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Sdružení obcí povodí Stonávky
Předmět činnosti: činnost ostatních členských organizací
Sídlo: 739 53 Třanovice čp. 250
IČ: 69610088
www.stonavka.cz

Sdružení obcí povodí Stonávky je svazkem 10 obcí, ležících v povodí Stonávky pod beskydskou horou Godulou v zázemí měst Třinec a Český Těšín. Sdru-
žení bylo založené v roce 1998 s cílem řešit společné problémy a posílit spolupráci mezi jednotlivými obcemi i se zahraničními partnery. Realizuje řadu 
projektů zaměřených na společenský život, podporu dětí a mládeže, cestovní ruch i odpadové hospodářství. Velkým pomocníkem sdružení i jednotlivých 
obcí v oblasti projektového managementu je obecně prospěšná společnost Stonax o.p.s., která rovněž sídlí v Třanovicích.
Zakládající člen MAS Pobeskydí.

Sdružení obcí povodí Morávky
Předmět činnosti: činnost ostatních členských organizací
Sídlo: 739 51 Dobrá čp. 230
IČ: 68157631
www.povodimoravky.cz

Sdružení obcí povodí Morávky vzniklo na konci 90. let 20. století a sdružuje 10 obcí soustředěných kolem řeky Morávky a jejích přítoků. Celému regionu 
vévodí Lysá hora a vodní nádrž Morávka. Účelem svazku je spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských 
obcí, zlepšování životního prostředí, podpora rozvoje turistického ruchu, spolupráce a pomoc v případě mimořádných událostí a vzájemná výměna 
zkušeností a společné získávání různých forem dotací. Zakládající člen MAS Pobeskydí. Má dlouholeté zastoupení v orgánech MAS. Jeho zástupci se 
aktivně účastní pracovních skupin.

Dožínky v Třanovicích (foto: archiv Stonax o.p.s.)

Dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského na Prašivé (foto: Miroslav Lysek)

Řeka Stonávka (foto: archiv Stonax o.p.s.)

Beskydy z Polomky na Morávce (foto: Miroslav Lysek)
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Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice
Předmět činnosti: činnost ostatních členských organizací
Sídlo: K Náměstí 22, Brušperk, 739 44
IČ: 60045701

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice je tvořeno městem Brušperkem a 9 dalšími obcemi nacházejícími se jihovýchodně od Ostravy směrem na 
Frýdek-Místek. Hlavní strategický cíl sdružení je zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu povodí Ondřejnice, rozvoj demografických a kul-
turních stránek života jeho obyvatel a to rychlou a pohotovou aktivizací všech vnitřních potenciálů mikroregionu k zajištění nových a udržení dosavadních 
pracovních míst v obcích mikroregionu.
Členem MAS Pobeskydí od roku 2007.

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
Předmět činnosti: činnost ostatních členských organizací
Sídlo: 739 22 Soběšovice čp. 45
IČ: 70305374
www.mikroregionzermanickeaterlickeprehrady.cz
 
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je dobrovolný svazek obcí založený v roce 1999 sedmi zakládajícími obcemi. V současné době sdružuje 
10 obcí kolem vodních nádrží Žermanice a Těrlicko a město Havířov. Hlavní cíle mikroregionu jsou zejména ochrana a slaďování zájmů, zmnožení sil 
a prostředků při prosazování společných cílů a při realizaci významných investičních záměrů v mikroregionu. V poslední době realizují společné projekty 
zaměřené např. na obnovu drobných sakrálních objektů, výstavbu cyklostezek regionálního významu či společné aukce na dodavatele energií. Význam-
nou součástí je i propagace svazku obcí a jeho zájmového území.
Zakládající člen MAS Pobeskydí. Má dlouholeté zastoupení v orgánech MAS. Jeho zástupci se aktivně účastní pracovních skupin.

Valašský vojvoda z Kozlovic na Sochových slavnostech ve Lhotce (foto: Miroslav Lysek)

Okolí Žermanické a Těrlické přehrady  
(foto: archiv Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady)

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (foto: Miroslav Lysek)

Sv. Jan Nepomucký v Těrlicku (foto: archiv Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady)

Dobrovolné svazky obcí
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Členové MAS PobeSkydízeměDělství je grunt

Farma Krásná s.r.o.
Předmět činnosti: zemědělská činnost
Sídlo: 739 04 Krásná čp. 217
IČ: 47150564

Společnost byla založena na začátku 90. let. V současné době se zabývá 
živočišnou i rostlinnou výrobou a obhospodařuje cca 350 ha luk a past-
vin v obci Krásná i blízkém okolí. Ve druhé polovině roku 2013 realizovala 
Farma Krásná s.r.o., za finanční podpory Programu rozvoje venkova ČR 
na období 2007-2013, opatření IV.1.2, projekt s názvem Modernizace 
dojírny. Spočíval v nákupu nového, moderního technologického zařízení 
na výrobu mléka.
Farma je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.

