Plán rozvoje sportu
na období od 2017 do 2024
město Černošín

Plán rozvoje sportu v obci byl schválen radou města dne 9. 1. 2017, usnesením č.
51/II/2.

Tento plán rozvoje sportu v obci na období od 2017 do 2024 je zpracován v souladu
se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, § 6 v platném znění.

Současně je tento plán koncipován jako navazující a upřesňující k již zpracovanému
a platnému Programu rozvoje města Černošín na období od 2016 do 2024.

Město Černošín tvoří místní části rozkládající se na osmi katastrálních územích.
Společný katastr mají Černošín a Lhota u Černošína. Samostatné katastrální území
tvoří místní části Krásné Údolí, Lažany u Černošína, Ostrovce, Pytlov, Třebel, Víchov
a Záhoří u Černošína.

Město Černošín má k datu 31. 12. 2016 na svém území tyto prostory a pozemky, kde
je možné provozovat sportovní činnost:

1. Víceúčelové hřiště na p. p. č. 227/1 v k. ú. Černošín
Hřiště je vybaveno pro tenis, volejbal, fotbal, nohejbal. Pronájem je možný po dohodě
s pracovnicemi Informačního centra, které také zajišťují instalaci jednotlivých herních
prvků a úklid v prostoru hřiště.

2. Dětské hřiště na p. p. č. 79/1 v k. ú. Černošín – zahrada u „Muzea“
Dětské hřiště je svými herními prvky uzpůsobeno pro vyžití dětí ve věkové skupině
do 12-ti let. Dětské hřiště obsahuje síťovou prolézačku, závěsnou houpačku se
skluzavkami, houpadlo koník, krokodýla, pískoviště, lanovku, lavici se stolem, lavici
kolem stromu, altán.
Pískoviště je v případě nepoužívání zakryto plachtou, aby nemohlo být znečištěno
výkaly zvířat.
Město každý rok nechává zpracovat revizi tohoto dětského hřiště, čímž se snaží
zajistit jeho bezpečnost.
Dětské hřiště je přístupné celoročně s ohledem na klimatické podmínky.

3. Pískloviště u staleté lípy na p. p. č. 2319 v k. ú. Ostrovce
Dětské hřiště je svými herními prvky uzpůsobeno pro vyžití dětí ve věkové skupině
do 12-ti let. Dětské hřiště obsahuje kladinu, vahadlovou houpačku, lochnesku,
houpadlo koník, věžovou sestavu s houpačkou, hup hop.

Město každý rok nechává zpracovat revizi tohoto dětského hřiště, čímž se snaží
zajistit jeho bezpečnost.
Dětské hřiště je přístupné celoročně s ohledem na klimatické podmínky.

4. Cyklostezky, turistické trasy a naučné stezky
Město Černošín je výchozím bodem cyklotras č. 2215 do Trpíst a č. 2220 do
Konstantinových Lázní. Další cyklotrasou, která město pouze protíná je č. 2212
Klášter Teplá - Svojšín. Přes obec prochází žlutá turistická značka. Pod Třebelí
začíná naučná stezka Třebel, podél Kosího (Kosového) potoka do území zasahuje
naučná stezka Údolím Kosího potoka, která dále pokračuje zelenou turistickou
značkou. Přes Třebel vede cyklotrasa č. 2205, přes Pytlov cyklotrasa pod č. 2222 a
Víchov protíná cyklotrasa č. 2205.
Cyklotrasy, turistické trasy a naučné stezky jsou přístupné celoročně s ohledem na
klimatické podmínky.

5. Prostory pro sportovní vyžití (Společenský dům)
V současné době vlastní město Černošín objekt bývalého obchodního domu na p. p.
č. 111/2 v k. ú. Černošín. Ten je v současné době využíván v jednom patře jako
prodejní plocha Jednoty s. d. Tachov. V dalším patře jsou prostory pronajaté
Tělovýchovné jednotě SOKOL Černošín z. s. pro stolní tenis, šipky apod.

6. Dopravní hřiště u ZŠ
Za přispění dotace bylo zřízeno u základní školy na p. p. č. 19 v k. ú. Černošín
dopravní hřiště, kde se žáci základní školy učí pravidlům silničního provozu a
připravují se k soutěži BESIP. Toto hřiště spravuje základní škola.

7. Dětské hřiště u MŠ
Na pozemku p. č. 785/2 v k. ú. Černošín v areálu mateřské školy je sestava dětských
herních prvků rozvíjející motorické schopnosti předškoláků. Dětské hřiště spravuje
mateřská škola.

8. Fotbalové hřiště na p. p. č. 611/2 v k. ú. Černošín
Fotbalové hřiště se zázemím je ve vlastnictví Tělovýchovná jednota SOKOL
Černošín z. s., které tento areál také spravuje.

9. Šontálský park Krásné Údolí na p. p. č. 24/1 v k. ú. Krásné Údolí

Město Černošín pronajalo výše uvedený pozemek „Spolku Za Krásné Údolí“. Na
tomto pozemku jsou umístěny herní prvky, které tento Spolek spravuje.

10. Jakoubkův park na p. p. č. 676/2 v k. ú. Víchov
Ve Víchově se na pronajatých pozemcích města nachází Jakoubkův park s herními
prvky, které spravuje Občanské sdružení Víchov.

Další sportovní vyžití je možné v okolních městech a obcích. V tomto plánu jsou
uvedena sportovní zařízení do dojezdové vzdálenosti 30 km.
Tachov – 25 km
-

Zimní stadion: lední hokej, bruslení, minigolf, bowling
Plavecký bazén a koupaliště
Sjezdovka na Vysoké
Rychta – střelnice
Skatepark
Sportovní hala: halové sporty, cvičení pro ženy
Tenisové kurty
Stadion s fotbalovými hřišti + běžecké dráhy

Bezdružice – 15 km
-

Víceúčelové sportovní hřiště
Squashová hala a posilovna
Tělocvična
Fotbalové hřiště
Areál Bezdružice
Lanové centrum - Polžice

Konstantinovy Lázně – 14 km
-

Cyklostezka a in-line bruslení
Venkovní plavecký bazén Staré Lázně – 25 m
Wellnes centrum Konstantin

Planá u Mariánských Lázní – 14 km
-

Koupaliště

Stříbro – 12 km
-

Víceúčelové hřiště: bruslení, florbal, hokej, v zimě ledová plocha
Sportovní hala TJ Baník Stříbro: kuželky, bowling, squash, volejbal

Město Černošín podporuje činnost spolků dotacemi z rozpočtu města.

Veškeré rozvojové a podpůrné aktivity v oblasti sportu jsou uvedeny ve zpracovaném
a schváleném Programu rozvoje města Černošín na období od 2016 do 2024.

Zpracovaný a schválený plán rozvoje sportu v obci se bude aktualizovat průběžně,
minimálně však 1x ročně.

