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1.1.

Kulturní, spolková a zájmová činnost

1.1.1. Celková charakteristika
Data v této kapitole jsou čerpána z dotazníkového šetření, komunitních setkání v rámci skupiny
„Kulturní, spolková a zájmová činnost‟ a „Senioři‟, dále z ankety „lístečkového šetření‟ na území MAS
Posázaví z roku 20121.
V období květen-červen 2014 uskutečnila MAS Blaník na svém území dotazníkové šetření (dotazník
v příloze), jehož účelem bylo získání informací o celkovém množství, činnosti a potřebách aktivních
spolků a organizací působících v oblasti kulturní, spolkové a zájmové činnosti a o jejich rozložení v
regionu. Dotazníkové šetření se uskutečnilo zvlášť na území 4 mikroregionů MAS Blaník – Blaník,
Podblanicko, Český smaragd a Želivka - a dále na území města Vlašim, které sice formálně spadá do
MR Podblanicko, ale svým charakterem se liší od zbytku území MAS Blaník (jedná se o spádovou
oblast, má největší počet obyvatel, je sídlem ORP apod.). V rámci dotazníkového šetření bylo
osloveno celkem165 organizací, z toho odpovědělo 142 organizací, celková návratnost dotazníků činí
tedy 89 %.
Na území MAS Blaník působí asi 200 organizací (především spolků), zaměřujících se ve svých
aktivitách na kulturní a zájmovou činnost. Mnohé z místních spolků mají v regionu již dlouholetou
tradici a navazují na spolkové aktivity z konce 19. a začátku 20. století, kam spadají počátky spolkové
činnosti v naší zemi (patří mezi ně např. sbory dobrovolných hasičů či TJ Sokol).
Ve Vlašimi převládají organizace zaměřené hlavně na volnočasové aktivity a mimoškolní výchovu dětí
a mládeže, dále kulturní, sportovní a zájmové spolky a organizace. Ve městě Vlašim dále působí
několik poskytovatelů sociálních služeb, spolků zaměřených na seniory, na ženy/matky, ale také
instituce orientované na vědu a výzkum či na cestovní ruch. Město Vlašim navíc dlouhodobě
podporuje místní spolkovou činnost formou pravidelných ročních i nepravidelných finančních
příspěvků. Pro místní neziskové organizace v roce 2006 nechalo vybudovat Spolkový dům, který
poskytuje spolkům potřebné zázemí, popř. odbornou pomoc (např. s pořádáním akcí, s propagací,
s fundraisingem). Spolkový dům sourozenců Roškotových ve Vlašimi poskytuje klubovny pro 4 místní
spolky, 2 církve a také prostory pro setkávání dalších vlašimských spolků. Spolkům a jednotlivým
návštěvníkům Spolkového domu jsou k dispozici přednáškový sál, setkávací místnost, ubytovna s 15
lůžky pro účastníky vícedenních kurzů a rozsáhlá zahrada za domem s venkovním posezením, zelení a
herními prvky. Navíc Spolkový dům organizuje řadu vlastních kulturních, volnočasových a
vzdělávacích aktivit pro děti, mládež a dospělé a provozuje rovněž venkovní lezecké centrum. Činnost
Spolkového domu ve Vlašimi je zajišťována dvěma stálými pracovníky – vedoucím a technickým
pracovníkem.
Další spolkové domy se stejným posláním byly vybudovány např. také v Trhovém Štěpánově (2011) a
v Pravoníně (2013). (doplnit informace o tom, jak fungují spolkové domy V Trhovém Štěpánově a
v Pravoníně).
Na území MAS Blaník mimo město Vlašim (což jsou všechno sídla do 1500 obyvatel) jsou aktivní
právě sbory dobrovolných hasičů či TJ Sokol, které se věnují nejen protipožární ochraně a sportovním
aktivitám, ale příležitostně také kulturní a společenské činnosti v obci nebo volnočasovým aktivitám
dětí a mládeže. Velké zastoupení v menších obcích mají také zájmové spolky zaměřené na péči o
přírodu, krajinu a zvířata – myslivci, rybáři, včelaři či chovatelé. Organizace zaměřené na ženy/matky
a seniory nejsou v obcích do 1000 obyvatel zastoupeny v poměru k jinak zaměřeným spolkům méně,
nicméně ale i takové spolky zde najdeme (např. Miřetický klub žen, Pravona v Pravoníně, klub žen
v Křivsoudově – od r.2013 fungující pod TJ Sokol) .
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Činnost zdejších spolků je zajišťována především dobrovolnicky, pouze některé spolky a příspěvkové
organizace ve Vlašimi s ročním rozpočtem nad 1.000.000 Kč mají také vlastní profesionální
zaměstnance, kteří se zaměřují na chod organizace, její propagaci či fundraising.
Více než tři čtvrtiny spolků a organizací na území MAS Blaník hospodaří s ročním rozpočtem do
100.000 Kč, organizace s ročním rozpočtem nad 100.000 Kč tvoří zbývající čtvrtinu. Z toho organizace
hospodařící s rozpočtem nad 1.000.000 Kč působí pouze ve Vlašimi. Mezi hlavní zdroje financování
kulturní, spolkové a zájmové činnosti patří členské příspěvky a příspěvky obce, dále hospodářská
činnost a dary, u základních organizací svazů jsou to navíc příspěvky nadřízené složky. Dotace státu a
nadací čerpají pouze některé organizace působící či sídlící na území MAS Blaník.
Zdejší spolky a další organizace se zaměřují z velké části na organizování kulturních a společenských
aktivit (plesy, taneční zábavy, divadelní a hudební představení, tradiční venkovské slavnosti –
masopusty, jarmarky, dny dětí, dny matek, apod.). Na území MAS Blaník působí také mnoho
sportovních organizací a klubů – vedle požárního sportu provozovaného SDH sem patří především TJ
Sokol, popřípadě fotbalové kluby a další tělovýchovné jednoty. Velké zastoupení mají dále zájmové
organizace – především SDH (protipožární ochrana, likvidace následků živelných katastrof apod.),
svazy myslivců, včelařů, rybářů ochránců přírody či chovatelů, pečující o divokou zvěř, ryby, včelstva
či domácí zvířata, ale také o přírodu a krajinu Podblanicka.
Na mimoškolní výchovu a vzdělávání dětí a mládeže se zaměřují hlavně spolky ve Vlašimi (rodinné
centrum, spolky při školách a školkách, MĚDDM, Sportovní zařízení města Vlašimi, sportovní kluby),
v dalších mikroregionech MAS Blaník se nejmladším generacím věnují především sportovní
organizace v rámci sportovní přípravy dětí a mládeže (fotbal, SDH, TJ Sokol apod.).
Činnost většiny spolků na území MAS Blaník zajišťují ve svém volném čase dobrovolníci, spolky
hospodaří s ročním rozpočtem do 100.000 Kč, a jejich činnost je tak financována především za
pomoci členských příspěvků a příspěvků města či obce, popřípadě z vlastní hospodářské činnosti a
částečně i díky sponzorským darům. Nižší finanční rozpočet jsou sice dobrovolní pracovníci schopni
vlastními silami administrovat, avšak mnohdy spolkům chybí peníze na rozsáhlejší investiční akce,
jako jsou například rekonstrukce prostorového zázemí spolků (klubovny, sokolovny, kulturní domy,
spolkové domy, sportovní areály, muzea) nebo nákup nového, modernějšího vybavení a techniky
(hasicí technika, sportovní náčiní, vybavení kluboven, kanceláří apod.). Členové těchto spolků
zpravidla nemají zkušenosti, čas a energii na vyhledávání a získávání dalších zdrojů financí.
Mnohé spolky čelí nedostatku aktivních a tvořivých členů ochotných pracovat na dobrovolnické bázi,
potýkají se s nezájmem mladší generace, která se spíše poohlíží po „moderních‟ aktivitách ve
městech, místo aby se zapojovala do více tradičních kroužků, které nabízejí spolky v malých obcích.
Zastaralé či zcela chybějící materiální zázemí spolků zajisté atraktivitě nabízených služeb nepřidává.
Starší generace navíc může postrádat dovednosti, jak své členy nebo mladé lidi motivovat
k dobrovolnické práci, jak přicházet s novými nápady a podílet se na růstu organizace. V mnohých
spolcích se projevují rozdíly mezi generacemi, kde starší tradičněji orientované generace nerozumějí
mladším generacím, jejichž životní styl je hodně ovlivněn moderními technologiemi a komunikačními
prostředky, a obráceně. Mnohdy se nedaří zapojit mladší generace z důvodu nedostatečných vůdčích
schopností vedoucího, který není pro děti přirozenou autoritou.
V řadě obcí MAS Blaník se ale za uplynulé roky ukázalo, že pokud je vedení obce dostatečně aktivní a
má odvahu, schopnosti a vůli rozjet i větší investiční projekty a je podpořeno navíc místní aktivní
komunitou obyvatel, dají se nevyhovující podmínky výrazně změnit k lepšímu. Příkladem může být
město Vlašim, kterému se podařilo získat v uplynulých letech státní a evropské dotace na vybudování
moderního zázemí pro spolkovou činnost (Spolkový dům), volnočasové aktivity dětí a mládeže
(MěDDM) či sportovní areály (zimní stadion, atletický stadion, fotbalová hřiště,…). Obce, jako je
Kondrac, či město Trhový Štěpánov jsou také příkladem aktivního vedení města/obce s podporou
místní komunity. Také při realizaci projektů finančně podpořených z dotací EU se projevila fungující
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spolupráce mezi lidmi a radnicí. Mezi další velmi aktivní obce s velkým zastoupením spolků patří např.
Louňovice pod Blaníkem, Kamberk, Načeradec či Miřetice. Pozadu nezůstávají ani nejmenší obce
MAS Blaník – např. druhá nejmenší obec Ostrov získala v rámci soutěže Vesnice roku v roce 2014
ocenění za aktivity občanů.