Družstvo Raškovice
Předmět činnosti: zemědělská výroba
Sídlo: 739 51 Vyšní Lhoty čp. 256
IČ: 47673231

Družstvo vzniklo v roce 1993 jako Zemědělsko-obchodní družstvo Bes-
kyd. Od roku 1999 používá název Družstvo Raškovice. V současné době 
sídlí ve Vyšních Lhotách a hospodaří i na pozemcích okolních obcí. Za-
bývá se zejména chovem hovězího dobytka a údržbou trvalých travních 
porostů.
Zakládající člen MAS Pobeskydí.

TOZOS spol. s r.o.
Předmět činnosti: zemědělská výroba
Sídlo: 739 53 Dolní Tošanovice čp. 120
IČ: 49610651
www.lukrom.cz/tozos.html 

Společnost TOZOS spol. s r.o. byla založena v roce 1993. V roce 2004 
se stala jednou se zakládajících organizací MAS Pobeskydí. V roce 2010 
byla začleněna do skupiny LUKROM. Podnik se zabývá jak rostlinnou 
tak i živočišnou výrobou. V současné době hospodaří na výměře cca 
1 800 ha, z toho orná půda zabírá 1300 ha, louky 500 ha. Ze živočišné 
výroby se společnost zabývá chovem skotu. Podnik provozuje bioplyno-
vou stanici, která zpracovává organické materiály různého původu (pře-
devším kejdu a siláž) a dosahuje výkonu až 750 kW.
Zakládající člen MAS Pobeskydí. Jeho zástupci dlouhodobě působí  
v orgánech MAS.

Bioplynová stanice TOZOSu spol. s r.o. v Dolních Tošanovicích  
(foto: archiv MAS Pobeskydí)

Družstvo Raškovice bylo jedním z prvních žadatelů v MAS Pobeskydí - technika na sklizeň 
biomasy (foto: archiv MAS Pobeskydí)
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Zemědělská společnost s.r.o.
Předmět činnosti: všeobecná zemědělská činnost
Sídlo: 739 36 Bruzovice čp. 206
IČ: 48401048

Společnost vznikla na začátku 90. let. Hospodaří v Bruzovicích a blízkém 
okolí. Kromě stěžejní zemědělské výroby mezi další předměty její činnost 
patří prodej zemědělských výrobků, doprava, jezdecká škola a ubytovací 
služby.
Společnost je členem MAS od roku 2012.

AGRO – DOMINIK spol. s r.o.
Předmět činnosti: všeobecná zemědělská činnost
Sídlo: 739 37 Žermanice čp. 91
IČ: 25815725
agrodominik.webnode.cz
 
Firma sídlí v obci Žermanice, okres Frýdek-Místek. Její hlavní činností je 
rostlinná výroba, specializuje se na pěstování obilnin, luskovin a olejnin. 
Hospodaří na 400 ha půdy, z toho je 320 ha orná půda a 80 ha luk. 
Dále také provádí zemědělské služby (orba, podmítka, mulčování, kose-
ní travních porostů apod.).
Zakládající člen MAS Pobeskydí. Aktivně pracuje v pracovní skupině 
Hospodářství.

Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice
Předmět činnosti: zemědělská činnost
Sídlo: 739 51  Nošovice čp. 128
IČ: 47673222
www.zdvnosovice.cz
 
Vznik družstva se datuje rokem 1993. Hospodaří na pronajaté půdě 
vlastníků družstva i na vlastních pozemcích na katastru šesti obcí: Paz-
derna, Dobrá u Frýdku-Místku, Nošovice, Nižní Lhoty, Vyšní Lhoty a Lu-
čina. Škála činností je velmi široká od rostlinné a živočišné výroby, přes 
opravy pracovních strojů, zámečnictví, kovářství k silniční motorové do-
pravě. Je producentem vyhlášeného Nošovického kysaného zelí. Další 
své výrobky prodává také přes internet nebo přímo v areálu např. mléko.
Družstvo se stalo novým členem MAS v roce 2014.

