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ZÁPIS Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ na téma: SPOLKOVÁ ČINNOST, KULTURA 

A SPORT 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území 
 

Datum:  15. 10. 2020, 15:00 – 16:30 hod 

Místo:  zasedací místnost MAS Holicko (náměstí T. G. Masaryka 24, Holice) 

Přítomni: Josef Kušička – Český hudební tábor mládeže o.p.s.  

Eva Hlaváčková – KD Holice  

Jana Koudelová – Spolek RP LMŠ Hlubáček 

Lukáš Horský – TJ Sokol Holice 

Michaela Kovářová - MAS Holicko 

 

Program: 

1) Zahájení setkání 

Proběhlo představení účastníků setkání. 

 

2) Diskuse nad problémovými oblastmi v oblasti SPOLKOVÁ ČINNOST, KULTURA A SPORT na Holicku 

Přítomní pojmenovali nejdůležitější problémy z oblasti SPOLKOVÁ ČINNOST, KULTURA A SPORT na 

Holicku: 

 Problémy v případě výstavby nových sportovišť – nutná změna územního plánu, která je za 

finanční poplatek, což pro NNO je problém 

 COVID-19 a s ním související ztráta většiny sezóny 

 Koordinace termínů konání společenských, kulturních a sportovních akcí - Chybí sdílený 

kalendář pro plánování termínů akcí v regionu, tak aby se zabránilo souběhu několika akcí 

v jednom termínu 

 Lidský potenciál - nedostatek lidí, kteří by byli ochotni vést spolky, dělat vedoucí kroužků, 

trenéry, apod. 

 Administrativní náročnost řízení spolků (nutnost vést účetnictví, zápis do rejstříků, aj.) 

 Na Holicku chybí skatepark  

 

3) Socio-ekonomická analýza  

Manažerka MAS představila základní analytické údaje o Holicku týkající se oblasti SPOLKOVÁ 

ČINNOST, KULTURA A SPORT, které byly získány z údajů zveřejněných českým statistickým úřadem a 

vlastním šetřením MAS Holicko. 

Manažerka MAS byla upozorněna, že v seznamu spolků chybí Spolek rodičů a přátel LMŠ Hlubáček. - 

Bude doplněno do analýzy. 
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4) Analýza problémů a potřeb  

Účastníci rozdělili problémy a potřeby uvedené ve Strategii CLLD MAS Holicko 2014-2020 do 4 

následujících kategorií. Cílem bylo ověřit (ne)platnost zde uvedených problémů a potřeb. 

VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Nedostatečný technický stav některých kulturních a sportovních zařízení, nemožnost jejich 

udržení v provozuschopném stavu. 

 Nedostatek finančních prostředků na provoz a případné rekonstrukce zařízení. 

 Doplnění vybavenosti kulturních a sportovních zařízení. 

 Zachování a udržení provozuschopného stavu kulturních a sportovních zařízení. 

 Zapojení větší části obyvatel do společenského života. 

 Rozšíření nabídky pro osoby na rodičovské dovolené, pro osoby v důchodovém věku apod. 

 Nově identifikované problémy a potřeby vyjmenované v bodě 2 

SPÍŠE VÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Zastaralost a vysoká provozní náročnost mnohých zařízení. 

 Stárnoucí základna některých spolků a problematické získávání nových členů. 

 Zastaralé a nedostatečné vybavení některých spolků (SDH, Sokol aj.). 

 Modernizace či pořízení nového vybavení pro společenské aktivity, modernizace či 

vybudování nových objektů, kde dochází ke spolkové činnosti. 

 Spolupráce mezi představiteli spolků, zástupci obcí a zástupci podnikatelských subjektů. 

 Získání nových zdrojů financování, např. od místních podnikatelů  

 Spolupráce spolků v rámci MAS, vytvoření nových společenských akcí pod hlavičkou MAS pro 

zvýšení povědomí mezi občany o její existenci a činnosti. 

SPÍŠE NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Chybějící kulturní a sportovní zařízení v některých obcích pro zvýšení společenského vyžití a 

atraktivity života v menších sídlech. 

 Nechuť některých obyvatel podílet se na společenském životě. 

 

NEVÝZNAMNÉ PROBLÉMY A POTŘEBY: 
 Zapojení širokých vrstev společnosti a podnikatelských subjektů za zachování společenských 

akcí. 

 Nedostatečné finanční zdroje a omezené možnosti podpory ze strany obcí. 

 Zapojení škol a informování ve škole o existenci a činnostech spolků za účelem získání nových 

členů. 

 Rozvoj nových atraktivních forem spolkové činnosti, nových sportovních odvětví pro přilákání 

mladých lidí. 

 

 

5) SWOT analýza 

Přítomní označili (ne)platnost silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb uvedených ve Strategii 

CLLD MAS Holicko 2014-2020. 

PLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 
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 Přítomnost Afrického muzea Dr. Emila Holuba – potenciál pro další rozvoj turistiky 

 Existence kina a divadla ve městě Holice 

Kino je v Holicích pouze protože tu bylo vždycky, jinak návštěvnost je velmi malá, proto 

přeformulovat na: Existence divadla ve městě Holice  

 Existence kult. zařízení v obcích a vysoký počet obcí s kult. zařízením pro možnost realizace 

společenského života v obci 

 Vysoký počet sportovišť (hřišť) a jejich zastoupení i v malých obcích 

 Sportovní a kulturní akce v regionu 

 Velké zastoupení obecních knihoven na celém území 

 Velké množství společenských akcí včetně kulturních, sportovních aj. 

 Společenské akce se nekoncentrují pouze do větších sídel, ale jsou rozprostřeny po celém 

území 

 Existence prestižních společenských akcí i s mezinárodní účastí 

 Činnost Kulturního domu v Holicích 

 Vysoká sounáležitost obyvatel k regionu 

 Množství sportovních příležitostí a podpora a vedení dětí ke sportu 

 Vysoké zastoupení SDH a organizací Sokol v obcích 

 Dodržování tradičních zvyků a obřadů 

 Vysoký počet akcí pro děti 

 Vysoká podpora ze strany zástupců samospráv 

NEPLATNÉ SILNÉ STRÁNKY: 

- 

PLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

 Špatný technický stav některých kulturních a sportovních objektů 

 Omezení fungování a funkčnosti kulturních a sportovních zařízení z důvodu nedostatečného 

technického stavu a nedostatečného množství finančních prostředků 

 Nedostatečné množství prostředků na jejich opravu vlivem omezených příjmů obcí 

Obce dávají na kulturu a sport hodně peněz – spíše je potřeba hledat finance jinde – proto je 

potřeba přeformulovat na: Nedostatek financí pro rekonstrukce a modernizace sportovních a 

kulturních objektů 

 Finanční omezení, především pro malé obce 

 Obce dávají na spolkovou činnost hodně peněz – spíše je potřeba hledat finance jinde – proto 

je potřeba přeformulovat na: Nedostatek financí pro rozvoj spolkové činnosti, kultury a sportu 

 Nedostatečné a zastaralé vybavení některých spolků (SDH, Sokol) 

 Stárnoucí členská základna některých spolků 

 Nezájem obyvatel (nově příchozí) 

NEPLATNÉ SLABÉ STRÁNKY: 

 Nejasná budoucnost existence motokrosového areálu v Poběžovicích u Holic  

 V současné době nevyřešené majetkoprávní spory bránící provozu motokrosařské dráhy 

v Poběžovicích u Holic, a tak zamezení konání závodů s mezinárodním významem. 

Není to problém, který by Holicko nějak omezoval nebo tížil – spíše je problém autokemp, 

který je ve velmi špatném stavu – bude uvedeno v oblasti Cestovní ruch 

 Ukončení činnosti některých spolků z důvodu nedostatečné základny 

Nejedná se o slabou stránku, tj. stav, který by tu byl, jde o hrozbu – bude přesunuto do hrozeb 
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NOVÉ SLABÉ STRÁNKY: 

PLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

 Využití prostředků z národních a evropských dotačních titulů 

 Spolupráce mezi obcemi, podnikatelskými subjekty a veřejností při nabízení a zachování 

kulturních a sportovních akcí a zařízení s nimi spojených 

 Rozvoj moderních forem aktivit, rozvoj nových populárních sportů mezi mládeží 

 Možný zápis zvyku „Vodění Jidáše“ na „Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO“ -> 

zviditelnění regionu 

NEPLATNÉ PŘÍLEŽITOSTI: 

- 

PLATNÉ HROZBY: 

- 

NEPLATNÉ HROZBY: 

 Blízkost krajských měst a využívání služeb jejich zařízení -> nevyužití objektů na území MAS 

Holicko a jejich chátrání 

Místní obyvatelé spíše využívají zařízení na Holicku, pouze pokud dané zařízení v obcích chybí, 

tak pak teprve jedou do Pardubic nebo Hradce Králové (např. bazén) 

 Konkurence krajských sídel pro rozvoj spolkové činnosti a navyšování členské základny 

Lidé raději využijí spolek v obci. Jinam jezdí pouze v případě, že daný kroužek v obci není nebo 

třeba protože se jedná o talentované děti a tak je rodiče vozí do větších měst, kde se hraje 

vyšší soutěž. 

 Nízké příspěvky ze svazových organizací (sportovních svazů) -> nedostatek prostředků na 

rekonstrukce a další rozvoj 

 Snížení příspěvku zejména sportovním spolkům ze strany svazových organizací  

Svaz dává minimální peníze, větší příspěvek je spíše od obcí a MŠMT 

NOVÉ HROZBY: 

 Snižování počtu spolků v území z důvodu nedostatku lidí, kteří by byli ochotni vést spolky, 

dělat vedoucí kroužků, trenéry, apod. 

 

6) Závěr 

Na konec manažerka MAS přítomným poděkovala za účast. 

 

Zapsala: Michaela Kovářová 


