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Úvod
Dotazníkové šetření zájmových organizací v obci Píšť v rámci zpracovávání Strategického plánu rozvoje
obce Píšť pro období 2016 - 2022 proběhlo v měsíci listopadu (6. 11. – 20. 11.) roku 2015. Hlavním
smyslem průzkumu bylo seznámit se s názory zástupců organizací, působících v obci Píšť, jaká by obec
mohla být a co pro to mohou všichni udělat. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad pro zpracování
strategického plánu obce, jehož budou součástí a měly by vést ke tvorbě opatření, která by mohla
zjištěné nedostatky a nespokojenost odstranit či alespoň snížit a přispět tak k celkovému rozvoji obce
Píšť.
Cílovou skupinou byly zájmové organizace v obci Píšť. Dotazníky jim byly organizacím distribuovány
e-mailem prostřednictvím odkazu, na kterém mohli dotazník vyplnit v online prostředí.
Počet shromážděných dotazníků je z hlediska statistického vyhovující – celkový počet respondentů
je 13. Základní soubor dotazovaných činil 19 zájmových organizací (počet ZO v obci Píšť k 15. 6. 2015).
Výběrový soubor se rovnal v tomto případě základnímu souboru. Celkový počet vyplněných dotazníků
vůči výběrovému souboru činil 68 %. Zpracovaná analýza dat ukazuje reprezentativní pohled na
chování, postoje a potřeby neziskových organizací (tabulka 1).
Tabulka 1: Základní a výběrový soubor
Základní a výběrový soubor
Počet zájmových organizací v obci Píšť- výběrový soubor
Počet oslovených zájmových organizací
Podíl oslovených jednotek kvótním výběrem (%)
Počet vyplněných dotazníků
Počet vyplněných dotazníků vůči výběrovému souboru (%)

19
19
100
13
68
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Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných
Dotazník vyplnilo celkem 13 zájmových organizací, působících v obci Píšť, z toho 10 má právní formu
spolek. Dvě ze zájmových organizací jsou společenstvím a jedna je příspěvkovou organizací. Nejdéle,
z uvedených organizací v tabulce 2, v obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Naopak nejmladšími
organizacemi jsou spolky Sousedé 55+, z.s. a Tenisový klub Píšť, z.s., které byly v obci založeny v roce
2015. Spolek zatím nemá žádné členy. Největší členskou základnou disponuje Tělovýchovná jednota
Slavia Píšť (207 členů). Největší zastoupení dětí mezi členy má společenství Děti a mládež farnosti sv.
Vavřince (cca 67 % z celkového počtu členů). Pouze 2 organizace zaměstnávají v rámci své činnosti
osoby na DPP nebo DPČ (Klub maminek s dětmi Píšť, z.s. zaměstnává 2 osoby a Tělovýchovná jednota
Slavia Píšť také 2 osoby).
Tabulka 2: Základní charakteristika respondentů podle abecedy
Název organizace

Právní forma

Rok vzniku

Počet členů k 1. 1. 2015
celkem

z toho do 18 let

Počet
zaměstnanců

60

40

0

20

0

2

Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

Společenství

Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.
Klub rekreační kopané, Louky a
Stráně Píšť
Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť

Spolek

přelom
80. a 90. let
2010

Spolek

1984

15

0

0

Spolek
Spolek

8
62

0
14

0
0

Schola Píšť

Společenství

16

5

0

Sousedé 55+, z.s.
Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť
Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

Spolek
Spolek
Spolek
Příspěvková
organizace
Spolek

2005
1911
přelom
80. a 90. let
2015
2010
2010

0
62
12

0
0
0

0
0
0

1946

207

32

2

2015

3

0

0

Spolek

1962

52

0

0

Spolek

1949

28

5

0

Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
Tenisový klub Píšť, z.s.
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