Nošovické kysané zelí (foto: http://www.jentodobre.cz/)

Balíkování v AGRO – DOMINIK (foto: http://agrodominik.webnode.cz/)

zeměDělství je grunt
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Mateřské a rodinné centrum Bambulín
Předmět činnosti: otevřené a bezpečné místo pro rodinu všech vrstev 
společnosti
Sídlo: 739 53 Horní Tošanovice čp. 129
IČ: 26564696
www.bambulin.websnadno.cz
 
Mateřské centrum Bambulín vzniklo v červnu 2009 v obci Horní Toša-
novice jako iniciativa maminek z obcí Horní Tošanovice, Hnojník a Třa-
novice. V současnosti jej navštěvují také maminky z Vojkovic, Dolních 
Tošanovic a Smilovic. Na pravidelných schůzkách každý čtvrtek (od 16 
hod.) si maminky nejen popovídají a děti pohrají, ale centrum připravuje 
i výtvarné a komunikační aktivity.
Spolek je členem MAS od roku 2012. Jeho členky se zapojují do aktivit 
MAS určených dětem.

Základní škola a Mateřská škola Těrlicko,  
příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní a základní vzdělávání
Sídlo: Školní 419/2, Horní Těrlicko, 735 42
IČ: 72545461
www.skolaterlicko.cz
 
Škola v Těrlicku je zcela nová škola, která vznikla splynutím dvou základ-
ních škol a také dvou mateřských škol (Těrlicko a Hradiště). Pobočka 
v Hradišti má jak mateřskou školu, tak první stupeň základní školy. Jde 
o velmi příjemnou školu rodinného typu. Paní učitelky se věnují dětem 
jak v době vyučování, tak při četných mimoškolních aktivitách (výsta-
vy, karnevaly, výlety, apod.). Další pobočkou je takzvaná „velká škola“ 
v Těrlicku, ve které se děti učí ve všech devíti ročnících. I tato část naší 
školy nabízí mnoho kroužků, např. volejbalový, florbalový, basketbalový, 
výtvarný, apod. A poslední částí školy je mateřská škola v Těrlicku, které 
nikdo neřekne jinak než „U krtečka“. Zde si nejmenší hrají, baští, spinkají 
a připravují se na vstup do školy.
Nový člen MAS přijatý v roce 2014.

Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka 
Hukvaldy, příspěvková organizace
Předmět činnosti: předškolní a základní vzdělávání
Sídlo: Hukvaldy čp. 162, 739 46
IČ: 70946906
www.zshukvaldy.cz

První zmínky o škole v Rychalticích (část Hukvald) se objevují v roce 
1580. Současná budova školy pochází z 80. let 20. století, kdy také zís-
kala titul Základní škola Leoše Janáčka. Od 1. 1. 2002 je Základní škola 
Leoše Janáčka Hukvaldy právním subjektem zahrnujícím základní školu, 
mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu, obecní knihovnu a spo-
lečenský sál. Škola nabízí k využití volného času dětí cca 20 kroužků vč. 
dětského folklorního souboru Lašánek a kroužku mažoretek.
Škola je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.Areál školy v Hukvaldech (foto: http://www.zshukvaldy.cz/)

Aktuální fotografie ze schůzky (foto: Dana Bednářová)

Mikulášské hrátky v ZŠ Těrlicko (foto: www.skolaterlicko.cz)
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Členové MAS PobeSkydísDružujeme se

Sbor dobrovolných hasičů Lučina
Předmět činnosti: spolková činnost
Sídlo: 739 39 Lučina
IČ: 64122425
www.sdhlucina.cz 

Sbor požární ochrany v Lučině byl založen na své ustavující schůzi dne 5. února 1956. Stejně jako obec Lučina, 
která vznikla po stavbě vodního díla Žermanice na území dříve katastrálně přináležejícím k Soběšovicím a Do-
maslavicím, tak i u zrodu sboru stáli v prvé řadě členové sboru požární ochrany těchto obcí.
Spolek je novým členem MAS od roku 2014.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  
Horní a Dolní Domaslavice
Předmět činnosti: spolková činnost
Sídlo: 739 51  Dolní Domaslavice čp. 17
IČ: 68157967
www.ddomaslavice.cz/cz/menu/123/cesky-zahradkarsky-svaz 

