Pracovní skupina č. 3 – Spolková činnost
SWOT analýza – Spolková činnost
Silné stránky
– spolková činnost (14 bodů)
– zachovalý charakter tradiční vesnice (10 bodů)
– bezpečné území pro bydlení (nízká kriminalita) (5 bodů)
– blízkost krajského města Plzně (5 bodů)
– propojení na Bavorsko (2 body)
– nízká nezaměstnanost
– vysoká hustota obyvatel – nízká migrace do měst
– aktivita občanů
Slabé stránky
– technický stav kulturních památek (12 bodů)
– omezené možnosti kulturního a sportovního vyžití (11 bodů)
– nízká podpora spolkové činnosti (5 bodů)
– nevyužité letiště v Líních (5 bodů)
– kvalita a nedostatek veřejných prostranství jako prostory pro děti (5 bodů)
– nedostatečné sociální zabezpečení (1 bod)
– zátěže související s důlní činností
Příležitosti
– využití zrekonstruovaných kulturních památek (16 bodů)
– zlepšení občanské vybavenosti a služeb (15 bodů)
– využití evropských dotací (12 bodů)
– využití místních NNO (10 bodů)
Ohrožení
– ohrožení financování obcí v souvislosti s činností státu a daňovou soustavou
(21 bodů)
– socio patologické jevy – problémy mládeže (9 bodů)
– využití letiště Líně pro mezinárodní dopravu (9 bodů)
– ohrožení kulturního dědictví (7 bodů)
– ohrožení udržení venkovského školství (5 bodů)
– centralizace služeb a tím i zhoršení jejich dostupnosti (4 body)

Spolková činnost
Přehled NNO a jejich činnosti v regionu MAS Radbuza
V následující tabulce jsou uvedeny organizace, které se aktivně podílejí na rozvoji a
obnově členských obcí MAS Radbuza i celého regionu.
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Obec

název organizace

oblast činnosti

Bdeněves

Český svaz žen Bdeněves

ochrana práv žen

Blatnice

TJ Slovan Blatnice

fotbalový oddíl

http://www.slovanblatnic
e.org/

Klub Vojáků v záloze Dnešice

-

-

AVZO TSČ ČR ZO, Cinderella Dnešice

střelecký oddíl

http://www.cinderella.cz

Český svaz chovatelů, ZO Dnešice

odborné sdružení chovatelů

http://www.cschdz.eu

Dnešice

fotbalový oddíl

Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Palcát

mládežnická volnočasová a výchovná
organizace

http://verejnost.skaut.cz/

o.s. Budulínek

mateřské centrum

http://www.mcbudulinek
.wz.cz/

ZO ČSOP Dobřany
Pionýrská skupina Dobřany
Český svaz včelařů Dobřany
Český zahrádkářský svaz Dobřany
RALLYCROSS RC TEAM Dobřany

Honezovice

Chotěšov

Chotíkov

Kotovice
Kozolupy

mládežnická volnočasová a výchovná
organizace
ochrana životního prostředí a
environmentální výchova
mládežnická volnočasová a výchovná
organizace
sdružení chovatelů včel a příznivců
včelařství
sdružení zahrádkářů – odborné i
volnočasové

http://verejnost.skaut.cz/
http://www.csop.cz
http://www.dobrany.pion
yr.cz/
http://www.vcelarstvi.cz
http://www.zahradkari.cz

motoristický klub

-

Jezdecká společnost Dobřany

sportovní jezdecký oddíl

http://www.parkurindex.cz

TJ Dobřany

sportovní klub

-

Spolek rybářů Honezovice a Hradišťany

-

-

Občanské sdružení Hradišťany

sdružení pro rozvoj osady Hradišťany

-

TJ Sokol Hradec
Hradec

http://csz.cz/

TJ Sokol Dnešice

Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Zelený šíp

Dobřany

webové stránky

sportovní klub

-

KS EZOP

mládežnická volnočasová a výchovná
organizace
kulturní spolek

Klášterní zahrada, o.s.

sdružení pro obnovu záhrady kláštera

Klášter Chotěšov – Lesovna o.s.

sdružení za obnovu kláštera v Chotěšově

Občanské sdružení Klášter Chotěšov

sdružení za obnovu kláštera v Chotěšově

Svaz žen Chotíkov

ochrana práv žen

http://www.pionyrhradec.cz
http://www.klasternizahr
ada.cz/
http://www.klasterchotes
ov.cz
http://www.klasterchotes
ov.eu
http://csz.cz/

FC Chotíkov

fotbalový oddíl

http://www.fcchotikov19
32.cz/

HC Chotíkov

hokejový oddíl

http://hc-chotikov.717.cz/

TJ Sokol Záluží

oddíl házené

Stadion klub Kotovice o.s.

motoristický klub

TJ Sokol Kozolupy

sportovní klub

Svaz žen Kozolupy

ochrana práv žen

Svaz tělesně postižených Kozolupy

podpora tělesně postižených

Klub důchodců Kozolupy

sdružení seniorů v obci

-

kulturní spolek

http://www.souborkretenu.cz/

Pionýrská skupina Hradec

Soubor Kreténů Kozolupy

http://www.sokolzaluzi.cz
http://www.stadionklubk
otovice.cz/
http://www.sokolkozolup
y.cz
http://csz.cz/
http://www.svaztp.cz
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Kvíčovice