Největší procento dotazovaných organizací má za poslední 3 roky stabilní počet členů. Stabilitu
dotazovaní přisuzují dlouholeté tradici spolku v obci (Tělovýchovná jednota Slavia Píšť), dobrým
vztahům (Schola Píšť), stabilitě počtu žáků školky, od kterých se odvíjí počet členů v SRPMŠ (Spolek
rodičů a přátel MŠ Píšť). Některé organizace by uvítaly růst počtu členů a stagnaci zdůvodňují
nezájmem občanů o činnost, která není honorována (Sbor dobrovolných hasičů Píšť) a nezájmem ze
strany mladých se zapojit (Klub rekreační kopané, Louky a Stráně Píšť). Dalších 31 % zaznamenává růst
členské základny a 31 % procent naopak pokles (graf 1). Růst si zástupci zájmových organizací
vysvětlují omlazením kolektivu, zapojením osob do chovu zvířat (Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť), nabízením programu pro maminky s dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let a s tím
spojenými akcemi pro tyto věkové kategorie a začleněním nově přistěhovaných maminek s dětmi
do většího kolektivu, navazováním nových vztahů, posílením psychosociálního rozvoje maminek a dětí
(Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.) nebo založením spolku v roce 2015 (Sousedé 55+ z.s.). Pokles členů je
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přisuzován změně držitele honitby (Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.), nezájmu z řad mladých lidí
(Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Píšť), nedostatku osob, ochotných dělat činnost
bez finančního ohodnocení (Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť) nebo množství aktivit osob a tudíž
nedostatku času pro činnost v organizaci (Děti a mládež farnosti sv. Vavřince).
Graf 1: Hodnocení vývoje počtu členů v posledních třech letech dle respondentů v %
Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních třech letech?

31 %

38 %

Rostoucí
Klesající
Je stabilní

31 %

Interpretace výsledků
Oblast působnosti a zaměření zájmových organizací v obci Píšť
Činnost dotazovaných je nejčastěji zaměřena na aktivity týkající se dětí a mládeže (69 % respondentů).
Následně jsou mezi dotazovanými organizace, které se věnují typickým činnostem zájmového spolku
typu hasiči, zahrádkáři apod. (38 %dotazovaných). Další často zmiňovanou oblastí, které se organizace
věnují, je životní prostředí. Zaměření dotazovaných organizací je znázorněno v grafu 2.
Graf 2: Přehled oblastí působnosti respondentů v obci Píšť v %
Jaká je oblast působnosti organizace?
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Obecně se zájmové organizace v obci Píšť zaměřují nejčastěji na pořádání různých druhů akcí
(společenských setkání, plesů, výstav, soutěží, sportovních událostí apod.) pro cílové skupiny nebo
širokou veřejnost. Některé dále zajišťují poradenství, propagaci či pomoc ve vztahu ke svému
zaměření. Přehled nejčastějších aktivit, uskutečňovaných zájmovými organizacemi v obci Píšť, je
uveden v tabulce 3.
Tabulka 3: Přehled nejčastějších aktivit respondentů
Název organizace

Nejčastější aktivity

Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

- společná setkávání dětí a mladých (ve farnosti i na programech
pořádaných Biskupstvím ostravsko-opavským)
- letní farní tábor
- pomoc při aktivitách farnosti

Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.

- cvičení s miminky, batolaty a dětmi
- předporodní psychoprofylaktické kurzy, laktační poradenství
- pravidelné akce pro nejmenší děti (Rozloučení s létem a Hledání zajíčka)
- bazar sezónního dětského oblečení a potřeb

Klub rekreační kopané, Louky a
Stráně Píšť

Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.

Sbor dobrovolných hasičů Píšť

Schola Píšť
Sousedé 55+ z.s.

Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť

Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť
Tělovýchovná jednota Slavia Píšť

Tenisový klub Píšť, z.s.

