
 
 

 

 

 

 

Výstupy dotazníku sekce NNO: 

 

 

Přehled o potřebách a plánovaných rozvojových 

aktivitách v regionu MAS POHODA venkova, z.s. v rámci 

přípravy nového programového období (2021–2027) 
  



 

1. POVAHA NNO 

Jaké je vaše zaměření? 

 



 

 

Oblast, pro kterou působíte? (Obec, více obcí, region, krajská oblast působení) 

 



 

 

Máte zaměstnance? 

 



 

 

Počet členů vaší organizace/počet klientů, kteří reálně využívají Vaše služby či aktivity - 

podle typu organizace buď členové či uživatelé (klienti): 

 



 

Co v obci (mikroregionu, MAS) pro svou činnost nejvíce postrádáte? (vybavení, technické 

zázemí, prostory, metodickou pomoc, apod.) 

● Dostupná sportovní infrastruktura, vybavení pro tréninkovou činnost, finanční prostředky na trenéry a zaměstnance klubu. FBC Dobré, 

z.s. 

● Dostupná sportovní hala s rozměry na florbal, služby speciálních pracovníků (fyzioterapie, výživový poradce atd.). FBC Dobruška z.s. 

● Technické zázemí, vhodné prostory a vybavení. Římskokatolická farnost  - děkanství Opočno 

● Těsnou spolupráci s blízkými obcemi. A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. 

● Technické zázemí pro výcvik, prostory pro šatnu a hygienu členů JPO, zařízení na údržbu OOPP. SH ČMS SDH Olešnice v O.h. 

● Technické zázemí a vybavení pro činnost. Junák - český skaut, středisko Dobruška, z. s. 

● Potřebujeme větší a členitější prostory s venkovním prostorem na konání akcí pro rodinu. Mateřské centrum Na zámečku o.p.s. 

● Kvalitní divadelní a koncertní sál se zázemím, taneční sál. Městský klub v Novém Městě nad Metují 

● Nejvíce nás limituje větší zájem dětí o sportování a možnosti rodičů dopravit k nám děti na tréninky a zápasy oddílu stolního tenisu. 

Oddíl kopané doplácí hlavně na malý počet místních dětí a nemožnost zajistit trenéra mládeže. Tady se projevuje negativně hlavně 

směnnost pracovníků v automobilce v Kvasinách. SK Dobré,z.s. 

● Finanční podporu. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

● Vybavení a technické zázemí. Bavíme se sportem z.s. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spolupracujete s obcí/obcemi? Jak? 

● Ano, spolupracujeme prostřednictvím realizace akcí v obci či jejich spolupořádáním. FBC Dobré, z.s. 

● Spolupořádání akcí. FBC Dobruška z.s. 

● Město Opočno, obce Pohoří, Semechnice, Trnov - kulturně společenské akce. Římskokatolická farnost  - děkanství Opočno 

● Přednášky, přírodovědné kluby pro děti, ornitologické festivaly a další akce. A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. 

● Zajištění členů pro JPO, jejich výcvik, odborná příprava, údržba objektu hasičské zbrojnice, údržba techniky. SH ČMS SDH Olešnice 

v O.h. 

● Ano, spolupracujeme. S obcí máme vřelé vztahy, které se snažíme upevňovat společnými akcemi a být obci prospěšní i ve veřejné 

činnosti. Teď jsme se zapojili i do pomoci během COVID-19. Junák - český skaut, středisko Dobruška, z. s. 

● Ano, Město NM nám přispívá na náklady s provozem prostor, které si pronajímáme od soukromé osoby. Mateřské centrum Na 

zámečku o.p.s. 

● Pro NMNM organizujeme městské akce, obcím nabízíme spolupráci na festivalu filmové komedie, nabídka školám, školkám během 

celého roku. Městský klub v Novém Městě nad Metují 

● Zajišťujeme provoz a údržbu sportovišť v na základě nájemní smlouvy a dostáváme na to příspěvek od obce. SK Dobré,z.s. 