9. září 1951 byla založena „místní ovocnářská pobočka při JSČZ“, kterou tvořilo 17 členů. Tito 
se rozhodli uspořádat ovocnářsko-včelařskou výstavu. V letech 1953 a 1955 následovaly další 
výstavy hostinci u Horáků (dnes zatopeno) opět za veliké účasti návštěvníků. Další zápisy o „ovoc-
nářích“ na deset let z kroniky mizí, spolek snad zanikl, neboť vesnice byla rozdělena výstavbou 
Žermanické přehrady. Impulsem pro oživení ZO se stal návrh členů komise ŽP OÚ v D. Domaslavi-
cích přebrat soutěž o nejkrásnější květinovou výzdobu v Dolních a nově i v Horních Domaslavicích.
Proč být zahrádkářem v dnešní době? Pro sdílení radosti z okrasných prvků i celku v zahradách kolem domů; hledání nových cest pro soužití s životním 
prostředím; poznávání svých sousedů z dolního či horního konce vesnice nebo se jen účastnit společenských akcí jako příznivec dobré zábavy.
Spolek je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.

MS Bruzovice
Předmět činnosti: spolková činnost
Sídlo: 739 36 Bruzovice čp. 99
IČ: 48428647

První zmínka o mysliveckém hospodaření v Bruzovicích se traduje kolem roku 1890. 
V Současnosti hospodaří Myslivecké sdružení BRUZOVICE na honební ploše 1420 ha 
a má v průměru cca 25 členů. Honitba má mnoho klidných zákoutí v nádherné krajině 
plné roklin a potůčků, ve které má zvěř poměrně klid. Součástí kulturního dění obce se 
stala myslivecká chata, na které se pořádají nejrůznější kulturní akce.
Myslivci z Bruzovic byli přijati za nového člena MAS v roce 2014.

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Domaslavice
Předmět činnosti: spolková činnost
Sídlo: 739 51  Dolní Domaslavice čp. 5
IČ: 64122034
www.sdhdolnidomaslavice.estranky.cz

Dne 9. ledna 1908 se sešli v hostinci Jana Staška v Dolních Domaslavicích místní obča-
né a na ustavující valné hromadě byl založen první hasičský sbor v obci v počtu 34 členů. 
Z darů jednotlivců, z příjmu ze zábav zakoupili čtyřkolovou stříkačku, která byla slavnost-
ně dána do provozu ještě téhož roku. V současné době sbor dobrovolných hasičů stále 
aktivní a je tradičním aktérem spolkového života v obci, účastní se hasičských soutěží 
určených jak pro mladší hasiče, ženy i muže.
Sbor dobrovolných hasičů se stal novým členem MAS v roce 2014.Historická stříkačka (foto: http://www.ddomaslavice.cz/)

Ukázka dovedností loveckých psů na dětském dni (foto: Přemysl Ondračka)

9. ročník Vachalíkova memoriálu 
(foto: http://www.sdhlucina.cz/)

Členská základna (foto: http://www.ddomaslavice.cz)



Členové MAS PobeSkydímísto pro Duši

Farní sbor Slezské církve  
evangelické a. v. v Třanovicích
Předmět činnosti: činnost náboženských organizací
Sídlo: 739 53  Třanovice čp. 91
IČ: 69609799
tranovice.sceav.cz

Samostatný evangelický sbor augsburského vyznání 
(a.v.) v Třanovicích byl založen v roce 1950. Již v le-
tech 1929-31 byl zde vybudován evangelický kostel. 
Prvním pastorem sboru byl Vladislav Santarius, kte-
rý svými evangelizačně-misijními aktivitami výrazně 
ovlivnil široké okolí. Kromě pravidelných bohoslužeb 
zavedl biblické hodiny a systematickou práci s dět-
mi a mládeží (hodiny náboženství, nedělní besídka), 
vznikly také různé hudebně-pěvecké skupiny. V jeho 
odkazu pokračuje sbor i v dnešní době. Ve sboru 

jsou zastoupeny všechny věkové skupiny, fungují zde 
hudebně-pěvecké skupiny mládeže, pěvecké sbory 
(smíšené a mužský), dechový soubor a další aktivity. 
U přilehlého evangelického hřbitova vznikl v roce 
2013 Památník Jiřího Třanovského (Georgius Tranos-
cius Muzeum), jehož rod pochází z naší vesnice. Tento 
památník chce být důstojným připomenutím této vý-
znamné postavy dějin našich i okolních slovanských 
národů. Jiří Třanovský byl nazván slovanským Luthe-
rem. Jeho významná díla Cithara sanctorum (kan-
cionál) a Phiala odoramentorum (kniha modliteb) 
ovlivnila národní, kulturní i duchovní odkaz po mnohé 
generace. Stálá expozice o životě, díle a jeho odkazu 
je inspirací k zamyšlení i v naší době. Od roku 2003 
působí ve sboru pastor Tomáš Tyrlík. 
Nový člen MAS přijatý v roce 2014.