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

- přeborník Píště
- výpomoc ostatním spolkům
- organizování společenských akcí (myslivecký ples, zvěřinové
hody, Svatohubertská mše)
- propagace myslivosti a jejich zvyků a tradic (účast na dětských
dnech, střeleckých soutěžích, přednášky ve školách)
- ochrana přírody a starost o zvěř (likvidace černých skládek,
zimní přikrmování zvěře)
- výcvik zásahové jednotky
- práce s mládeží
- kulturní, společenská i brigádní činnost (i ve prospěch obce)
- pravidelné zkoušky
- odpustový koncert
- společný výjezd
V přípravě
- pořádání volnočasových akcí, zejména pro děti a rodiče MŠ,
ale vítáme i veřejnost
- dobrovolná pomoc členů materiálními i finančními prostředky
při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního
prostředí nad rámec možností MŠ
- podpora komunikace a spolupráce mezi rodiči a MŠ, zapojení
rodičů do života MŠ
- dělat vše pro to, aby fungovala dobře škola
- sportovní činnost
- kulturní činnost
- zájmová činnost
- tenis
- trénování dětí
- pořádání turnajů a akcí pro děti
- zahrádkářská výstava
- zájezd pro členy a širokou veřejnost
- údržba areálu mariánského poutního místa při kostele Sv. Vavřince
- ukázka jarního řezu ovocných stromů a keřů pro širokou veřejnost
- společenský ples
- výstava pro školu, školku, veřejnost
- vystavovat na výstavách v okrese i v Polsku
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Zájmové organizace v obci Píšť své aktivity zaměřují na širokou veřejnost (46 % respondentů), dále na
rodiče s dětmi (38 % respondentů) a následně na děti a mládež (15 % respondentů) a seniory (15 %
respondentů). Nejméně se organizace zaměřují na cílovou skupinu pouze dospělí (graf 3).
Graf 3: Přehled cílových skupin respondentů v %
Na jaké skupiny osob jsou převážně zaměřeny Vaše aktivity?
50
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Většina zájmových organizací pořádá akce pro veřejnost. Odpovědí „Ano“ odpovědělo 85 %
respondentů. (graf 4).
Graf 4: Přehled pořádání akcí pro veřejnost dle respondentů v %
Pořádáte akce pro veřejnost?
15 %

Ano
Ne
85 %

Přehled konkrétních akcí, pořádaných zájmovými organizace v obci Píšť pro veřejnost je uveden
v následující tabulce 4.
Tabulka 4: Přehled akcí zájmových organizací v obci Píšť
Název organizace
Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.
Klub rekreační kopané, Louky a Stráně Píšť
Myslivecké sdružení Píšť- Hůrky, z.s.

Akce pro veřejnost
- Rozloučení s létem (Indiánské léto, Olympiáda)
- Hledání zajíčka
- spolupráce na Mikuláši
- Bazar sezónního dětského oblečení a potřeb 2x ročně
- turnaj v malé kopané o Přeborníka Píště.
- Myslivecký ples
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Sbor dobrovolných hasičů Píšť

Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť

Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
Tenisový klub Píšť, z.s.
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu chovatelů
Píšť

- Zvěřinové hody
- Svatohubertská mše
- přednášky pro školní děti
- ples
- hasičské soutěže
- spoluorganizace dětského dne
- den otevřených dveří
- spoluorganizace výtvarné soutěže s ZŠ "Požární ochrana očima dětí"
- vepřové hody pro veřejnost
- spoluorganizace Mikuláše u Obecního úřadu
- Zamykání a Odemykání lesa
- Maškarní ples
- Dětský den
- Halloween
- Opékání párku
- Fotbalová utkání
- Společenské a kulturní akce
- Sportovní turnaje
- Stanování na kurtech a v tělocvičně
- turnaje pro dospělé i pro děti
- Zahrádkářská výstava
- Zájezd pro členy a širokou veřejnost
- Ukázka jarního řezu ovocných stromů a keřů pro širokou veřejnost
- Ples
- Vepřové hody
- Výstava

Největší problémy činnosti organizací
Většina respondentů nehodnotí oblasti, uvedené v grafu 5, převážně jako problematické pro výkon své
činnosti v obci Píšť. Celkem 30 % dotazovaných (odpovědi „Ano“ a „Spíše ano“) trápí nedostatek členů,
pak nedostatečný zájem o poskytované služby (23 % dotazovaných) a dostupnost financování (23 %
dotazovaných).
Jako další problémy, mimo zmíněné níže v grafu, respondenti uváděli:







