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TISKOVÁ ZPRÁVA – 24. 11. 2020 

Procházky se starosty pokračují. Tématem jsou i vinohrady a hlučná dálnice 

Potřeby, plány a problémy jednotlivých obcí mapuje od října Dobrovolný svazek obcí (DSO) 
Region Moravská cesta. Jeho manažerka spolu s představitelkami MAS Moravská cesta 
navštěvuje průběžně ty, které projevily zájem do mikroregionu vstoupit. Shodou okolností 
zavítaly v poslední době i do tří obcí, které mají vlastní vinohrady, vícero jich řeší odhlučnění 
dálnice.  

Tzv. procházky se starosty podnikla tříčlenná delegace od začátku října už ve 12 obcích. Od 
konce října do poloviny listopadu prošli spolu s představiteli samospráv vesnice Střeň, Příkazy, 
Náklo, Dubčany a Horku nad Moravou.  

Střeň: Rekonstrukce obecního sálu a přestavba nádražní budovy na bytový dům 

Starosta Střeně Jiří Nevima zavedl návštěvu z DSO k obecnímu sálu, který by rád 
zrekonstruoval i nově vybavil. Plánuje také opravit bývalou nádražní budovu a vybudovat v ní 
tři obecní byty. Jako většina obcí také Střeň má problémy s odpadovým hospodářstvím a chybí 
tu dům s pečovatelskou službou. Obec v současné době nabízí stavební parcely.  

Příkazy: Škola a školka mají novou ředitelku a konečně i pátou třídu 

Příkazy mají v základní a mateřské škole novou ředitelku a po dlouhé době mohli ve škole 
otevřít i pátou třídu. Starosta Jaroslav Sívek a místostarosta Josef Škrabal vzali zástupkyně DSO 
a MAS i na věžičku Záloženského domu. „Splnilo se mi tajné přání prohlédnout si Příkazy 
z výšky. Počasí nám přálo a výhled byl krásný,“ ocenila manažerka DSO Libuše Literová. 
Místostarostu trápí stav historické budovy sladovny z roku 1873, která je nyní v soukromém 
vlastnictví. Byl by rád, aby se budova zachovala i pro budoucí generace a kdyby v ní vzniklo 
něco pro všechny. Starosta představil ojedinělý projekt neziskové organizace – DOMOV U 
DVOU SLUNEČNIC. 

Náklo: Bytový dům pro seniory, multifunkční areál pro rodiny, obecní sál… 

Na dvouhodinovou procházku si udělal čas i novopečený senátor a starosta Nákla Marek 
Ošťádal. Upozornil na plánované záměry nejen v Nákle, ale i místních částech obce Lhotě nad 
Moravou a Mezicích. Bývalý hostinec U Floriánka na nákelské návsi by chtěl přestavět na 
komunitní dům s byty pro seniory, kousek od sokolovny vybudovat multifunkční areál pro celé 
rodiny s inline dráhou, opravit obecní sál v Mezicích atd. 
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Dubčany: Obecní pozemky musí zůstat mladým! 

Budovu bývalého kravína by rád převedl do obecního majetku starosta Dubčan Karel Stejskal. 
Řekl, že obecní pozemky nechce prodávat cizím, ale zachovat je pro místní mladé lidi. Chtěl 
by, aby v obci zůstávali a nestěhovali se do měst. 

Horka nad Moravou: Chodníky a multifunkční areál s halou i pro házenou 

V Horce nad Moravou se nyní budují a opravují komunikace a starostovi Luďkovi Tichému 
záleží na tom, aby se daly do pořádku i všechny chodníky. Je rád, že se podařilo zateplit obecní 
bytový dům. Teď se starostovy myšlenky upínají k novému multifunkčnímu sportovnímu 
areálu s halou, který by mohl v obci vzniknout. Hala by měla sloužit i házenkářům, kteří v Horce 
excelují.  

Procházky mohou i při tvorbě nové strategie MAS 

Procházky se starosty se už dříve uskutečnily ve Skrbeni, Haňovicích, Bílé Lhotě, Července, 

Měrotíně, Slavětíně a Mladči. A bude se v nich pokračovat. Manažerka Libuše Literová 

návštěvy obcí podniká společně s předsedkyní MAS Moravská cesta Julií Zendulkovou a 

manažerkou MAS Miloslavou Hruškovou. Procházky se starosty nepodnikají jen kvůli novému 

DSO, ale pomohou i MAS při tvorbě chystané strategie pro období 2021 až 2027, která ovlivní 

další směřování regionu. „Strategii připravíme v průběhu příštího roku. Při současném 

mapování se dozvídáme, o jaké projektové záměry obce usilují a co potřebují,“ vysvětlila Julie 

Zendulková.  
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