● Ano: spolufinancování projektů od Městyse Nový Hrádek, využívání sokolovny městysem apod. T.J. Sokol Nový Hrádek 



 

● Velmi dobře. Vzájemná pomoc věcná, osobní i finanční. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

 

Spolupracujete s jinými organizacemi? Se kterými? 

● Ano, zejména se sportovními kluby v okolí (např. SK Dobré, FBC Dobruška atd.) FBC Dobré, z.s. 

● S okolními sportovními kluby. FBC Dobruška z.s. 

● Státní zámek Opočno - prohlídky kostela, Základní škola v Opočně - Výuka náboženství, tematické besedy, školy hudebního zaměření - 

absolventské koncerty; Domov s pečovatelskou službou Jitřenka - duchovní služba. Římskokatolická farnost  - děkanství Opočno 

● ČSO, ČSOP, CHKO Orlické Hory, Církev Bratrská, římskokatolická. A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. 

● S okolními SDH na české straně hranice a OSP na polské straně hranice. SH ČMS SDH Olešnice v O.h. 

● Zejména s jinými členy naší mateřské organizace Junák - český skaut. Junák - český skaut, středisko Dobruška, z. s. 

● V rámci konání vzdělávacích akcí spolupracujeme s mateřskými školami v obci. Mateřské centrum Na zámečku o.p.s. 

● Se spoustou organizací - školy, církve, knihovna, muzeum, mateřské centrum, kulturní spolky a organizace. Městský klub v Novém Městě nad 

Metují 

● Vedle několika málo partnerů z řad firem a obce Dobré hlavně s Krajským úřadem a stolnětenisovými svazy - regionálním, krajským i 

republikovým. SK Dobré,z.s. 



 

● SDH Nový Hrádek, ZŠ Nový Hrádek, MŠ Nový Hrádek, ostatní pobočné spolky TJ Sokol. T.J. Sokol Nový Hrádek 

● T. J. Sokol, okolní SDH, MAS Pohoda venkova.  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

● Sportovní spolky, zejména fotbalové kluby. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

 

 

Co nyní v kontextu fungování a rozvoje aktivit Vaší organizace nejvíce postrádáte? 

 

● Agenda je časově velmi náročná a zabírá značné množství času, přičemž přestává být únosné dělat vše dobrovolnicky - chybí tedy 

prostředky na vlastní zaměstnance, kteří by se starali o chod klubu a tréninkovou činnost. FBC Dobré, z.s. 

● Dostupná sportovní hala s rozměry na florbal, zajištění služeb sportovních specialistů, stabilní financování pracovníků klubu. FBC 

Dobruška z.s. 

● Zázemí pro duchovního správce, zázemí pro aktivity pro jednotlivé skupiny. Římskokatolická farnost  - děkanství Opočno  

● Návštěvníky, další zaměstnanci, zrekonstruované ekocentrum. A Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. 

● Odpovídající Šatnu a prostory pro hygienu členů JPO a výcvikové prostředky. SH ČMS SDH Olešnice v O.h. 



 

● Dostatečné technické a materiální zázemí pro práci dobrovolníků. Junák - český skaut, středisko Dobruška, z. s. 

● Finance na každodenní provoz - na mzdu 2 zaměstnanců na poloviční úvazek, větší prostory. Mateřské centrum Na zámečku o.p.s. 

● Společná propagace, informovanost o grantech, dotacích. Městský klub v Novém Městě nad Metují 

● Děti se zájmem o sport a jejich přiměřenou podporu ze strany rodičů. SK Dobré,z.s. 

● Finanční podporu činnosti mládeže a sportovní činnosti mládeže i dospělých. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

● Ochotu úředníků a pedagogů podpořit naše aktivity směřující k pohybové gramotnosti dětí. Bavíme se sportem z.s. 

 

Máte nějaký konkrétní projektový záměr, na který byste chtěli žádat o dotace? 

 

● Příměstský florbalový tábor, pořízení tréninkového vybavení, financování pracovníků klubu. FBC Dobré, z.s. 

● Stavba nafukovací sportovní haly, letní florbalové tábory, zajištění stabilního financování pracovníků klubu. FBC Dobruška z.s. 

