních a pohybových aktivit a volného času se věnují v
převážné míře členové zastupitelstva ve spolupráci s rodinnými příslušníky
a provozovateli hostince a penzionu. Obec všechny tyto aktivity hradí ze
svého rozpočtu.
A. SPORTOVIŠTĚ V MAJETKU OBCE
V roce 2013 bylo před budovou obecního úřadu postaveno dětské hřiště
s herními prvky, které je zejména v letních měsících hojně využíváno
dětmi od nejmladších ročníků až po školáky do 15 let. Dětské hřiště bylo
pořízeno nákladem 327.438,- Kč, obec jej pravidelně udržuje a
každoročně provádí revize herních prvků.

B.CYKLISTIKA
Obcí Tis u Blatna přímo prochází cyklotrasy:
č. 2261:
Trasa: Lednice – Kralovice – Mariánský Týnec – Sedlec – Bílov – Potvorov
– Přehořov – Žihle – Tis u Blatna
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č. 2152:
Trasa: Velečín – Blatno – Tis u Blatna – Kračín – Vítkovice – Lubenec –
Libyně – Dolní Záhoří – Kostrčany – Valeč – Vrbička – Vroutek – Podbořan
Městem Manětín prochází cyklotrasa Baroko II:
Trasa: Manětín – Hvozd – Dražeň – Plasy – Vrážné – Ondřejov – Křečov –
Štichovice – Česká Doubravice – Manětín
Zajímavá je cyklotrasa Křížková cesta:
Trasa: Žlutice – Pšov – Močidlec – Bohuslav – Kolešov – vlaková zastávka
Žlutice / Záhořice
C. PĚŠÍ TURISTIKA A DALŠÍ SPORTOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V OKOLÍ
Nejoblíbenější pohybovou činností napříč všemi věkovými kategoriemi, je
pěší turistika. K této činnosti se obec Tis u Blatna svou polohou přímo
nabízí. V poslední době nabývá na oblibě chůze s hůlkami, tzv. nordic
walking. K pěší turistice lze využít zejména přírodní nezpevněné cesty
vedoucí obcí a v jejím nejbližším okolí a dále mnoho lesních cest. V zájmu
obce je podporovat tyto venkovní sportovní aktivity - není potřeba
budování infrastruktury a dalších investic, je důležité zachovat existenci
těchto přírodních cest a poskytnout tak obyvatelům bezpečné a atraktivní
trasy nejen pro chůzi a procházky, ale i běh, jízdu na kolech, koloběžkách
i sport se psy.
Možnosti občanů obce Tis u Blatna, jak aktivně trávit volný čas v okolí do
10 – 15 km od obce – pěšky, na kole, popřípadě autem, autobusem:
-

Zámek Chyše se nachází ve městě Chyše cca 25 km jihovýchodně
od města Karlovy Vary – vzdálenost cca 8 km

-

Schillerova rozhledna - vyhlídková věž. Nachází se na okraji obce
Kryry nedaleko Podbořan v Ústecké kraji – vzdálenost cca 11 km

-

Zámek Manětín je barokní stavba ve stejnojmenném městě Manětín
v Plzeňském kraji – vzdálenost cca 13 km

-

Rabštejn nad Střelou – část města Manětín uprostřed přírodního
parku Horní Střela. Historické památky v centru obce jsou chráněny
jako městská památková zóna – vzdálenost cca 10 km
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-

Směr na obec Žihle - skalní město ze žulových balvanů v Žihelském
lese (asi 3 km od obce Žihle) náleží do přírodního parku Horní
Střela, balvany jsou z tiské žuly. Lokalita je součástí přírodní
památky.

-

Lanové centrum PROUD Sklárna se nachází v katastru obce Žihle.
Jedná se o adrenalinovou atrakci, které se mohou zúčastnit
jednotlivci, rodiny i kolektivy.

-

Z obce Tis u Blatna lze na Sklárnu dojet na kole nebo pohodlně
pěšky naučnou stezkou Sklárna, která je věnována přírodě a historii
sklářské výroby okolí Tisu u Blatna. Má 13 zastávek s infotabulemi:
1. Úvod k naučné stezce, 2. Život ve vodě a u vody, 3. Rybník
petrák, 4. Mravenčí stezka, 5. Život v lese, 6. Ptactvo, 7.
Houbařství, 8. Geologie území, 9. Raštická louka, 10. Rašeliniště,
11. Lidčina skála, 12. Lesnictví, 13. Sklárna.
https://www.plzenskykraj-kct.cz/nastezky/nssklarna.htm

-

Muzeum a Galerie Mariánská Týnice je muzejní expozice věnovaná
historickému vývoji Plzeňska – vzdálenost cca 20 km

VIZE A PRIORITY
Obec Tis u Blatna se snaží o to, aby občané obce měli zájem o sport jako
o samozřejmou součást zdravého životního stylu.
Obec by ráda v budoucnu zmodernizovala vybavení výše zmíněného
dětského hřiště.
Cílem je, aby dětské hřiště a herní prvky byly přístupné bez omezení,
bezpečné, rozvíjely pohybovou aktivitu dětí, byly v blízkosti bydliště a
zvyšovaly atraktivitu obce pro obyvatele a návštěvníky.
V obci se nachází též vodní plochy (např. Rumcajzák), které postupně
budou odbahněny a vyčištěno jejich okolí a bude tak možné je využít
k rekreačnímu rybolovu.
Obec se bude i v budoucnu snažit o zachování všech sportovně
pohybových akcí, které se v průběhu roku konají.
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PRIORITY
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický
vývoj. Úlohou je poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s
okolím s navozením pocitu bezpečí. Sport je způsob vlivu na chování děti
a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační faktor a účinná forma
prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže.
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. Naplňuje myšlenky
zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného
času, seberealizace a aktivní odpočinek.
3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec
vytváří základní podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit.
Role obce je v tomto směru jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě
chápe potřebu udržitelnosti pohybových aktivit a sportu a snaží se
stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.

POPIS CÍLŮ A ZÁMĚRŮ

CÍL

Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu
jako samozřejmé součásti životního stylu. Nabídka
smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a
dovedností v této oblasti pro všechny věkové
kategorie žijící na území obce

ZÁMĚRY

Pořádání sportovních akcí a akcí pro aktivní komunitní
život
Údržba a modernizace stávajícího sportoviště ve
vlastnictví obce pro sportovní vyžití zejména dětí
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Podpora akcí pořádaných obcí, případně soukromými
subjekty na území obce
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro
všechny věkové kategorie
Příprava nových projektů zaměřených na sport a
aktivní trávení volného času dle možností rozpočtu a
dotací

FORMY PODPORY SPORTU V OBCI
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
➢ Pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup a dovybavení
sportovních zařízení
➢ Modernizace a opravy dětského hřiště ve vlastnictví obce a jeho
vybavení
b) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo
pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
➢ Údržba stávajících sportovních zařízení
➢ Propagace sportovních akcí
➢ Organizační zajištění sportovních aktivit

ZÁVĚR
Plán rozvoje sportu v obci Tis u Blatna se bude průběžně
aktualizovat.
Plán rozvoje sportu obce Tis u Blatna schválilo zastupitelstvo obce
Tis u Blatna na svém zasedání č. 25 dne 17.5.2022 usnesením č. 299.
Plán rozvoje sportu obce Tis u Blatna je zveřejněn na webových
stránkách obce https://www.obec-tis.cz/, nebo je dostupný ve fyzické
podobě na obecním úřadě.
V textu jsou použity fotografie, které jsou v galerii na webových
stránkách obce a které byly pro naši obec pořízeny panem Otto Hučkem.
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