nemožnost provádět myslivost ve vlastní režii, pouze za úplatu u společnosti Moravecká
odbytová, s.r.o. (Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.),
absence mladých členů (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Píšť),
růst byrokracie z ústředí Prahy (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Píšť),
nedostatek aktivních členů, tzn. těch, kteří by se aktivně podíleli na přípravách akcí apod.
(Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť),
nedostatek trenérů pro děti, tzn. nemožnost přijmutí všech zájemců (Tenisový klub Píšť, z.s.),
nezájem rodičů a žaků o danou akci (Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť).
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Graf 5: Hodnocení největších problémů zájmových organizací v obci Píšť dle respondentů v %
Jaké jsou Vaše největší problémy?
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Spolupráce zájmových organizací s obcí Píšť
Dotazované zájmové organizace hodnotí podmínky pro činnost v obci jako vyhovující (graf 6).
Na otázku „Jsou v obci Píšť podmínky pro činnost Vaší organizace dobré?“ odpovědělo 62 %
dotazovaných „Určitě ano“ a 38 % odpovědělo „Spíše ano“. Nikdo z dotazovaných nevybral odpověď
„Určitě ne“ nebo „Spíše ne“.
Graf 6: Hodnocení podmínek pro činnost organizace v obci Píšť dle respondentů v %
Jsou v obci Píšť podmínky pro činnost Vaší organizace dobré?

38 %
Určitě ano
62 %

Spíše ano

Pozitivně hodnotí respondenti i spolupráci s obcí. Všichni se shodli na tom, že je spolupráce vyhovující.
Svůj výběr okomentovalo 9 zájmových organizací. Jejich odpovědi jsou uvedeny v tabulce 5.
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Tabulka 5: Slovní hodnocení spokojenosti zájmových organizací se spoluprací s obcí Píšť
Název organizace
Děti a mládež farnosti sv. Vavřince
Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.
Klub rekreační kopané, Louky a Stráně Píšť

Myslivecké sdružení Píšť- Hůrky, z.s.
Sousedé 55+, z.s.
Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť
Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu chovatelů
Píšť

Hodnocení spolupráce s obcí
Finanční podpora obce umožnila v tomto roce uspořádání
letního farního tábora v Sobotíně a rekonstrukci klubovny.
Spolupráci s obcí Píšť považujeme za naprosto vyhovující, ve
všech ohledech nám vždy vyšli vstříc.
Podpora ze strany obce velmi dobrá, vychází spolkům v obci
vstříc, a pokud o něco požádá, snažíme se oplácet stejnou
mincí.
V rámci možností se zúčastňujeme všech akcí, na kterých se
spolky v Píšti společně podílejí, takže spolupráce s obcí je
dobrá.
Obec přispěla na vybavení klubu částkou 20tis. Kč
Zástupci obce jsou otevření našim nápadům a prosbám.
Finančně nás obec podporuje v přiměřené míře, ačkoliv by to
mohlo být o trochu lepší.
Po změně pana starosti se obec snaží najít společnou cestu a
vycházet nám vstříc.
Požadavkům našeho spolku na obec a obce na náš spolek bylo
vždy vyhověno.
Vždy nám vyhovují, jak finančně tak propůjčení prostor na
výstavu.

Rovněž se většina dotazovaných shodla, že je pro ně důležité znát aktuální informace o činnosti
Obecního úřadu obce Píšť (graf 7). Pouze 2 organizace odpověděly, že nepotřebují znát aktuální
informace o činnosti Obecního úřadu obce Píšť.
Graf 7: Hodnocení důležitosti znát aktuální informace o činnosti Obecního úřadu obce Píšť dle
respondentů v %
Je pro Vaši organizaci důležité znát aktuální informace o činnosti
Obecního úřadu obce Píšť?
15 %
Ano
Ne
85 %

Respondenti očekávají ze strany obce jednoznačně podporu finanční (100 % respondentů) a podporu
propagační (92 % respondentů). Celkem 4 organizace (31 %) by uvítaly i organizační podporu. Přehled
hodnocení je znázorněn v grafu 8.
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Graf 8: Hodnocení očekávané podpory činnosti zájmových organizací ze strany obce Píšť v %
Jakou podporu Vaší činnosti očekáváte ze strany obce?
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Slovní hodnocení očekávané podpory jednotlivými organizacemi je uvedeno v tabulce 6. Celkem 4
organizace odpověď neuvedly.
Tabulka 6: Slovní komentář dotazovaných k očekávané podoře od obce Píšť
Název organizace
Děti a mládež farnosti sv.
Vavřince
Klub maminek s dětmi
Píšť, z.s.
Klub rekreační kopané,
Louky a Stráně Píšť

Myslivecké sdružení PíšťHůrky, z.s.

