
Zápis ze schůzky se zástupci nestátních neziskových organizací  

působících na území MAS Staroměstsko 
 

 
 

 Přítomni:   Bc. Hana Malovaná, Ing. Jaromír Stejskal, Ing. Ludmila Vránová, 
   zástupci NNO dle prezenční listiny 
 

 Čas a místo konání: 14.5. 2014, MěÚ Staré Město 
 

 
 1.  Úvod - představení MAS Staroměstsko  
 

 Bc. Hana Malovaná přítomným představila MAS Staroměstsko, seznámila je 
 s možnostmi čerpání prostředků z EU v období 2014 - 2020  a ukázala příklady  

 čerpání sousední MAS Buchlov v minulých letech.     
   
 2.  Strategie MAS  

  
 Ing. Jaromír Stejskal seznámil přítomné s důvody proč se zpracovává strategie rozvoje 

 MAS a její přínos pro zúčastněné. Je hotova analytická část, je třeba zpracovat 
 návrhovou část a proto potřebujeme názory a podněty k rozvoji území MAS 
 Staroměstsko od NNO a podnikatelských subjektů působících na území MAS. 

     
 

 3.  Představení účastníků, řízená diskuse - co účastníci od MAS očekávají, záměry 
 

 Kostelany (P. Duda, starosta):  

- podpora mládeže v rámci TJ Sokol 
- SDH - podpora činnosti 

- včelaři - podpora činnosti 
 

 TJ Sokol Kostelany (J. Vávra): náměty dodá později 

 

 o.s. Lodě a hausbóty Staré Město (Z. Klečka): 

- rozšíření počtu kotvicích míst 
- rozšíření půjčovny lodí 

- spolupráce s Kovozoo 
 

 Včelařský kroužek mládeže Újezdec (p. Strýček): 
- na obecním pozemku vybudovat arboretum a zahradní domek jak zázemí pro 

 VKM Včelaříci (spadá pod včelařský spolek Boršice), vč. napojení na ing. sítě 
- možnost celoročního využití i pro zahrádkáře, konání přednášek 
- projekt je zpracovaný, předpokládané náklady 400 - 500 tis. Kč 

 

 Junák Polešovice (D. Janík):  

- letní tábory pro 130 dětí 
- podpořit obnovu vybavení tábora  (podsady, deskové hry atd.)  
 

 Polešovice (S. Uhlíř, místostarosta): 



- TJ Polešovice sdružuje všechny místní organizované sportovce kromě    

 fotbalistů, pořádá místní hody - potřeba podpořit nákup a obnovu krojů 
- záměr vybudovat v obecním objektu muzeum se 3 expozicemi: archeologie, 

 vinařství, folklór 
- SDH - obnova vybavení 
- včelaři - koupit medomet 

- fotbalový klub- opravit havarijní kabiny pro mládež (v majetku městyse) 
- chovatelé - výstava drobného zvířectva 

- vinaři a zahrádkáři - obnova sklepa (je majetkem městyse), který by sloužil 
vinařům z Polešovic, + zařízení pro zpracování vinné révy, které by bylo 
zapůjčováno malým vinařům (lis, filtr a jiné)  

 

 Folklórní sdružení Polešovice (p. Drobilová, předsedkyně):  

- potřeba nákupu a obnovy krojů 
- pořádání hodů, místních zvyků a tradic 

 

 Český zahrádkářský svaz Ořechov (p. Andrýsek): 

- podporují řadu společenských akcí v obci 
- potřebují příspěvek na nový traktor (350 - 450 tis. Kč) 
- potřeba rekonstrukce pálenice a sušárny ovoce 

 

 Stolní tenis Ořechov - Vážany (L. Oharek): 

- chtějí podporovat kroužek pro děti 
- chtějí obnovit vánoční turnaj 
- potřebují nové stoly, jejich využití je možné i pro školu a letní tábory 

- spolupráce s Vážanami 
 

 Středisko volného času Staré Město (pí Havlásková): 
- sdružují kroužky nejrůznějšího zaměření 

- podporují spolupráci s ostatními o.s. 
- navrhují vybudovat přírodní hřiště a venkovní tělocvičnu 
- potřeba opravy Rodinného centra 

- budování naučných stezek s interaktivními panely (připravený projekt) 
- organizace akcí pro veřejnost na náměstí ve SM – chybí vybavení (např. 

ozvučení) 
- rekonstruovat klubovnu Junáka 

 

 Dolinečka Staré Město (A. Pluhařová): 
- doplnění a obnova krojů, jejich uložení 

- pořizování rekvizit, doprava na vystoupení, účast na festivalech 
- zajištění prostor pro zázemí souboru 

- podpora vzniku audiovizuálních propagačních materiálů (CD, DVD) 
- koordinace termínů větších akcí 
- rozšíření základny vedoucích 

 

 Myslivci Staré Město (A. Pluhařová): 

- vybudovat naučnou stezku podél cyklostezky 
- rozšířit počty remízků a zvýšit stavy drobné zvěře 
- vybudovat větrolam (připravený projekt) 

- vybudovat rybník na Olší (připravený projekt) 



 

 Muzejní společnost o.s. Nedakonice: 
- získat prostory pro pořádání výstav a prezentaci sbírek, vybavení mobiliářem 

(vitríny, figuríny atd.) 
- podpora pořádání tematických výstav 

- organizace kurzů pro veřejnost, práce s mládeží (ruční práce, vyšívání, 
pletení, háčkování) 
 

 Moravský rybářský svaz Nedakonice  (J. Smělík, starosta): 
- tréninkové a školicí středisko pro děti 

- výstavba nového malého rybníku 
 

 TJ Sokol Nedakonice  (J. Smělík, starosta): 
- rekonstrukce víceúčelového hřiště 
- výstavba hřiště pro beachvolejbal 

 
 4. Závěr  

                  
Bc. Hana Malovaná poděkovala přítomným za účast na dnešní schůzce. 
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