1.1.2. ÚZEMÍ MAS BLANÍK – shrnutí výsledků z dotazníkového šetření
1.1.2.1. Právní forma organizací
Převládající právní formou organizací zaměřených na kulturní, spolkovou a zájmovou činnost na
území MAS Blaník jsou spolky (celkem 116, tj. 83% respondentů), dále tu působí 8 příspěvkových
organizací, z toho polovina ve Vlašimi (5 městských organizací - Kulturní dům Blaník, Podblanické
infocentrum, Spolkový dům, Sportovní zařízení města Vlašimi, MěDDM a Muzeum Podblanicka, jehož
zřizovatelem je Středočeský kraj), dále na mapovaném území působí 4 obecně prospěšné společnosti
(v každém mikroregionu je zastoupena jedna, kromě mikroregionu Želivka, kde nepůsobí žádná), dále
na území MAS působí 7 neformálních skupin (zpravidla kluby důchodců, pro seniory je patrně tato
forma vzhledem k jednodušší administrativě nejpřijatelnější). Z církevních organizací tu působí tři:
Diakonie ČCE, Farní charita Vlašim a Římskokatolická farnost Vlašim.
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1.1.2.2. Historie a tradice
Zajímavou skutečností je také historie a doba působení zdejších spolků – ve venkovských obcích
dodnes působí především spolky s dlouhou historickou tradicí, založené před 50–130 lety (SDH, TJ
Sokol a zájmové spolky zaměřené na chov zvířat či ochranu a údržbu venkovské přírody a krajiny včelaři, myslivci, rybáři). Například v mikroregionu Blaník působí dodnes 20 spolků založených do
roku 1989 a 10 spolků založených po roce 1989, v mikroregionu Český smaragd činí tento poměr 20 :
9 a v mikroregionu Želivka dokonce 28 tradičních spolků ku 4 nově vzniklým spolkům. Naopak ve
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Vlašimi působí pouze 9 dodnes působících organizací založených do roku 1989, zatímco po roce 1989
do současnosti bylo založeno 23 organizací.
Z toho lze usuzovat, že obyvatelé v menších obcích spíše navazují na zdejší tradice a na nově vznikající
potřeby současného venkovského společenství reagují v rámci již fungujících spolků. Proto se jeden
spolek mnohdy zaměřuje na různé cílové skupiny a organizování různých klíčových aktivit, jako jsou
např. volnočasové aktivity dětí a mládeže (sportovní příprava, zájmové kroužky – včelařství, rybářství,
hasičské kroužky), pořádaní kulturních a společenských akcí (hasičské a myslivecké plesy, masopusty
apod.), provoz sportovních klubů (TJ Sokol, místní fotbalové kluby). Ve Vlašimi a obcích s aktivnější
venkovskou komunitou bývá zastoupeno větší množství spolků, jejichž činnost je více diverzifikována
a zaměřena na konkrétní cílové skupiny a aktivity – kulturní/sportovní aktivity/mimoškolní výchova a
vzdělávání dětí a mládeže/zájmové skupiny. V městském prostředí ve Vlašimi vznikly na základě nově
vznikajících potřeb současné společnosti především spolky zaměřené na rodinu, volnočasové aktivity
dětí a mládeže či žen/matek.

1.1.2.3. Cílové skupiny
Většina dotazovaných organizací v rámci mapovaného území se ve své činnosti zaměřuje především
na své členy (59%) a na širokou veřejnost (55,6%). Čtvrtina organizací se zaměřuje na děti a rovněž
čtvrtina pracuje pro obec, což je dáno zejména častou volbou této odpovědi spolky působícími mimo
Vlašim.
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Nejvíce organizací zaměřených na matky/ženy působí na území města Vlašimi a na území MR Český
smaragd a Želivka, v dalších mikroregionech nejsou zastoupeny vůbec.
Nejvíce organizací zaměřených na seniory působí na území MR Český smaragd, ve Vlašimi a MR
Želivka, v ostatních mikroregionech se seniorům věnuje pouze 1% organizací.
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Pro stát ve všech mapovaných územích pracuje zpravidla 8% organizací.
Obvyklý počet lidí, pro které spolek pracuje, se pohybuje od 30 (Želivka) přes 120 a 130 (Vlašim a
Blaník) až po 220 (Český smaragdu).