Římskokatolická farnost Dobratice
Předmět činnosti: činnost náboženských organizací
Sídlo: 739 51 Dobratice čp. 66
IČ: 45239738
www.farnostdobratice.wz.cz

Farnost se nachází na východě Moravskoslezského kraje, v Ostravsko-opavské diecézi. Patří k ní Dobratice a Vojko-
vice. V Dobraticích už odedávna stojí kostel sv. Jakuba a Filipa. A Vojkovice se mohou pochlubit malou, ale krásnou 
kapličkou Navštívení Panny Marie.
Aktivitou farnosti je nabídka času vyplněného hrou, zábavou a poznáváním nových věcí dětem z Dobratic a z Voj-
kovic pod názvem Spolčo. Pravidelně se schází k nácvikům zpěvu Schóla, k liturgickým nácvikům se dále scházejí 
ministranti.
Farnost se stala členem MAS v roce 2012. Od roku 2014 má své zastoupení ve statutárním orgánu MAS.

Římskokatolická farnost Domaslavice
Předmět činnosti: činnost náboženských organizací
Sídlo: 739 51  Horní Domaslavice čp. 10
IČ: 49591096
www.farnostdomaslavice.wz.cz

Římskokatolická farnost Domaslavice je součástí Římskokatolické církve 
a spadá do územního celku Ostravsko-opavské diecéze. Farnost zahrnuje 
pět obcí: Horní Domaslavice, Dolní Domaslavice, Soběšovice, Lučina a Dol-
ní Tošanovice. Sídlo farnosti se nachází v Horních Domaslavicích. Kromě 
farního kostela svatého apoštola Jakuba z poloviny 18. století (v Horních 
Domaslavicích v blízkosti hranic s Dolními Domaslavicemi), se na území 
farnosti nachází také filiální kostel Navštívení Panny Marie z poloviny 20. 
století v Soběšovicích a několik kaplí v soukromém vlastnictví.
Hlavní činnost farnosti je duchovního rázu - konají se pravidelné bohosluž-
by, křestní a svatební slavnosti, rozloučení se zesnulými a další setkání, kte-
rá se zaměřují na spirituální dimenzi života jednotlivců i skupin. 
K životu farnosti patří také vytváření společenství (model farnosti jako ro-

dina) napříč generacemi. K tomu slouží setkávání v menších skupinách, práce s dětmi při výuce náboženství, setkávání farníků po nedělní bohoslužbě 
v prostorách fary, a také akce společenského a kulturního rázu, jako je například koncerty nebo farní ples. 
Farnost se také snaží přispívat ke společenskému životu v obcích a podílet se na vytváření dobrých mezilidských vztahů. Kostely a jejich okolí jsou také 
vyhledávanou turistickou zajímavostí pro svoji starobylost a jedinečnou atmosféru, která uchovává historii kraje a památku našich předků. 
Správcem farnosti je od roku 2004 Mgr. Jan Vecheta. Farnost je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.

Farní kostel svatého Jakuba Většího v Horních Domaslavicích (foto: archiv MAS Pobeskydí)

Kostel SCEAV v Třanovicích 
(foto: archiv SCEAV)

Kostel sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích 
(foto: archiv MAS Pobeskydí)



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Pobeskydí
739 93 Třanovice čp. 1
tel.: +420 558 431 068
e-mail: mas@pobeskydi.cz
www.pobeskydi.cz

Členové MAS PobeSkydípomoc pro potřebné

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s.
Předmět činnosti: sociální služby
Sídlo: 739 61 Ropice čp. 11
IČ: 25910558
opsropice.webnode.cz

Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. v Ropici je nezisková or-
ganizace. Byla založena v roce 2002. Společnost poskytuje sociální služ-
by seniorům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jsou závislí na 
pomoci jiné osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. V roce 
2006 začala poskytovat pobytové sociální služby v Domě Sv. Josefa 
v Ropici.
Společnost je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.