● Rekonstrukce budovy děkanství na Trčkově náměstí. Římskokatolická farnost  - děkanství Opočno 



 

● Dostavba ekocentra s ubytováním pro dobrovolníky, lektory, školní třídy, rekonstrukce a vybavení učeben pro přírodovědnou výuku A 

Rocha - Křesťané v ochraně přírody, o.p.s. 

● Šatna, výcvikový trenažer, zařízení na údržbu OOPP. SH ČMS SDH Olenice v O.h. 

● Rádi bychom podpořili modernizaci našeho střediska co se týče v administrativní oblasti (nákup techniky jako je dataprojektor, 

tiskárna se scanerem, laminovačka, řezačka apod.) materiálu pro činnost našich dětských členů máme dostatek. Junák - český skat, 

středisko Dobruška, z. s. 

● Pravidelně sestavujeme vzdělávací projekty pro rodiny, na které žádáme dotace od KHK a MPSV, jinak v této nejisté době nic 

nepřipravujeme. Mateřské centrum Na zámečku o.p.s. 

● Pravidelně festival komedie, ale rádi bychom získali prostředky třeba na venkovní koncerty a akce, které jsou pro veřejnost zdarma. 

Městský klub v Novém Městě nad Metují 

● Několikrát jsme se pokoušeli navázat spolupráci s okolními základními školami. Nabízíme jim možnost využít naše podmínky k výuce 

základů stolního tenisu v rámci tělesné výchovy nebo kroužků ať u nás nebo přímo ve školách. Něco na způsob projektu asociace 

stolního tenisu www.vsichnizastul.cz . SK Dobré,z.s.   

● Vytvoření multifunkčního areálu (provedení odhlučnění sálu sokolovny, instalace akustických obkladů, instalace opony, provedení 

zázemí pro venkovní akce, vybavení sokolovny – posilovny, kanceláře...) T.J. Sokol Nový Hrádek 

● Výstavbu sociálního zařízení na cvičišti, úpravy prostor cvičiště. Vybavení pro sportovní činnost a volnočasovou činnost mládeže. SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 

● Příměstské tábory, Všeobecný pohybový kroužek v rámci ŠVP v MŠ. Bavíme se sportem z.s.       

 

http://www.vsichnizastul.cz/


 

2. OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 

Uveďte prosím, kterou z následující aktivit máte v plánu realizovat v programovém období 2021-

2027.

 



 

  

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

U aktivit, které máte v plánu realizovat, uveďte prosím předpokládaný rok zahájení 
realizace.  

Dle roku zahájení: 

 
 



 

Dle plánovaných aktivit: 

 



 

U aktivit, které máte v plánu realizovat, uveďte prosím předpokládané náklady (v Kč). 

Dle předpokládaných nákladů: 

 
 
 



 

Dle plánovaných aktivit: 

 



 

3. ZÁVĚR 

Doplňující poznámky: 

 
● Podpora sportu je velmi důležitá, zvlášť v dnešní době, kdy děti jsou doma a ztrácejí správné návyky pro jakoukoliv fyzickou aktivitu! 

FBC Dobré, z.s. 
● V nabízených aktivitách jsem nic vhodného nenašel.SK Dobré,z.s. 
● Momentálně jsme jedním z partnerů MAS v rámci jednoho z projektů a tuto spolupráci hodnotíme velmi kadně a přínosně. SH ČMS - 

Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek 
 

Dotazník vyplnili: 

Tomáš Vidlák, fbcdobre@seznam.cz, +420 604 535 956 

Jan Černý, sekretar@florbaldobruska.cz, +420 737 466 

070 

Trčkovo nám.3, Opočno, 608 316 272, f.foltan@email.cz 

psvetlik@arocha.cz, jledecova@arocha.cz 



 

hasici@olesnice.net 

chmelar.jan@skaut.cz 

Andrea Krákorová 

Zdeněk Krákora, 603426048, reditel@mestskyklub.cz 

sk.dobre@seznam.cz 

Miloš Vondřejc, tel. 603 203 449, e-mail: 

vprojekce@gmail.com 

hasici@novy-hradek.cz 

bavimesesportem@seznam.cz 

 