1.1.2.4. Na jakém území organizace působí
Většina z dotazovaných organizací působí na území obce (celkem 82 organizací), některé navíc působí
také na území mikroregionu (17 organizací), okresu (23 organizací), 14 organizací na úrovni kraje a tři
uvedly,
že
mají
celostátní působnost.
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1.1.2.5. Personální zajištění činnosti organizací
Většina místních organizací zajišťuje svou činnost za pomoci dobrovolníků – platí to především pro
venkovské oblasti MR Podblanicko, Český smaragd a Želivka, kde zdejší organizace nemají žádné
zaměstnance. Své zaměstnance mají pouze organizace ve Vlašimi – důvodem může být finanční
podpora kulturní, spolkové a zájmové činnosti v rámci městského rozpočtu (platí nejen pro městské
příspěvkové organizace, ale i spolky, o.p.s. a neformální skupiny) nebo krajského (Muzeum
Podblanicka). Na území MR Blaník má své zaměstnance pouze Farní muzeum v Kondraci.
Zatímco pro vlašimské organizace pracuje nejčastěji 13 dobrovolníků, pro organizace z mikroregionů
Blaník, Želivka a Český smaragd je obvyklý počet 30 dobrovolníků. Z toho vyplývá, že obce, kde chod
organizací zajišťují pouze dobrovolníci, mají jednou tak velkou dobrovolnickou členskou základnu,
zatímco ve Vlašimi potřeba dobrovolnické činnosti není tak vysoká díky vlastním zaměstnancům.
V některých organizacích se za dobrovolníky počítají všichni členové.

1.1.2.6. Finanční zdroje a rozpočet
Většina organizací fungujících na území mikroregionů Podblanicko (s výjimkou Vlašimi), Blaník, Český
smaragd a Želivka hospodaří převážně s rozpočtem do 100.000 Kč, s rozpočtem mezi 100.000 –
1.000.000 Kč hospodaří na území Českého smaragdu 25% organizací a na území MR Blaník a Želivka
12% organizací. Na území města Vlašimi se opět projevuje významná finanční podpora ze strany
Města – organizací s rozpočtem do 100.000 Kč je sice nadpoloviční většina, ale zato jsou tu
zastoupeny hojně organizace s rozpočtem nad 1.000.000 Kč (30%), organizací s rozpočtem 100.000 –
1.000.000 Kč je o něco méně (17%).
Celkově na území MAS Blaník působí 104 organizací (77%), které hospodaří s ročním rozpočtem do
100.000 Kč, s rozpočtem 100.000 Kč – 1.000.000 Kč hospodaří 21 organizací a rozpočet nad 1.000.000
Kč uvedlo pouze 9 respondentů, k nimž patří především vlašimské organizace, především příspěvkové
organizace města, ale také některé spolky.
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Organizace na území MAS Blaník čerpají finance na svou činnost především v rámci členských
příspěvků (60,2 %, tj. celkem 103 organizací) a příspěvků obce(téměř 54% - 92 organizací), dále z
hospodářské činnosti(47 organizací) a darů (44 organizací).
Základní organizace celostátních svazů, jako jsou ČSOP, Český svaz včelařů, Český myslivecký svaz,
Český rybářský svaz a další, využívají navíc příspěvků od svých nadřízených složek – na území MAS
Blaník jich působí celkem 22.
Granty státu a nadací využívá celkem 23 organizací a patří mezi ně spíše organizace působící ve
městě Vlašim, popř. v mikroregionech Podblanicko a Blaník, organizace z mikroregionů Český
smaragd a Želivka grantů ke své činnosti téměř vůbec nevyužívají – tuto cestu financování volí
v každém z mikroregionů pouze jedna organizace.
Vzhledem k tomu, že činnost naprosté většiny spolků je zajišťována dobrovolnicky, využívají takových
zdrojů financí, které jsou pro ně nejdostupnější a nepříliš náročné na administrativu – jsou to právě
finance z obecního/městského rozpočtu a ze členských příspěvků. Jak z dotazníkového šetření
vyplývá, mnohé spolky trpí nedostatkem aktivních členů ochotných pracovat dobrovolnicky a díky
nízkému rozpočtu si nemohou dovolit zaplatit profesionálního pracovníka, který by se mohl mj.
zaměřit na vyhledávání a získávání financí na činnost organizace z dalších zdrojů (sponzoři, granty
státu a nadací). Na jednu stranu lze toto hodnotit pozitivně, protože spolky jsou tak relativně
samostatné (díky členským příspěvkům a vlastní hospodářské činnosti), závislé maximálně na
příspěvcích obce. Na druhou stranu to ale u některých může bránit dalšímu rozvoji činnosti a aktivit.
V určité výhodě mohou být základní organizace svazů, které navíc získávají finanční a často i
metodickou podporu ze strany nadřízených organizací. V některých případech to ale naopak může
vést k větší pasivitě a spoléhání na nadřízené složky a jejich finanční dotace.
Dále z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že vlašimské organizace mají vyšší roční finanční
rozpočet díky větší členské základně a vyšším příspěvkům ze strany Města Vlašim, zatímco organizace
venkovských oblastí mají pochopitelně menší členskou základnu a také rozpočet obcí, které spolky
dotují, je mnohem nižší.
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1.1.2.7. Klíčové aktivity pro rozvoj činnosti
V obcích na území MAS Blaník se nachází mnoho organizací, které se zaměřují na pořádání kulturních
a společenských akcí pro své členy i širokou veřejnost, popř. udržování tradic a místní historie. Např.
na území mikroregionu Český smaragd uvedla více než polovina respondentů, že mezi jejich klíčové
aktivity patří právě kulturní činnost, ve Vlašimi je to necelá polovina respondentů, stejně jako
v okolních obcích mikroregionu Podblanicko. Také na území mikroregionu Želivka působí více než
polovina organizací s tímto zaměřením.
Hojně zastoupenými v obcích do 1500 obyvatel jsou sbory dobrovolných hasičů, z nichž mnohé mají
ve zdejších obcích až stoletou tradici, a vedle protipožární ochrany, likvidace škod po živelných
katastrofách se věnují také požárnímu sportu (sportovní soutěže, výchova dětí a mládeže) či pořádání
kulturních aktivit (např. hasičské plesy). Největší zastoupení mají v mikroregionech Želivka (24 SDH),
Český smaragd (18 SDH) a Blaník (11 SDH).
Dalšími významně zastoupenými organizacemi jsou sportovní kluby a organizace – ve Vlašimi jich
působí 7 – patří mezi ně v roce 2013 založená Sportovní zařízení města Vlašimi (s nově vybudovaným
zimním stadionem, dále s koupalištěm, atletickou dráhou, fotbalovým stadionem…), dále TJ Sokol, TJ
Spartak. Sportovní odvětví jsou ve Vlašimi velmi populární, mají dlouholetou tradici a úspěšnou
reprezentaci (hokej, fotbal, stolní tenis, atletika…) a jsou dlouhodobě finančně podporována ze strany
Města Vlašimi. Také v dalších obcích MAS Blaník patří sportovní organizace k hojně zastoupeným –
jsou to opět TJ Sokol a místní fotbalové kluby, které také navazují na dlouholetou tradici. Především
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v mikroregionu Blaník patří sportovní organizace k nejčetnějším, v Českém smaragdu se sportu
věnuje třetina organizací, v Želivce čtvrtina respondentů.
Významné zastoupení v rámci MAS Blaník mají zájmové spolky, které se věnují tradičním formám
péče o krajinu a přírodu a chovu zvířat – svazy myslivců, rybářů, včelařů a chovatelů. Ve Vlašimi
působí celkem 7 takových spolků (k výše uvedeným patří dále ČSOP a Svaz kynologů), v rámci
mikroregionu Blaník působí také 7 zájmových spolků, v Českém smaragdu dokonce 17 a v Želivce je
zastoupeno 15 spolků.
Zajímavou skutečností je, že ve Vlašimi se více než polovina respondentů věnuje volnočasovým
aktivitám a mimoškolní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, zatímco v ostatních obcích MAS Blaník
je takových organizací, které toto uvedly mezi své klíčové činnosti, mnohem méně – na území
mikroregionu Blaník působí pouze 2 spolky zaměřené převážně na děti, popř. ženy (Miřetický klub
žen a Pravona, z.s., Pravonín), v Českém smaragdu se dětem a mládeži věnuje 9 respondentů a
v mikroregionu Želivka je takových organizací celkem 6 – např. Jakoubek v Čechticích či Bernartický
spolek kultury a sportu, o. s.. Řada z těchto organizací se dětem a mládeži věnují v rámci sportovních
a zájmových kroužků (fotbalové kluby, TJ Sokol, rybářské, chovatelské, včelařské kroužky apod.).
Také organizací zaměřených především na ženy/matky a jejich volnočasové aktivity není na území
MAS Blaník mnoho – ve Vlašimi jsou to především spolky a organizace FAKT-UM, Světlonožky,
Podblanický patchworkový klub, Rodinné centrum Světýlka, Diakonie ČCE, Deky z lásky. Na území
mikroregionu Blaník k nim patří výše uvedené spolky Miřetický klub žen a Pravona, z.s. V Českém
smaragdu mezi ně patří Poplety Trhový Štěpánov, Kalňáci a SDH Hulice, na území mikroregionu
Želivka působí Bernartický spolek kultury a Jakoubek v Čechticích.
Na území MAS Blaník nepůsobí mnoho organizací zaměřených na volnočasové aktivity, popř.
poskytování sociálních služeb seniorům – nejvíce jich je zastoupeno ve Vlašimi (celkem 4),
v mikroregionu Podblanicko působí pouze Důchodci obce Radošovice, v rámci mikroregionu Blaník
žádný z respondentů neuvedl, že by se zaměřoval ve svých klíčových aktivitách na seniory, na území
Českého smaragdu působí pouze Klub aktivního stáří v Trhovém Štěpánově a na území Želivky Klub
nejen pro seniory v Dolních Kralovicích.