Integrovaný sociální ústav  
Komorní Lhotka
Předmět činnosti: sociální služby
Sídlo: 739 53 Komorní Lhotka čp. 210
IČ: 00847038
www.isukl.cz

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka (příspěvková organizace) 
vznikl v roce 1992 spojením domova pro seniory a domova pro osoby 
se zdravotním postižením. Snahou této příspěvkové organizace je posky-
tovat kvalitní sociální služby s akcentem na individuální potřeby klientů. 
Domov pro seniory poskytuje komplexní služby pro starší občany od po-
bytové služby, stravování, sociálního poradenství až po zdravotnickou 
péči a volnočasové aktivity. Domov pro osoby se zdravotním postižením 
nabízí bydlení komunitního typu pro osoby s mentálním postižením. Sou-
částí služeb jsou i služby zdravotní péče, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím i volnočasové aktivity a zájmové kroužky.
Organizace je novým členem MAS od roku 2014. Aktivně se účastní pra-
covní skupiny Společnost.

Dům Sv. Josefa v Ropici (foto: http://opsropice.webnode.cz/)

Pokoj v domu Sv. Josefa v Ropici (foto: http://opsropice.webnode.cz/)Terasa u domu Sv. Josefa v Ropici (foto: http://opsropice.webnode.cz/)

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Komorní Lhotce (foto: http://www.isukl.cz/) Venkovní posezení ISUKL (foto: http://www.isukl.cz/)
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Třanovice služby, o.p.s.
Předmět činnosti: komunální služby
Sídlo: 739 53 Třanovice čp. 1
IČ: 25837958
ops.tranovice.org

Společnost Třanovice služby, o.p.s. byla založena obcí Třanovice v roce 
1999 a je jedna ze zakládajících organizací MAS Pobeskydí a „líhní“ prv-
ních zaměstnanců naší MAS. Její činnost byla velmi široká od komunál-
ních služeb pro obec Třanovice, inženýrskou činnost po poradenství v re-
gionálním rozvoji. Od roku 2005 se již plně věnuje komunálním službám, 
provozuje (mezi jinými) kotelnu na štěpku, Kapplův dvůr (podnikatelské 
centrum) a sběrný dvůr ve venkovské podnikatelské zóně v Třanovicích. 
Spolupracuje na řadě projektů zaměřených na popularizaci obnovitel-
ných zdrojů energií a revitalizace brownfieldů.
Zakládající člen MAS Pobeskydí. Má dlouholeté zastoupení v orgánech 
MAS.

SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.
Předmět činnosti: stavební činnost
Sídlo: 739 51 Vyšní Lhoty čp. 53
IČ: 26823748
www.spolstavfm.cz

Společnost vznikla rozdělením společnosti SPOLSTAV v.o.s. v roce 2003 
a navázala na její činnosti v oblasti stavebnictví. Společnost má široké 
zkušenosti s realizací staveb od komplexně nové výstavby, přes rekon-
strukce a modernizace pozemních objektů, inženýrských sítí, pozemních 
komunikací a ploch i terénních a sadových úprav. Současně také provádí 
opravy a údržby objektů, řemeslné práce, truhlářské a zámečnické prá-
ce, instalace vody a topení, zastřešení objektů i sklenářské práce. Cílem 
společnosti je stále zlepšování kvality a naslouchání zákazníkovi.
Zakládající člen MAS Pobeskydí.

LUSTON o.p.s.
Předmět činnosti: podpora rozvoje mikroregionu
Sídlo: 739 22 Soběšovice čp. 10
IČ: 26830451

Hlavním posláním společnosti je podpora rozvoje mikroregionu Žerma-
nické a Těrlické přehrady. Její činností je projektový management a stra-
tegické plánování, propagace mikroregionu. LUSTON o. p. s. spolupra-
cuje se svazkem obcí Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady a plní 
funkci jejího administrátora.
Zakládající člen MAS. Má dlouholeté zastoupení v orgánech MAS. Aktiv-
ně se účastní pracovní skupiny Životní prostředí a infrastruktura.