Spolek rodičů a přátel MŠ
Píšť
Spolek rodičů a přátel ZŠ
Píšť
Tělovýchovná jednota
Slavia Píšť
Základní organizace
Českého zahrádkářského
svazu Píšť
Základní organizaci
Českého svazu chovatelů
Píšť

Očekávaná podpora (finanční, organizační, propagační)
Finanční podpora - 10.000,-kč. Propagace - na webu obce, ve zpravodaji obce.
Stávající dotace 10.000 Kč je pro nás v současné době dostačující. Podpora
propagace námi organizovaných akcí, která vede k vyšší návštěvnosti.
Finanční příspěvek 20.000,- za účelem: podpora činnosti spolu, zajištění
fotbalového turnaje, nákup materiálně technického vybavení pro činnost spolku
O finanční podporu žádáme pouze na konkrétní akci, která je např. zaměřena na
školní děti (zakoupení občerstvení, ceny, atd.). Na jiné akce příspěvky nežádáme.
V letošním roce jsme nečerpali žádné obecní finance.
O organizační podporu žádáme např. při zapůjčení materiálního vybavení obce
(např. půjčení párty setů).
A k propagaci našich akcí vždy využíváme obecní informační zdroje (kabelová
televize, místní rozhlas, aktuality na obecním webu).
Ročně by bylo ideální asi 10.000,- kč, vzhledem k špatné finanční situaci obce v
letošním roce jsme požádali o polovinu.
Propagace na webu, kabelové televizi, FB - to vše již probíhá, jakmile požádáme.
Peníze v rámci možnosti obce, propagace funguje super.
200.000 - 300.000 Kč ročně na provoz, činnost a údržbu + finanční dotaci na
činnost správce (možno spojit s multifunkčním areálem).
Maximálně možnou finanční částku dle výzvy obce spolkům.
Propagace aktivit spolku v obecním rozhlase, kabelové televizi, obecním
zpravodaji a na webových stránkách obce.
Podle toho jaké akce se uskuteční.
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Respondenti v obci pro fungování a rozvoj své činnosti postrádají:



kulturní dům, sál či jiné zázemí, které by mohli využít pro společenské akce (ples, přednášky,
atd.) i pro děti (tělocvična je akusticky a zázemím nevyhovující) - 31 % respondentů,
nové členy (z řad veřejnosti, mládeže, aktivních rodičů a prarodičů - zejména tatínky, dědečky
či ostatní aktivní lidi) - 31 % respondentů.

V odpovědích zazněla i spolupráce se základní školou a větší zájem o aktivity od široké veřejnosti.
Celkem 38 % dotazovaných organizací v obci nic nepostrádá.
Z investičních akcí by zájmové organizace opět uvítaly nejvíce výstavbu kulturního domu pro konání
společenských akcí (38 % respondentů). Výčet odpovědí jednotlivých organizací je uveden v tabulce 7.
Tabulka 7: Návrhy investičních či neinvestičních akcí pro podporu činnosti organizací ze strany obce Píšť
Název organizace
Děti a mládež farnosti sv. Vavřince
Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.
Klub rekreační kopané, Louky a Stráně Píšť
Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť
Schola Píšť
Sousedé 55+, z.s.

Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť

Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť
Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
Tenisový klub Píšť, z.s.
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

Návrhy investičních či neinvestičních akcí
Nic mě nenapadá.
V současné chvíli si vystačíme v rámci dotací a členských
příspěvků. Do budoucna se zatím nemohu specifičtěji vyjádřit.
Nevím, jak by nám měla ještě obec podpořit, jak už jsme zmínili, je
to o lidech.
Právě již zmiňovanou výstavbu kulturního domu, který by umožnil
spolkům pořádat akce mimo soukromá zařízení.
Kulturní dům
Nevím.
Velký sál pro pořádání akcí
Postavit Kulturní dům, udělat parkoviště před školkou silnice před školkou se stává parkovištěm a je velmi nepřehledná děti vycházející z MŠ nemohou být za auty vidět. Kladně hodnotím
umístění retardérů před školkou. Silnice v křižovatce u MŠ je v
dezolátním stavu.
Kulturní dům.
Realizace travnatého tréninkového hřiště.
Měla by podniknout kroky pro čistší ovzduší v podzimních a
zimních měsících.
Dořešení vypořádání vlastnictví pozemků kolem zahrádkářské
chaty a pod budovou.
Zpevnění (oprava) povrchu příjezdové cesty k zahrádkářské chatě.
2019 Okresní výstava 70 let založení organizace.