1.1.2.8. Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Mezi největší potřeby místních organizací věnujících se kulturní, spolkové a zájmové činnosti patří
především dostatek financí a finančních zdrojů na činnost, ale také na materiálové a technické
vybavení a dostatečné prostorové zázemí (vybavení kluboven, sportovišť, nové technické vybavení).
Další významné potřeby souvisí s lidskými zdroji – u naprosté většiny spolků mezi ně patří dostatečně
velká členská základna, větší zájem dětí a mládeže, dostatek mladých/aktivních členů.
V rámci dotazníkového šetření dále respondenti upozorňovali na širší společenské souvislosti ve
vazbě na životní prostředí (nedostatek vodních ploch, devastace krajiny a přírody nevhodným
zemědělským hospodařením), vhodné politické a legislativní zázemí, někde se objevuje také potřeba
dostatečné podpory ze strany obce.

1.1.2.9. Hlavní překážky v rozvoji organizace
Také v tomto bodu se objevovala podobná témata jako v předchozím – naprostá většina respondentů
spatřuje velké překážky v rozvoji organizace v nedostatku financí a nedostatečném materiálovém
vybavení a prostorovém zázemí.
Dále respondenti zmiňovali překážky související s lidskými zdroji, jako je nedostatečný zájem dětí a
mládeže, nedostatek dobrovolníků, pasivita členů, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a
dobrovolníků, zajišťujících činnost organizace či organizaci vybraných aktivit.
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Pro řadu respondentů jsou překážkou pro rozvoj organizace širší společenské, politické a
legislativní souvislosti, jako např. nevhodná státní a evropská politika neznalá místních potřeb a
problémů, nedostatečná podpora ze strany státu, byrokracie, devastace přírody a krajiny.
Členy MAS Blaník je celkem 19 organizací působících v oblasti kulturní, zájmové a spolkové
činnosti.
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1.1.3. MIKROREGION PODBLANICKO - MĚSTO VLAŠIM
Právní forma, cílové skupiny, územní působnost a personální zajištění činnosti organizací
Dotazníky odevzdalo celkem 33 z 41 dotázaných organizací majících sídlo nebo působících na území
města Vlašimi. Statut spolku má celkem 30 dotázaných organizací, dále ve Vlašimi působí 1 obecně
prospěšná společnost, 6 příspěvkových organizací (5 městských organizací - Kulturní dům Blaník,
Podblanické infocentrum, Spolkový dům, Sportovní zařízení města Vlašimi, MěDDM a Muzeum
Podblanicka, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj), 1 neformální skupina (Klub důchodců) a 3
církevní organizace (Římskokatolická farnost Vlašim, Diakonie ČCE a Farní charita Vlašim).

Organizace pracují především pro své členy (22 %) a širokou veřejnost (20 %), dále pro děti (18 %),
pro ostatní účely, např. ČSOP pečující o přírodu a památky Podblanicka (14 %), pouhé 1% pracuje pro
stát.