Nová Husarůvka v Soběšovicích sídlo nejen LUSTONu o.p.s. (foto: Miroslav Lysek)

Kotelna na biomasu ve venkovské podnikatelské zóně v Třanovicích - sídlo společnosti 
(foto: archiv MAS Pobeskydí)

Z činnosti firmy - oprava kostela v obci Dobrá v roce 2012 
(foto: archiv Spolstav Konstrukt s.r.o.)
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ŠOV Třanovice, o.p.s.
Předmět činnosti: zajišťování osvěty,  
informovanosti a podpora vzdělanosti
Sídlo: 739 53 Třanovice čp. 1
IČ: 27772888
sov.tranovice.org 

Škola obnovy venkova byla založena v roce 2001 jako organizace bez 
právní subjektivity při obci Třanovice a měla sloužit pro potřeby obcí mi-
kroregionu povodí Stonávky. Postupem času se její působení rozšířilo 
na obce v Moravskoslezském kraji, jelikož ŠOV dlouhodobě organizačně 
zabezpečuje sekretariát Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezské-
ho kraje. Škola organizuje semináře, kulaté stoly, konference a studijní 
cesty s různorodou tématikou obnovy venkova a spolupráce venkovských 
komunit. Se získáním právní subjektivity od roku 2012 se ŠOV profiluje 
jako iniciační centrum udržitelného rozvoje. K  aktivitám přibylo environ-
mentální vzdělávání, výchova a osvěta, příprava projektů na využití obno-
vitelných zdrojů energie a účinnější využití energetických zdrojů. Od téhož 
roku škola také působí jako konzultační středisko pro projekt Virtuální 
univerzita 3. věku.

FOND-JANÁČKOVY HUKVALDY o.s.
Předmět činnosti: spolková a kulturní činnost
Sídlo: 739 46  Hukvaldy, čp. 40
IČ: 64627888
www.janackovyhukvaldy.cz

Zakládající členové „Fondu-Janáčkovy Hukvaldy“, navazují na umělecký 
odkaz největšího z hukvaldských rodáků a velikána světového hudební-
ho skladatelství Leoše Janáčka (1854-1928), jsou si vědomi povinnosti 
nedat zaniknout kulturnímu kreditu obce Hukvaldy a oblasti Hukvaldska 
vůbec, respektují tradice hudebních slavností a festivalů s historickými 
prvopočátky v r. 1938. Vrcholem jejich činnosti je každoroční Mezinárod-
ní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy.
Spolek je novým členem MAS od roku 2014.

Slunce
Předmět činnosti: spolková a volnočasová činnost
Sídlo: 739 53  Třanovice čp. 250
IČ: 66739993
www.sdruzeni-slunce.cz

Spolek Slunce nabízí především volnočasové aktivity pro děti a mládež 
mladšího školního věku, pomocí kterých mohou rozvíjet svoje nadání, 
poznávat nové věci a učit se překonávat překážky v dosud nepoznaných 
činnostech. Děti mají možnost využívat mimoškolní aktivity v oblasti hud-
by, zpěvu, keramiky a irských tanců. K dispozici je také keramický krou-
žek pro ženy. Spolek je hlavním organizátorem hudebně-kulturní akce 
MAJ FEST, který je každoročně požádán v Třanovicích.
Spolek je jedním z nových členů MAS přijatých v roce 2014.

V keramické dílně (foto: archiv Slunce)

Účastníci studijní cesty organizované ŠOV Třanovice, o. p. s. v roce 2014 do Centra rozvoje 
Česká Skalice (foto: ŠOV Třanovice)

Liška Bystrouška v Hukvaldech (foto: http://www.janackovyhukvaldy.cz/)

společné zážitky
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REIT Jízdárna  

pod Lipovým s.r.o.
Předmět činnosti: ubytování a pohostinství
Sídlo: 739 04 Morávka čp. 232
IČ: 25363026
www.pensionjizdarna.cz

Společnost, která vznikla v roce 1996 provozuje pension Jízdárna 
na Morávce a jezdeckou školu. V rámci svých služeb se věnují dětem 
a požádají zde prázdninové tábory s výukou jízdy na koních, dětské 
dny, mikuláše apod. Součástí pensionu je restaurace, ve které dbají 
na tradiční českou kuchyni i místní speciality.
Společnost je novým členem MAS od roku 2014. Aktivně se účastní 
pracovní skupiny Hospodářství.

JK Vělopolí, z.s.
Předmět činnosti: spolkové  
a sportovní činnosti
Sídlo: 739 59  Vělopolí čp. 34
IČ: 02859823
jk-velopoli.webnode.cz

Jezdecký klub Vělopolí vznikl v březnu 2014, 
jako dobrovolný klub majitelů a přátel koní 
provozující jezdectví zaměřené na nižší 
sport, rekreační jízdu a agroturistiku. Zalo-
žen byl dlouholetými příznivci koní a života 
okolo nich. Nedílnou součástí klubu je pony 
školička JURÁŠEK, která nabízí vyžití dětem 
od 3 do 12 let. Cílem spolku je vytvořit místo 
smysluplného setkávání lidí bez rozdílu věku 
a zdravotního stavu tak, aby všichni – děti 
i dospělí – zde mohli trávit volný čas, relaxo-
vat a sportovat.
Spolek je jedním z nových členů MAS při-
jatých v roce 2014. Aktivně se zapojuje do 
činnosti pracovních skupin.