Líně

Lisov

Šachový oddíl Šakal Kozolupy

šachový oddíl

http://www.sakal.banda.c
z/

SK Slovan Kvíčovice

sportovní klub

-

TJ Baník Líně

fotbalový oddíl

-

TJ Sparta Sulkov

sportovní klub

-

Šachový klub Líně

šachový oddíl

http://www.skline.cz/

SD ČR o.s., organizace Sulkov

svaz pro ochranu práv seniorů
sdružení chovatelů včel a příznivců
včelařství
humanitární, sociální, zdravotní a
zdravotně-výchovná organizace

http://www.sdcr.cz

Včelaři Lisov
ČSČK

Líšina

Město
Touškov

Nová Ves

Nýřany

TJ Sokol Líšina

-

TJ Sokol Město Touškov

sportovní klub

http://www.tjsokolmestot
ouskov.cz/

Občanské sdružení Paprsek Města Touškova

společenské a kulturní aktivity v obci
humanitární, sociální, zdravotní a
zdravotně-výchovná organizace

Červený kříž
Kynologický klub

místní sdružení zájemců o kynologii

Tělovýchovná jednota Tenisový club Nová Ves

tenisový oddíl

TJ Dioss Nýřany

sportovní klub

TJ Baník Kamenný Újezd

sportovní klub

http://www.fotbalnyrany.cz/,
http://www.nhnyrany.cz/
,
http://stolnitenisnyrany.
webnode.cz/,
http://tenisnyrany.webno
de.cz,
http://kamenak.tym.cz

Atletclub Nýřany

atletický oddíl
podpora tělesně postižených

http://www.svaztp.cz

Český svaz chovatelů Kamenný Újezd

odborné sdružení chovatelů

http://www.cschdz.eu

Český svaz chovatelů Nýřany

odborné sdružení chovatelů
sdružení zahrádkářů – odborné i
volnočasové

http://www.cschdz.eu

TJ Sokol Přehýšov

fotbalový oddíl

Stod

TJ Slavoj Stod

fotbalový oddíl

Okrašlovací spolek Tlučná a Višnice

sdružení zahrádkářů

Kynologický klub Tlučná

mládežnická volnočasová a výchovná
organizace
sportovní klub
sdružení osob dlouhodobě a trvale
nemocných a seniorů
místní sdružení zájemců o kynologii

Nadace pro obnovu kostela sv. Josefa v Úhercích

organizace pro obnovu kostela sv. Josefa

TJ Sokol Vejprnice

sportovní klub

Svaz žen

ochrana práv žen

Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Krokodýl
TJ Tlučná
SPCCH - (svaz invalidů)

Vejprnice

http://www.cervenykriz.e
u
http://kynologiemtousko
v.wz.cz

Svaz tělesně postižených v ČR

Přehýšov

Úherce

http://www.cervenykriz.e
u

sportovní klub

Český svaz zahrádkářů Kamenný Újezd

Tlučná

http://www.vcelarstvi.cz

Klub důchodců

sdružení osob dlouhodobě a trvale
nemocných a seniorů
sdružení seniorů v obci

Ves Touškov

HC Sokol

hokejový oddíl

Vochov

TJ Sokol Vochov

fotbalový oddíl

Vstiš

TJ Družstevník

sportovní klub

Svaz civilizačních chorob

http://www.zahradkari.cz
http://www.sokolprehyso
v.cz/
http://www.slavojstod.wz
.cz/
http://verejnost.skaut.cz/
http://www.spcch.cz/
http://www.sokolvejprnic
e.cz/
http://csz.cz/
http://www.spcch.cz/
-

http://vstis.ic.cz/
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Všekary

Zbůch

Sdružení občanů provozující sportovní rybolov na
rybníce Kastelský

místní rybářské sdružení

Syndicus Hereditas o.s.

sdružení za obnovu kostela sv. Barbory

TJ Baník Zbůch

fotbalový oddíl

Svaz důchodců

sdružení seniorů v obci

TJ Sokol Zbůch

sportovní klub

http://www.barbara.jex.c
z
http://www.banikzbuch.
wz.cz/

Vedle výše uvedených neziskových subjektů jsou v obcích MAS Radbuza organizace,
které jsou základním stavebním kamenem venkovského spolkového života – sdružení
dobrovolných hasičů, myslivecké a rybářské spolky.
Sdružení dobrovolných hasičů působí v obcích: Bděněves, Blatnice, Čeminy, Dnešice,
Černotín, Dobřany, Honezovice, Hradec, Chotíkov, Kozolupy, Kvíčovice, Lisov, Město
Touškov, Neuměř, Nová Ves, Nýřany, Přehýšov, Stod, Střelice, Štichov, Tlučná,
Úherce, Vejprnice, Ves Touškov, Vochov, Vstiš, Všekazy, Zbůch, Zemětice.
Myslivecká sdružení působí v obcích: Čeminy, Černotín, Dnešice, Dobřany,
Honezovice, Hradec, Chotíkov, Kotovice, Neuměř, Líně, Tlučná, Vstiš, Všekazy –
Boušov, Zbůch, Zemětice.
Rybářská sdružení působí v obcích: Honezovice, Hradišťany, Líně, Město Touškov,
Přehýšov, Úherce, Vstiš, Zbůch.
Obce MAS Radbuza budou i nadále podporovat spolkovou činnost svých obyvatel.
Podpora kulturních, společenských, sociálních a sportovních aktivit je popsána
v kapitolách Obnova a rozvoj obcí, Kulturní dědictví a cestovní ruch a Vzdělávání a
sociální problematika. Doposud v textu analýzy nebyly zmíněny aktivity v souvislosti
s podporou sdružení dobrovolných hasičů. Nákup cisternové automobilové stříkačky
pro SDH chystá obec Dobřany a obec Hradec plánuje výstavbu hasičské zbrojnice.
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