OBEC ČÍMICE
Strategický plán rozvoje sportu obce Čímice na období od roku 2019 – 2023
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1. Úvod
Plán rozvoje sportu v obci Čímice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o
podpoře sportu, ve znění pozdějších novel a doplnění.
Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti
na potřebách či prioritách obce. Cílem strategického plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech
jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.
Výňatek z novely:
§6 Úkoly obcí
1 Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména
a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež
b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů
c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a
poskytují je pro sportovní činnost občanů,
d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení,
e) Zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení priorit
v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro
občany obce.
Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou nezbytné k naplnění plánu.
Jedná se o střednědobý dokument, který má za úkol konkretizovat cíle, opatření a možnosti podpory.
Připravit finanční zdroje, které umožní vyšší využití potenciálu sportu a všech aktivit s ním spojených.
Mělo by se jednat o otevřený dokument, který se může měnit a doplňovat v závislosti na prioritách
obce v daném období.
Hlavním cílem je podpořit sport ve všech jeho podobách a určit způsob jeho financování.

Na zpracování koncepce plánu rozvoje se podíleli všichni zastupitelé ve volebním období 2018-2022.

2. Základní východiska a pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány
příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní
pohody, upevnění zdraví, dosažení 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,
zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
Tělesná výchova a sport ve školách –pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího
programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivit ve školních
prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a
vytváření vztahu ke sportu.
Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a
provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
Sportovní akce – jednotlivá organizovaná soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Spolupracující instituce –státní instituce (MŠMT,MMR) veřejná správa (Plzeňský kraj), sportovní
organizace (Česká unie sportu, sportovní svazy).
Dobrovolník a dobrovolnictví –cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný
činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu.
Dobrovolnictví je ve sportu vědomá, svobodně zvolená činnosti osob, které ve svém volném čase
působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti
vyžadující ze zákona či jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
Komise pro kulturu, sport a volný čas – poradní orgán obce, jehož členy jsou rovněž dobrovolní
činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.
Zastupitelstvo obce – poradní orgán starosty obce.

3. Úloha obce v zajišťování sportu
Podle zákona číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu, obce ve své samostatné působnosti vytvářejí
podmínky pro sport – viz § 6 citovaného zákona.
Sportovní politika obcí vychází z jejich potřeb a odvíjí se o kulturně historických tradic. Obce se
spolupodílejí na financování sportu, koordinují činnosti sportovních subjektů ve prospěch obce,
respektive svých občanů a kontrolují efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Obec tak
v samostatné působnosti, ve svém územním obvodu, pečuje v souladu s místními předpoklady a
s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů, jako je uspokojování ochrany a rozvoje zdraví, kulturního rozvoje, výchovy a vzdělávání, dle
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

4. Základní údaje o obci Čímice
Obec Čímice se nachází v Plzeňském kraji, cca 5 km od hlavní komunikace mezi městy Sušice a
Horažďovice.
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1543. Obec se dělila na dva dvory, patřící panství
Žichovickému a Strakonickému. V roce 1879 žilo v obci 763 obavatel.
Počet obyvatel k 1.lednu 2018 : 183
Nadmořská výška: 480 m.n.m.
Adresa: Čímice čp. 63
342 01 Čímice
Telefon: +420 376 596 477
Email: oucimice@seznam.cz
ID datové schránky: 9m9bxvq

5. Přehled stávajících sportovních zařízení a jejich vybavení
V obci se aktuálně nachází jedno menší fotbalové hřiště, tenisové hřiště s umělou trávou a dětské
hřiště. Areál doplňují sportovní šatny pro muže a ženy se sprchami a toaletami.
Fotbalové hřiště nemá předepsané rozměry a slouží především pro pohybové aktivity místních
občanů. Je vybaveno 2 menšími brankami a je využíváno zejména v letních měsících.
Tenisové hřiště s umělým povrchem je k dispozici každoročně od května do října. Mimo tenisu zde lze
hrát nohejbal a volejbal. K dispozici je nejen pro místní občany, ale i pro další zájemce z okolí.
Dětské hřiště je určeno pro nejmladší a nejmenší obyvatele obce a je k dispozici celoročně. Využívají
jej i další návštěvníci naší obce, rovněž ti z řad nejmenších. K dispozici je skluzavka, prolézačka, dvě
houpačky, malá hrazdička a dvě sedátka na ocelové spirále sloužící k získání stability při houpání.
Sportovní akce do současné doby organizovalo především místní Sdružení dobrovolných hasičů (SDH)
ve spolupráci s obcí.

6. Plán investic do rozvoje sportu
Obec by ráda zainvestovala (s využitím možnosti případné dotace) do úpravy stávajícího povrchu
tenisového hřiště, který vzhledem ke stáří, jeví značné opotřebení.
S výhledem o budoucnosti bychom navrhovali rozšířit současnou plochu fotbalového hřiště, tak aby
zde bylo možné provádět i soutěže družstev mladých členů SDH.

Navrhujeme ještě více zviditelnit obec Čímice formou napojení se na cyklostezky a turistické trasy
vedoucí v okolí obce.
Alespoň jedenkrát v kalendářním roce zorganizovat sportovní den pro dospělé – tematický pochod po
okolních pamětihodnostech.
Každoročně, mimo již zažité akce v obci, uspořádat sportovní den pro děti a mladistvé.
Vzhledem k oblibě v obci v hraní nohejbalu, jednou ročně zorganizovat turnaj v nohejbalu se
zapojením co nejvíce místních obyvatel.

Strategický plán rozvoje sportu v obci Čímice schválilo Zastupitelstvo obce na svém zasedání
konaném dne 16.08. 2019usnesením číslo: 30/2019.
Strategický plán rozvoje sportu je zveřejněn na webových stránkách obce Čímice: www.cimice.eu
nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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