farma PYTHON s.r.o.
Předmět činnosti:  velkoobchod, maloobchod krmiv 
a chovatelských potřeb, chov exotických zvířat
Sídlo: 739 51  Nošovice čp. 276
IČ: 25375741
www.farmapython.cz

Společnost byla založena ve druhé polovině 90. let minulého století. 
V současné době je hlavní činností firmy výroba a distribuce krmiv, 
stejně tak jako maloobchod i velkoobchod se specializovanými cho-
vatelskými potřebami. Farma se soustředí na chov plazů, menších 
druhů primátů (kosmani, tamaríni, atd.) a hlodavců. Mimo to se 
zabývá dovozem zvířat z celého světa. Poskytuje kompletní servis, 
včetně bezplatného poradenství ohledně chovu.
Farma je novým členem MAS přijatým na konci roku 2014.

Pension Jízdárna v údolí řeky Morávky (foto: http://www.pensionjizdarna.cz/)

Farma se zabývá rovněž chovem hroznýšovitých hadů (foto: farma PYTHON s.r.o.)

Členka JK Vělopolí, z. s. na závodech 
(foto: archiv JK Vělopolí, z.s.)

Hrátky v pony školičce (foto: archiv JK Vělopolí, z.s.)
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Tělovýchovná jednota  

Stará Ves nad Ondřejnicí, o.s.
Předmět činnosti: spolková a sportovní činnost
Sídlo: Sportovní 554, Stará Ves nad Ondřejnicí, 739 23  
IČ: 14613387
www.staraves.cz

Historie tělovýchovného hnutí ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sahá do roku 
1906, kdy byl založen Sokol. Vedle národní házené si v posledních le-
tech udržují nebo získávají pozice sporty jako futsal, florbal, stolní tenis, 
badminton, cyklistika a volejbal. Ženské složky se věnují aerobiku, józe 
a v poslední době i cvičení pilates, břišním tancům a módní zumbě. 
Všechny složky využívají areál, tvořený krytou halou, nově rekonstruo-
vaným polyfunkčním sálkem a venkovním hřištěm s umělým povrchem.
Nový člen MAS přijatý v roce 2014.

Tělovýchovná jednota Tošanovice, o.s.
Předmět činnosti: spolková a sportovní činnost
Sídlo: 739 53 Dolní Tošanovice
IČ: 60783834
www.tjtosanovice.estranky.cz

Tělovýchovná jednota Tošanovice vznikla v roce 1961. Členskou zá-
kladnu tvoří zejména obyvatelé Horních a Dolních Tošanovic. Za svou 
dlouholetou historii se věnovala různým sportům. V posledních letech 
se nejvíce uplatňuje oddíl kopané. Také se aktivně věnuje práci s dětmi, 
které vede ke sportu a zdravému životnímu stylu.
Tělovýchovná jednota je novým členem MAS přijatým na konci roku 
2014.

Tělovýchovná jednota Dobratice, o.s.
Předmět činnosti: spolková a sportovní činnost
Sídlo: 739 51 Dobratice čp. 212
IČ: 48772500
www.tjdobratice.cekuj.net

Tělovýchovná jednota Dobratice vznikla v roce 1993.  
Zabývá se sportovní činností. V rámci tělovýchovné jed-
noty působí např. fotbalové týmy i šachový oddíl. Spor-
tovní hřiště, vybudované svépomocí občany v 50. létech 
minulého století, využívají nejen členové tělovýchovné 
jednoty, ale i obyvatelé obce ke kulturním a společen-
ským akcím, sportují zde děti základní a mateřské školy. 
Toto jediné sportoviště v obci, si již zasloužilo obnovu 
a díky dotaci z MAS Pobeskydí byl v roce 2010 realizován 
nový travnatý povrch a závlahový systém.
Spolek je jedním z nově přijatých členů MAS od roku 
2014.

Národní házená ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (foto http://www.staraves.cz/)

Fotbalové hřiště využívané TJ v Dolních Tošanovicích
(zdroj: http://www.tjtosanovice.estranky.cz/)

Sportovní hřiště TJ Dobratice (foto: archiv MAS Pobeskydí)