Na území města Vlašimi působí řada organizací s dlouholetou historií – mezi nejstarší, založené do
roku 1914, patří např. TJ Sokol (1892), Muzeum Podblanicka (1895), Český svaz včelařů (1905) a
Junák Vlašim (1914), v období světové války tu byl založen Fotoklub (1942), za dob ČSSR byly založeny
4 dodnes působící spolky (Aeroklub, Klub důchodců, Český kynologický svaz a TJ Spartak Vlašim),
v 90. letech 20. století bylo ve Vlašimi založeno 5 z dotazovaných spolků. Nejvíce dodnes působících
spolků (11) vzniklo v letech 2000–2013.
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Asi 11organizací pracuje ročně pro max. 100 lidí, 7organizací pro 100 až 1000 lidí a asi 7 organizací na
území Vlašimi pracuje ročně pro 1.000 až 20.000 lidí.
Činnost organizací je zajišťována převážně dobrovolnicky – pro více než polovinu organizací pracuje
10 a méně dobrovolníků, nicméně tu existují organizace s velkou dobrovolnickou základnou (např.
pro Farní charitu pracuje až 200 dobrovolníků, 150 dobrovolnic z celé ČR pracuje pro spolek Deky
z lásky), 60 dobrovolníků pracuje pro Strom – přátelé Blanického mlýna a 45 dobrovolníků pro
Aeroklub Vlašim.
Asi 11 ze všech dotázaných organizací má vlastní zaměstnance – největším zaměstnávajícím spolkem
je ZO ČSOP Vlašim s 27 zaměstnanci nebo Farní charita Vlašim s 20 zaměstnanci či Muzeum
Podblanicka s 14 zaměstnanci. Celkem 6 organizací má do 10 zaměstnanců, 4 organizace mají 10–20
zaměstnanců.
Necelá polovina vlašimských organizací působí na území obce, 14 % na území mikroregionu, 19% na
území okresu a 12 % má celokrajskou působnost.

Finanční zdroje a rozpočet
Celkem 53% spolků má roční rozpočet do 100.000 Kč ročně, 17 % spolků má roční rozpočet v rozmezí
mezi 100.000 Kč do 1.000.000 Kč, 30% spolků má rozpočet nad 1.000.000 Kč.
Zdrojem financí pro dané organizace jsou především členské příspěvky (23% dotázaných spolků) a
příspěvky obce (také 23 %). Finanční dary využívá ke své činnosti celkem 15 % spolků a 12 % spolků je
financováno také vlastní hospodářskou činností. 8 % spolků využívá dále příspěvků nadřízené složky
(u celostátně působících organizací, jako je ČSOP Vlašim, Svaz včelařů, Svaz diabetiků apod.), 8 %
čerpá finance z grantových zdrojů státu a 6 % využívá granty nadací.

Klíčové aktivity
Vlašimské organizace a spolky se ve své činnosti zaměřují především na mimoškolní výchovu a
vzdělávání dětí a mládeže (asi polovina dotazovaných organizací) - mezi největší a nejaktivnější patří
např. Městský dům dětí a mládeže s nabídkou více než 110 zájmových kroužků, dále spolky zaměřené
na Montessori pedagogiku (RC Světýlka, Montessori Sídliště, o. s., a Sdružení Bodlinka při MŠ
Vorlina), sportovní zařízení a kluby se širokou nabídkou sportovních oddílů pro děti a mládež – hokej,
fotbal, tenis, stolní tenis, atletika apod. Necelá polovina vlašimských organizací je zaměřená na
pořádání kulturních a společenských akcí, umělecké činnosti a vzdělávání dospělých (KD Blaník,
Spolkový dům Vlašim, Muzeum Podblanicka, ZO ČSOP Vlašim a další).
Asi jedna třetina organizací se zaměřuje ve své činnosti na seniory, hendikepované
a znevýhodněné soc. skupiny (např. Klub Ráchel – romské rodiny, Farní charita – různé typy
sociálních služeb pro seniory a hendikepované, Diakonie ČCE Vlašim – azylový dům pro matky s
dětmi, Klub důchodců – senioři, Svaz diabetiků, Svaz tělesně postižených, Římskokatolická farnost
Vlašim).
Sportovní kluby a organizace mají ve Vlašimi také velkou podporu a zázemí – mezi 7 sportovně
zaměřených respondentů patří Sportovní zařízení města Vlašimi (provoz zimního stadionu,
atletického stadionu, veřejného koupaliště,…), TJ Sokol, TJ Spartak, dále tu působí Aeroklub Vlašim,
který provozuje nedaleké regionální letiště.
Na území města dále působí celkem 7 zájmových spolků zaměřených na ochranu přírody a krajiny
(ZO ČSOP Vlašim) či na chov zvířat – Svaz kynologů, Svaz včelařů, Active dog, Český rybářský svaz,
Český chovatelský svaz.
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Dvě z dotazovaných organizací se zaměřují na cestovní ruch (Informační centrum, ZO ČSOP) a dvě
organizace na vědecký výzkum (Muzeum Podblanicka – přírodní a kulturní vývoj Podblanicka,
Vlašimská astronomická společnost – astronomie, meteorologie…).
Poznámka: Absolutní součet neodpovídá celkovému počtu organizací, protože některé organizace
pokrývají širší spektrum činnosti.

Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Mezi největší potřeby místních organizací věnujících se kulturní, spolkové a zájmové činnosti patří
především dostatek financí a zajištění stabilních zdrojů financování vlastní činnosti organizace
(uvedly téměř dvě třetiny z celkového počtu respondentů).
Pro méně než polovinu respondentů jsou dále významnou potřebou aktivní, tvořiví a mladí či noví
členové, dostatečné technické a prostorové zázemí a materiálové vybavení schází téměř třetině
z dotazovaných spolků.
Celkem 2 organizace uvedly, že ke svému rozvoji potřebují dostatečnou propagaci vlastní činnosti a
informovanost o nabízených službách/aktivitách, spolupráci s dalšími spolky a institucemi by
uvítaly 2 dotazované organizace.
Mezi potřeby místních organizací patří dále podpora ze strany obce nebo mikroregionu (spolky
spadající pod Montessori Vlašim), některým organizacím nevyhovuje legislativní zázemí či jim chybí
podpora ze strany veřejnosti (ZO ČSOP Vlašim) či lepší spolupráce s lékaři (Svaz diabetiků).

Hlavní překážky v rozvoji organizace
Téměř polovina respondentů uvedla jako největší překážku rozvoje organizace nedostatek financí na
činnost a rozvoj organizace nebo nevyhovující technické a prostorové zázemí či materiálové
vybavení.
Asi čtvrtina dotazovaných organizací se dále potýká s překážkami souvisejícími s lidskými zdroji, jako
je například nedostatek dobrovolníků, časové vytížení dobrovolníků (např. z důvodu zaměstnanosti
členů), stárnoucí členská základna či pocity vyhoření.
Dále respondenti uváděli překážky způsobené širšími legislativními, politickými či společenskými
souvislostmi – např. nevyjasněná situace s pozemky pod dráhou letiště (Aeroklub), ošetřování rostlin
chemickými postřiky (Svaz včelařů), větší podpora konkurence městským rozpočtem (TJ Sokol
Vlašim), nejistota sociálních služeb, které přechází z MPSV na kraje (poskytovatelé soc. služeb),
chybějící koncepce mMontessori vzdělávacího systému, schválená Radou města Vlašimi a přijatá širší
veřejností, chybějící koncepce školství a chybějící odbor školství na MÚ (Montessori Vlašim),
nedostatek příchozích na Žižkovo náměstí z důvodu placeného parkování a konkurence místním
drobným podnikatelům, způsobené velkými supermarkety ve Vlašimi (spolek Světlonožky).
Na území města Vlašimi působí celkem 8 organizací, které jsou členy MAS Blaník.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