Přínos organizace pro obec
V následující tabulce 8 dotazované zájmové organizace hodnotí přínos své činnosti pro obec Píšť.
Nejčastěji zmiňovaným přínosem je smysluplné využití volného času dětí a mládeže, pořádání
kulturních a společenských akcí pro veřejnost a přispívání ke zlepšení vztahů mezi občany.
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Tabulka 8: Přehled přínosu jednotlivých organizací pro obec Píšť
Název organizace
Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.

Klub rekreační kopané, Louky a
Stráně Píšť
Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť
Schola Píšť
Sousedé 55+, z.s.

Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť

Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť
Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
Tenisový klub Píšť, z.s.
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

Celkový přínos organizace pro obec
Rozvoj dětí a mládeže obce v duchu křesťanských zásad (vztahové a
morální hledisko)
Umožnění setkávání maminek a dětí v předškolkovém i předškolním
věku, začleňování dětí i dospělých do kolektivu (odstraňování
izolovanosti žen na mateřské a rodičovské dovolené), podpora
psychosociálního rozvoje. Organizování zájmových, volnočasových aktivit
pro jednotlivé členy i jejich rodiny. Předávání zkušeností a moderních
poznatků o výchově, vzdělávání, zdraví a psychologii rodiny a dětí.
Snažíme se zaujmout mládež.
V pořádání kulturních a společenských akcí, v propagaci typicky vesnické
spolkové činnosti - myslivosti s jejími zvyky a tradicemi, v činnosti s
dětmi.
Když ne hasiči, tak kdo?
Kulturní obohacení, smysluplné využití volného času dětí a mládeže.
Zlepšení vztahů mezi občany všech generací a zhojení nepříliš dobrých
celkových vztahů rozdělených zejména kanalizací.
Poskytujeme obci - jako zřizovateli školy a školky - podporu v činnosti
MŠ, zpětnou vazbu na kvalitu činnosti MŠ, zprostředkováváme informace
o aktuálních potřebách rodičů a snažíme se působit na zlepšení
podmínek v obci pro rodiče s dětmi. V neposlední řadě pořádáme
množství oblíbených akcí pro děti i pro veřejnost a napomáháme tak
rozvoji sociálních kontaktů, pospolitosti, aktivnímu trávení volného času
apod.
Můžeme ji pomoci s pořádáním různých akcí.
Práce s mládeží, sportovní a kulturní vyžití, využití areálu i pro jiné složky
a školu.
Vedení dětí ke sportu, aktivní využití času u dětí i dospělých, společné
akce pro děti i dospělé.
Členové našeho spolku udržují zeleň farního areálu, pomáháme obci na
brigádách (Ukliďme Česko), výsadby stromů na obecních pozemcích,
inspirujeme občany a návštěvníky obce při pravidelných výstavách
našeho spolku.
Zapojit mládež v chovu zvířat, i dospělé.

Zájmové organizace jsou dále nejvíce ochotny pomáhat obci při přípravě různých akcí a společných
aktivit. Celkový výčet odpovědí je uveden v tabulce 9.
Tabulka 9: Výčet nabídky pomoci obci Píšť ze strany respondentů
Název organizace
Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.

Klub rekreační kopané, Louky a
Stráně Píšť

Co může Vaše organizace obci Píšť nabídnout
Spoluúčast při pořádání akcí (Mikuláš, Živý Betlém...)
Organizování zájmových, volnočasových aktivit pro jednotlivé členy i jejich
rodiny. Podporu rodiny formou organizování vzdělávacích programů
zaměřených na mateřství, péči o dítě, zdraví apod. Podpora rozvoje
sociálních kontaktů, mateřství, rodičovství, zdravých vztahů v rodině a
smysluplného využití volného času.
Jakoukoli pomoc.

12

Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť
Schola Píšť
Sousedé 55+, z.s.
Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť
Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť
Tělovýchovná jednota Slavia Píšť
Tenisový klub Píšť, z.s.
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

Pomoc při organizování společných spolkových akcí (např. Ukliďme Česko,
organizace Dne dětí, Mikulášské nadílky).
Ochranu lidí i majetku při mimořádných událostech.
Spolupráci na společných aktivitách (zpěv na různých obecních akcích, např.
Mikuláš atd.)
Spolupráci mezi občany, zejména 55+ a zmenšení sociálního vyloučení.
Aktivní přístup a podporu, bude-li mít zájem řešit cokoli v oblasti školství a
rozvoje občanské vybavenosti vhodné pro děti.
Půjčení aparatury.
Práce s mládeží, sportovní a kulturní vyžití, využití areálu i pro jiné složky a
školu.
Vedení dětí ke sportu, aktivní využití času u dětí i dospělých, společné akce
pro děti i dospělé.
viz bod 8 + pomoc při brigádách organizovaných obcí Píšť.
Pomoc při brigádách, spolupráce s dalšími spolky. Nevím.

Čerpání dotací
Většina dotazovaných (62 %) nečerpala v minulosti žádné prostředky z dotačních zdrojů (mimo
podpory z obecního rozpočtu) (graf 9).
Graf 9 : Hodnocení čerpání dotací organizacemi na podporu svých projektů v minulosti v %
Čerpali jste v minulosti dotační podporu pro svoje aktivity?

38 %
62 %

Ano
Ne

Všichni dotazovaní uvedli, že by v budoucnu rádi dotační podporu pro svoje aktivity využili. Přehled
preference oblastí pro umístění dotační podpory dotazovanými je znázorněn v grafu 10. Respondenti
by uvítali největší podporu do oblastí vybavení pro činnost (92 % respondentů) a pořádání akcí pro
veřejnost (85 % respondentů).
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Graf 10: Hodnocení přínosnosti podpory dotací do daných oblastí činnosti zájmových organizací v %
Do jaké oblasti by pro Vás byla podpora nejpřínosnější?
80

69

70
60

54

50
40

39
31

31

30

30

23

23

23 23
15

20
10

8

8

15

8
0

0

0

0

0

0
Vlastní zázemí
(prostory)
Ano

Vybavení pro činnost
Spíše ano

Spíše ne

Vzdělávání
Ne

Pořádání akcí pro
veřejnost

Nemohu posoudit

Plánované akce/projekty zájmových organizací
Nejvýznamnější akce/projekty, které zájmové organizace působící v obci Píšť plánují zrealizovat
v letech 2016 - 2022, jsou uvedeny v tabulce 10.
Tabulka 10: Přehled plánovaných akcí/projektů zájmovými organizace v letech 2016 - 2022
Název organizace
Myslivecké sdružení Píšť-Hůrky, z.s.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť
Sousedé 55+, z.s.

Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť

Tělovýchovná jednota Slavia Píšť

Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Píšť

Spolek rodičů a přátel MŠ Píšť

Nejvýznamnější akce/projekty plánované v letech 2016 – 2022
Myslivecký ples – leden,
Zvěřinové hody - nepravidelný termín v měsících červen-září,
Svatohubertská mše – listopad.
Určitě ne vítání občánků.
Setkávání skupin občanů se stejnými zájmy a setkávání těchto skupin
dohromady. Vše je v přípravě.
Pravidelné zahrádkářské podzimní výstavy,
Každoroční vzdělávací zájezdy pro členy i nečleny,
Zateplení budovy zahrádkářského spolku,
Přivedení plynovodní přípojky do budovy,
Výměna kotle na vytápění tuhými palivy za ekologičtější zdroj vytápění.
Ples – únor,
Odpustové karnevaly – srpen,
Fotbalový turnaj – květen,
Vinobraní – září,
Pivní slavnosti – květen.
2016 výstava pro školu,
2017 místní výstavu,
2019 okresní výstavu 70 let založení organizace.
Naše projekty se každoročně opakují:
Maškarní ples,
Odemykání lesa,
finanční podpora na akce v MŠ (divadla, výlety, dětský den, hračky a
didaktické pomůcky k vánocům),
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Klub maminek s dětmi Píšť, z.s.

Tenisový klub Píšť, z.s.

Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

Schola Píšť
Klub rekreační kopané, Louky a
Stráně Píšť

Drakiáda,
Zamykání lesa,
Mikuláš.
březen 2016 - Bazar dětského oblečení a potřeb Jaro/léto,
březen 2016 - Hledání zajíčka,
srpen 2016 - Rozloučení s létem,
září/říjen 2016 - Bazar dětského oblečení a potřeb Podzim/Zima.
Trénink dětí,
Účast členů v amatérských soutěžích,
Akce pro děti.
Vítejte zpět ve škole – září,
Halloween – listopad,
Pevnost Boyard – květen,
Dětský den – červen.
Každoroční letní farní tábor (červenec, srpen),
Pravidelné setkávání členů s různým programem (sportovní, kreativní,
herní, odpočinkové aktivity).
Odpustový koncert,
Společný výjezd,
Koncerty při různých příležitostech,
Živý betlém.
Každoročně pořádáme turnaj v malé kopané o Přeborníka Píště, který se
uskuteční každý rok v červenci.

Návrhy, připomínky, komentáře
Další návrhy či komentáře uvedlo 5 respondentů (tabulka 11).
Tabulka 11: Náměty, připomínky, komentáře
Název organizace
Sbor dobrovolných hasičů Píšť
Sousedé 55+, z.s.
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Píšť
Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

Děti a mládež farnosti sv. Vavřince

Náměty, připomínky, komentáře:
Rovnostářství při rozdělování fin. prostředků z obce.
Starší lidé nejsou problémem, ale příležitostí pro rozvoj aktivit.
Život začíná po padesátce.
Přejeme si, aby nadále pokračovala dobrá vzájemná spolupráce s obcí
Píšť.
Myslím, že jak to funguje teď je dostačující, akorát by to co nejdříve
chtělo kulturní dům.
Napadá mě, zda by se pro prospěch komunity nedaly využít prostory
"domu s pečovatelskou službou"(prostor jídelny). Např. pro setkávání
farníků, které by mládež farnosti mohla zaštítit organizačně. Mohl by to
být také prostor pro častější vzájemné setkávání seniorů a spolupráci
různých věkových skupin občanů naší obce.
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Závěrečné shrnutí zjištěných poznatků z dotazníkového šetření
Zájmové organizace se zaměřují na:




děti a mládež (69 % dotazovaných zájmových organizací),
zájmové spolky hasiči, zahrádkáři apod. (38 % respondentů),
aktivity v oblasti životního prostředí (31 % respondentů).

Mezi nejčastější aktivity zájmových organizací patří:




pořádání různých druhů akcí (společenských setkání, plesů, výstav, soutěží, sportovních
událostí apod.),
poradenství a pomoc ve vztahu ke svému zaměření,
propagace.

Největší cílové skupiny zájmových organizací jsou:



široká veřejnost (46 % respondentů),
rodiče s dětmi (38 % respondentů).

Svůj přínos pro obec vidí zájmové organizace v




smysluplném využití volného času dětí a mládeže,
pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost,
přispívání ke zlepšení vztahů mezi občany.

Hodnocení potřeb zájmových organizací a hodnocení možnosti spolupráce s obcí:









Jsou spokojeni se spoluprací s obcí Píšť (100 % respondentů).
Podmínky pro činnost v obci shledávají jako vyhovující (62 % respondentů určitě spokojeno,
38 % respondentů spíše spokojeno).
Je pro ně důležité znát aktuální informace o činnosti Obecního úřadu obce Píšť (85 %
respondentů).
Jsou ochotny obci přispět svou pomocí při přípravě různých akcí a společných aktivit (výčet
nabídky je uveden v tabulce 9).
Chtějí využít dotační podporu na vybavení pro svou činnost (92 % respondentů), na pořádání
akcí pro veřejnost (85 % respondentů).
Ocenili by pro výkon svých aktivit dostatek nových členů (30 % respondentů) z řad veřejnosti,
mládeže, aktivních rodičů a prarodičů - zejména tatínky, dědečky či ostatní aktivní lidi, vyšší
zájem o poskytované služby (23 % respondentů), lepší dostupnost financování (23 %
dotazovaných).
Ze strany obce nejvíce očekávají podporu finanční (100 % respondentů) a propagační (92 %
respondentů).

Zájmové organizace doporučení pro rozvoj obce



výstavbu kulturního domu, sálu či jiného zázemí, které by mohly využít pro společenské akce
(plesy, přednášky, atd.)
vytvoření zázemí pro děti (tělocvična je akusticky a zázemím nevyhovující).
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