1.1.4. MIKROREGION PODBLANICKO – OSTATNÍ OBCE
Právní forma, cílové skupiny, územní působnost a personální zajištění činnosti organizací
V rámci mikroregionu Podblanicko s výjimkou města Vlašimi dotazníky zaslalo pouze 7 organizací – 5
spolků, jedna obecně prospěšná společnost a jedna neformální skupina. Nižší počet organizací se dá
snadno odůvodnit tím, že Vlašim je spádovým městem a většina kulturních a zájmových aktivit se
odehrává právě zde (viz výše). Také v mikroregionu Podblanicko byly některé organizace založeny
před více než sto lety – mezi nejstarší patří SDH Radošovice (1885), SDH Libež (1905) a SDH Pavlovice
(1912).
Zdejší spolky pracují především pro obec (více než polovina), dále pro vlastní členy a pro širokou
veřejnost a pro děti (viz graf níže).

Místní organizace pracují převážně pro celou obec a jejich činnost zajišťují pouze dobrovolníci – také
zde se na chodu organizací nepodílí žádní zaměstnanci. Počet dobrovolníků se zpravidla pohybuje od
60 do 100. Všechny z dotazovaných spolků působí především na území obce, 4 z nich na území
okresu, 1 ze spolků uvedl, že má krajskou působnost.

Finanční zdroje a rozpočet
Všichni respondenti uvedli, že pracují s ročním rozpočtem do 100.000 Kč. Mezi hlavní zdroje
financování patří příspěvky obce, dále členské příspěvky a dary.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

Klíčové aktivity pro rozvoj činnosti
Vzhledem k tomu, že většinu dotazovaných organizací představují sdružení dobrovolných hasičů
(SDH Pavlovice, SDH Radošovice, SDH Libež, SDH Ctiboř), tvoří klíčové aktivity zdejších spolků požární
ochrana, protipožární prevence, výchova mladých hasičů, brigády, hasičské soutěže či likvidace
živelných pohrom. Tyto spolky dále zajišťují v obcích kulturní činnost (hasičské plesy, Den dětí, Den
matek, masopust). Dále jsou v mikroregionu zastoupeny sportovní organizace – TJ Sokol Libež a TJ
Radošovice. V Radošovicích dále působí neformální skupina Důchodci obce Radošovice, zaměřená na
podporu zdejších seniorů.

Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Mezi největší potřeby zdejších organizací patří finanční zdroje, dále jsou tu potřeby související
s lidskými zdroji - je tu např. poptávka po kvalitních fotbalistech, jeden ze spolků uvedl, že ke své
činnosti potřebuje „pohodu a klid‟.
Hlavní překážky v rozvoji organizace
Mezi hlavní překážky patří nedostatek financí, dále nepravidelné pracovní vytížení členů a
nedostatek volného času, popř. neúčast na trénincích u jedné ze sportovních organizací.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

1.1.5. MIKROREGION BLANÍK
Právní forma, cílové skupiny, územní působnost a personální zajištění činnosti organizací
Dotazníky odevzdalo celkem 34 organizací z celkového počtu 42 respondentů. Téměř 90% organizací
působících na území mikroregionu Blaník v oblasti kulturní, zájmové a spolkové činnosti má status
spolku, dále tu působí jedna obecně prospěšná společnost.

Nejčetnější zastoupení spolků mají největší obce mikroregionu – např. Načeradec (14 aktivních
spolků), Pravonín a v Louňovice pod Blaníkem (5 spolků), Kamberk (4 spolky), Kondrac (3 spolky),
Vracovice a Veliš (2 spolky). Aktivní komunitu mají také v menších obcích, jako je např. Ostrov
s pouhými 57 obyvateli (3 organizace) či Miřetice se 158 obyvateli (5 organizací).
Na území mikroregionu Blaník také působí řada organizací s dlouholetou historií – mezi nejstarší,
založené do roku 1914, patří SDH Vracovice (1888), SDH Pravonín, SDH Louňovice, SDH Kamberk
(1891), Český svaz včelařů Načeradec (1913) a TJ Blaník Načeradec (1914), v období první republiky
(1918–1938) bylo založeno celkem 6 z dotazovaných spolků, za dob ČSSR bylo založeno 7 dodnes
působících spolků, od 90. let 20. století do současnosti bylo založeno 10 z dotazovaných spolků.
Organizace pracují především pro své členy (32%) a širokou veřejnost (32%), dále pro děti (14%) a pro
obec (10%). Na muže se zaměřují 3% spolků, dále v oblasti působí jeden spolek, který zmínil, že
pracuje pro seniory (TJ Načeradec), na ženy se zaměřuje pouze spolek Pravona z Pravonína a
Miřetický klub žen.
Celkem 13 spolků uvedlo, že pracuje ročně pro max. 100 lidí, 11 spolků pro 100 až 500 lidí a 3 spolky
pracují ročně pro 1000-2500 lidí – TJ Sokol Kamberk, SDH Daměnice a Farní muzeum v Kondraci.
Činnost organizací je zajišťována převážně dobrovolnicky – do 20 dobrovolníků má 15 organizací, pro
15 pracuje 20-50 dobrovolníků, pouze tři organizace mají více než 50 dobrovolníků (Pravona, z.s.,
SDH Pravonín a SDH Louňovice pod Blaníkem)
Zaměstnance má pouze Farní muzeum v Kondraci, které je organizační složkou obce.
Téměř 80% organizací působí převážně na území obce, 11% má okresní působnost, 6% krajskou
působnost a 3 % působí na území mikroregionu.

Finanční zdroje a rozpočet
Téměř 90% místních spolků hospodaří ročně s rozpočtem do 100.000 Kč, pouhé 4 spolky mají
k dispozici finanční rozpočet v rozmezí 100.000–1.000.000 Kč (TJ Načeradec, SK Načeradec, Farní
muzeum v Kondraci a TJ Sokol Kondrac), žádný ze spolků na mapovaném území nehospodaří s ročním
rozpočtem nad 1.000.000 Kč.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

Hlavním zdrojem financí pro organizace na území mikroregionu Blaník jsou členské příspěvky a
příspěvky obce (okolo 30% spolků), celkem 16% čerpá finance z vlastní hospodářské činnosti a 10%
využívá k aktivitám dary.

Klíčové aktivity pro rozvoj činnosti
V rámci regionu Blaník působí celkem 13 sportovních organizací (hojně zastoupená v místních obcích
je především tělovýchovná jednota Sokol, dále fotbalové kluby, v regionu působí také 2 motokluby –
Fichtl klub Miřetice a Automotobilový klub Načeradec a 3 jezdecké oddíly), které se věnují pravidelné
sportovní činnosti zaměřené nejen na dospělé, ale také na výchovu a sportovní přípravu dětí a
mládeže.
Zastoupení téměř ve většině obcí na území mikroregionu mají také sdružení dobrovolných hasičů
(celkem 11), jejichž hlavním posláním je pochopitelně protipožární ochrana, likvidace škod při
kalamitách a živelných pohromách, hasičský sport, pořádání soutěží, dále údržba hasičáren a
požárního vybavení nebo pořádání hasičských plesů.
Na mapovaném území působí také velké množství zájmových spolků (celkem 11), jako jsou rybáři
(chov ryb, údržba vodních ploch), myslivci (myslivost, ochrana přírody a divoké zvěře), včelaři (chov
včel, produkce medu) a chovatelé. Řada těchto organizací se také věnuje pořádání soutěží,
vzdělávání a výchově mladé generace v těchto oborech.
Poměrně malé zastoupení mají spolky a organizace zaměřené na kulturní činnost, tradice a historii
(Farní muzeum Kondrac, o.s., Kamarádi Načeradce, Divadelní sdružení Blaník v Načeradci, Farma
Blaník, Občanské sdružení rodáků a přátel obce Kamberk) – jejich hlavní náplní je pořádání kulturních
akcí (často tradičního charakteru – plesy, jarmarky, ochotnické divadlo) nebo provozování místního
muzea (Farní muzeum v Kondraci, Muzeum venkova Kamberk).
V celé oblasti jsou pouze 2 spolky zaměřené především na ženy a děti – Pravona Pravonín a Miřetický
klub žen, které pořádají několikrát do roka aktivity pro rodiče s dětmi, jako je pohádkový les,
lampionový průvod či masopust.
Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Téměř polovina z respondentů věnujících se kulturní, spolkové a zájmové činnosti uvedla mezi
největšími potřebami dostatek financí a zajištění finančních zdrojů na vlastní činnostorganizace a
dále dostatečné technické a prostorovézázemí a materiálové vybavení – (oprava budov a sportovišť,
nové vybavení, dále spolkům chybí klubovny a zázemí pro setkání členů spolků).
Asi jedna čtvrtina respondentů uvedla mezi významnými potřebami aktivní, obětavé a mladé či nové
členy. Dále je pro řadu místních spolků důležitá podpora ze strany obce či politika obce (podpora
přílivu obyvatelstva na venkov). Objevovaly se i potřeby související se životním prostředím - ze
strany myslivců se ozývala potřeba zlepšování životního prostředí divoké zvěře (např. biopásy,
remízky v zemědělské krajině) a ze strany rybářů potřeba většího množství vodních/rybničních ploch.

Hlavní překážky v rozvoji organizace
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

Mezi hlavní překážky rozvoje místních organizací patří především nedostatek financí (uvedla asi
jedna čtvrtina respondentů), další překážky souvisejí s lidskými zdroji - místní spolky se potýkají s
nezájmem mladých lidí o sport, zájmovou a dobrovolnickou činnost nebo s nedostatkem odborných
trenérů a cvičitelů, popřípadě s celkovým nezájmem o spolupráci. Téměř jedna desetina respondentů
si stěžovala na nevhodnou státní i evropskou politiku a legislativu (např. nařízení EU neznalá
místních poměrů) či nedostatečnou finanční podporu ze strany státu (u mysliveckých organizací).
Pro některá myslivecká sdružení je dále překážkou monokulturní hospodaření v krajině, vedoucí
k přemnožení některé zvěře, a pro rybáře je největší překážkou zase nedostatek vodních ploch.
Tři z organizací působících na území mikroregionu Blaník jsou členy MAS Blaník – TJ Sokol
Louňovice, TJ Sokol Kondrac, Sport Podblanicko Načeradec.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

1.1.6. MIKROREGION ČESKÝ SMARAGD
Právní forma, cílové skupiny, územní působnost a personální zajištění činnosti organizací
V mikroregionu Český smaragd odpovědělo 34 z celkem 37 respondentů. Také zde u organizací
zajišťujících kulturní, zájmovou a spolkovou činnost převládají spolky (85%), dále se tu nachází 1
obecně prospěšná společnost, 1 příspěvková organizace a 2 neformální skupiny.
Řada místních spolků má dlouholetou historii – 10 spolků bylo založeno do roku 1914 (mezi nejstarší
patří např. SDH Zdislavice, SDH Trhový Štěpánov (1891), SDH Chlum (1907), SDH Hulice, SDH
Sedmpány (1908) a další sdružení dobrovolných hasičů. Ve 20. letech 20. století byly založeny 3
spolky, ve 40. letech také 3 spolky, v dobách ČSSR celkem 4 spolky a od 90. let do současnosti celkem
9 dodnes působících spolků.
Také zdejší organizace pracují především pro své členy (32%) a pro širokou veřejnost (29%), velké
množství pracuje pro obec (13%).

Na území mikroregionu působí celkem 8 spolků, které ročně pracují pro méně než 100 lidí, dále 14
spolků pracujících pro 100–300 lidí a 7 pracuje pro více než 1000 lidí. Žádný ze spolků neuvedl, že by
zaměstnával nějakého zaměstnance, všechny organizace zajišťují svou činnost na dobrovolnické bázi
– 12 organizací má do 20 dobrovolníků, 8 organizací má do 50 dobrovolníků, pro 4 organizace pracuje
50–100 dobrovolníků a nad 100 dobrovolníků zajišťuje aktivity pro 4 organizace.
Více než polovina respondentů působí na území obce, necelá jedna třetina má okresní působnost.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

Finanční zdroje a rozpočet
Téměř dvě třetiny místních organizací má roční rozpočet do 100.000 Kč a jedna třetina hospodaří
s ročním rozpočtem 100.000 –1.000.000 Kč. Ani v tomto mikroregionu není žádný spolek s ročním
rozpočtem nad 1.000.000 Kč.
Většina zdejších organizací zajišťuje chod za pomoci členských příspěvků (28%) a příspěvků obce
(24%), dále jsou významným zdrojem financí dary a hospodářská činnost (oboje 16%). Příspěvky
nadřízené složky čerpá 9 % respondentů a 4% využívá grantů nadací. Pouhé 1% čerpá finance
z grantů státu (SDH Chlum).

Klíčové aktivity pro rozvoj činnosti
Více než polovina organizací působících v mikroregionu Český smaragd v oblasti kulturní, spolkové a
zájmové činnosti se věnuje organizování kulturních a společenských akcí, popř. pořádání tvořivých
kurzů a setkání či obnově a upevňování tradic na venkově. V mikroregionu dále působí velké
množství sdružení dobrovolných hasičů (celkem v 18 obcích) a zájmových organizací, jako jsou
rybáři (péče o vodní toky, rybolov, výlovy), myslivci (péče o divokou zvěř, krajinu, pořádání honů) či
včelaři (chov včel, produkce medu) - celkem 17 zájmových spolků. Necelá jedna třetina spolků se
věnuje dětem a mládeži a necelá jedna třetina je zaměřena na sport (převládá TJ Sokol, dále
fotbalové kluby, na mapovaném území se nachází také malý golfový klub v Trhovém Štěpánově).
Aktivity pro seniory zajišťuje celkem 5 místních spolků (např. Kalňáci z Kalné či Klub aktivního stáří
v Trhovém Štěpánově).

Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Mezi největší potřeby místních spolků patří opět finanční zdroje (uvedla jedna třetina respondentů)
a materiálové a technické vybavení a výstavba či rekonstrukce zázemí (kluboven, hřišť, sokolovny…)
- uvedla jedna třetina respondentů. K dalším důležitým potřebám patří mladí nebo aktivní členové
mající zájem o dobrovolnickou činnost, jeden ze spolků dokonce uvedl, že by potřeboval metodickou
pomoc (Klub aktivního stáří Trhový Štěpánov). Dále 2 spolky zmínily potřeby související se životním
prostředím (např. podpora v ochraně revíru, lepší způsob odpouštění nádrže Želivka), dva z místních
spolků také cítí potřebu lepší spolupráce a podpory ze strany obce.

Hlavní překážky v rozvoji organizace
Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Blaník. Dopracování strategie také podpořil dotací Středočeský kraj.

Také pro zdejší spolky představuje nedostatek financí hlavní překážku v rozvoji jejich činnosti (uvedla
méně než jedna třetina spolků), mezi další překážky patří ty související s lidskými zdroji (např.
pasivita lidí, nedostatek hráčů, malá členská základna či roztříštěnost zájmů členů) nebo se životním
prostředím (velkoplošné hospodaření, chemizace, motorismus, nedostatek vodních ploch, pytláctví,
omezení rybolovu na Želivce, malá honitba, hájení a ochrana predátorů). Pro tři spolky je velkou
překážkou chybějící zázemí či zastaralé vybavení. Dva z dotazovaných spolků upozornily na
nedostačující spolupráci s městem a byrokracii.
Celkem 5 organizací mikroregionu Český smaragd jsou členy MAS Blaník – SDH Hulice, SDH Trhový
Štěpánov, TJ Sokol Trhový Štěpánov, TJ Sokol Trhový Štěpánov – oddíl fotbalu, Sdružení pro rozvoj
regionu Bene.

Tato strategie je zpracována v rámci projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00280
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1.1.7. MIKROREGION ŽELIVKA
Právní forma, cílové skupiny, územní působnost a personální zajištění činnosti organizací
V mikroregionu Želivka odpovědělo celkem 34 z celkového počtu 45 respondentů. Na území tohoto
regionu jako právní forma rovněž převládají spolky (79%) a 3 neformální skupiny.
Mezi nejvíce zastoupené na tomto území patří sdružení dobrovolných hasičů (24), hojné zastoupení
mají dále zájmové organizace, jako jsou myslivecké, rybářské, chovatelské a včelařské svazy (10).
Sportem se zabývá 6 místních organizací, pouze 3 jsou zaměřeny především na kulturu (Čechtická
Lilie Čechtice, Keblováci a Bernartický spolek kultury a sportu), pouze jeden spolek pracuje pro děti
(Jakoubek v Čechticích) a jeden pro seniory (Klub nejen pro seniory v Dolních Kralovicích).
Většina dodnes působících místních spolků má dlouholetou historii – 16 spolků bylo založeno do roku
1914 - mezi nejstarší patří např. SDH Čechtice (1877), SDH Křivsoudov (1878), (1891), SDH Studený
(1890). Ve 30.-40. letech 20. století byly založeny 4 spolky, v dobách ČSSR celkem 8 spolků a od 90.
let do současnosti celkem 4 dodnes působící spolky. Z toho vyplývá, že většina místních organizací
navazuje na historii a není tu velká vůle/potřeba zakládat spolky nové.
Zdejší organizace také pracují především pro své členy (31%) a pro širokou veřejnost (29%), dále pro
obec (16%).

Nachází se tu celkem 8 spolků, které pracují pro méně než 100 lidí, pro 100-500 lidí ročně pracuje 14
organizací, pro 1000 lidí ročně pracují 4 spolky.
Žádná z dotazovaných organizací nezaměstnává zaměstnance, činnost spolků je zajišťována převážně
dobrovolnicky. Celkem 10 organizací uvedlo, že pro ně pracuje méně než 20 dobrovolníků, činnost 11
organizací je zajišťována 20–50 dobrovolníky, pouze jedna organizace má více než 50 dobrovolníků.
Mezi místními spolky převládají ty, které mají působnost na území obce (téměř dvě třetiny), 7
organizací působí na území mikroregionu a 2 mají krajskou působnost.

Finanční zdroje a rozpočet
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Také v tomto mikroregionu naprosto převládají spolky hospodařící s ročním rozpočtem do 100.000 Kč
ročně (téměř 90%). Pouze 4 spolky uvedly, že mají rozpočet mezi 100.000 Kč a 1.000.000 Kč. Ani zde
nemá žádný spolek roční rozpočet přesahující 1.000.000 Kč.
Většina spolků zajišťuje svoji činnost pomocí členských příspěvků nebo příspěvků obcí, dále
hospodářskou činností a dary. Příspěvky nadřízené složky nebo grantů státu využívá pouze 1 spolek.

Klíčové aktivity pro rozvoj činnosti
Velké množství zdejších spolků (celkem 24 SDH) se věnuje požárnímu sportu, protipožární ochraně,
řada spolků pak kulturní činnosti – pořádání kulturních a společenských akcí (asi 20 spolků), dále je
tu hodně zájmových spolků zaměřených na chov zvířat a péči o přírodu a krajinu (rybáři, myslivci,
včelaři, chovatelé – celkem 15), asi jedna čtvrtina se věnuje sportu, prací s dětmi a mládeží se podle
výpovědí zabývá pouze 6 respondentů.

Největší potřeby pro rozvoj činnosti
Necelá polovina dotazovaných uvedla, že ke své činnosti nejvíce potřebují právě finance, asi jedna
čtvrtina potřebuje pro svůj rozvoj technické a prostorové zázemí a materiálové vybavení. 5 spolků
zmínilo potřeby v oblasti lidských zdrojů (zapojení většího množství občanů, mladší členská základna,
spolupráce okolí). Dva z respondentů upozornilo na potřeby související se životním prostředím –
„nedostatek vodní plochy‟, „osvěta zmírnění tlaku lidí a společnosti na přírodu‟).

Hlavní překážky v rozvoji organizace
Na tuto otázku odpovědělo pouze 10 respondentů – třetina uvedla jako překážku nedostatek financí,
třetině schází vlastní zázemí či pozemky, pro jednu třetinu je překážkou nedostatek/nezájem mladých
členů/hráčů a jejich odchod do měst. Pro jednoho z respondentů je překážkou OSH Benešov a pro
jednoho nedostatek času.
Na území mikroregionu Želivka působí 2 organizace, které jsou členy MAS Blaník – TJ Sokol
Čechtice a SDH Střítež.
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