Místní akční skupina
REGIONU POODŘÍ,o.s.
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek, tel.: 556 720 491, e-mail: mas@regionpoodri.cz

Zápis
z jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s.
konané dne 1. března 2013 v 9.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skotnici
Program jednání:
1. Zahájení
2. Rukodělné techniky – malování na sklo, výroba šperků
3. Příprava ISÚ MAS RP na léta 2014 – 2020
4. MAS RP a Program obnovy rodiny
5. Regionální značení výrobků a služeb
6. Závěr
Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájila Anna Mužná,
starosta obce Skotnice, která všechny přítomné srdečně přivítala ve Skotnici. V úvodu
představila pana Samuela Fojtů, který se zabývá technikami malování na sklo.
Ad 2)
Účastnícím pracovní skupiny byla představena technika malování na sklo. Každá
účastnice se mohla zapojit a vytvořit si ozdobu, vlastní šperk.
Při těchto činnostech starostka Skotnice uvedla datum konání Velikonočního jarmarku
v obecním sále v Bartošovicích, který se uskuteční v pátek 29. března 2013 od 12:00
do 18:00 hodin. Účastnice navrhovaly, kdo by mohl představit své výrobky
s tématikou Velikonoc, případně zapojení škol a dalších.
Ad 3)
Ing. Oldřich Usvald seznámil přítomné s výstupy při přípravě Integrované strategie
území MAS Regionu Poodří na léta 2014 – 2020:
-na webu jsou vyvěšeny priority a opatření k připomínkování
-navrhnout název ISÚ a priorit v termínu do 8. března 2013, prostřednictvím webu
-problémy českého venkova: „pošta“ a „školy“ – kraj nepodporuje venkov
Ad 4)
-v rámci Programu obnovy rodiny se uskutečnilo jednání 28.2.2013, právě ve Skotnici,
účast zástupců KS MAS MSK – začlenění této problematiky do ISÚ MAS nejen
v MSK, ale všech MAS v ČR
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MAS Regionu Poodří v rámci veřejných projednávání vzešla tato struktura:
Priorita: 4. Prostor pro život, práci, vzdělávání a setkávání
Opatření: 4.6. Zkvalitnění rodinného života
Podopatření:
4.6.1. Soukromé mateřské školy
4.6.2. Mateřská a rodinná centra
4.6.3. Podpora kvalitní výchovy v rodinách (POR)
4.6.4. Práce s dětmi a mládeží
Zkušenosti žen:
- Průmyslová zóna Mošnov – pracovní místa tam jsou, ale zaměstnanec dostane
smlouvu na 3 měsíce, poté dostane výpověď, za dva dny jej přijmou znovu a poté opět
výpověď, v součtu nemá odpracovaných 6 měsíců, zůstane na pracovním úřadě a na
sociálce
- Centrum zdravotně postižených v NJ – poskytují sezení pro problematické rodiny,
poradna poskytuje bezplatné služby, informační leták
- úhrada nájemného přímo z PÚ – sociálně slabé rodiny, matky samoživitelky –
využívají podnikatelé s realitami
- stěžovatelé v obci – obrátit se na soud, není v kompetenci obce k řešení
- v regionu, i ve státě, chybí střední vrstva obyvatel – ta vytváří dobré podmínky pro
život, schází drobní řemeslníci, služby, výrobci, nedostatečná podpora podnikání na
venkově
Ad 5)
Vyhlášení výzvy regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“,
podmínky zveřejněny na webu MAS RP:
-2. výzva – stravovací a ubytovací služby
-5. výzva – výrobky, zemědělské a přírodní produkty
Příjem žádostí:
Jednání certifikační komise:
Předání certifikátů:

2. – 4. dubna 2013
16. dubna 2013
18. května 2013 – Bartošovice zámek

„Otevírání Poodří a pooderské koštování“, které bude letos rozšířeno o účast zástupců
MAS ze zahraničí v rámci programu EU – EACEA – Maďarsko, Slovensko, Finsko,
Rumunsko, Itálie, …., vše se zaměřením na regionální produkty a pálenky.
MAS Regionu Poodří byl navržen projekt „Chuť a vůně regionálních jídel a specialit
v Poodří a Podpolaní“ k finanční podpoře v rámci PRV, opatření IV.2.1 Realizace
projektů spolupráce – 17. kolo příjmů žádostí.
Výstupy projektu:
-regionální kuchařka s 30 recepty z Poodří a 30 slovenskými regionálními recepty
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-kurz vaření a pečení
-vybudování historické kuchyně na zámku v Bartošovicích v expozici Poodří - MK
Vysloven požadavek na zabezpečení podkladů k realizaci projektu:
-regionální recepty
-sběr historických exponátů do kuchyně
-spolupráce s PS „Ženy“ a to dle harmonogramu v termínu říjen 2013
Podány informace:
- Anna Mužná – spolupráce s ředitelkou MORAVAN Petřvald, vybudování prodejny
masných výrobků, požadavek: zaměstnat občana obce Skotnice, součástí bude prodej
výrobků z firmy Miltra B, s.r.o., vše za min. nájem za rok.
Představení informačního letáků o kontaktech na řemeslníky, služby a další dle
požadavku z předešlých jednání pracovní skupiny.
Během PS „Ženy“ proběhla ukázka stříhání, údržby vlasů a líčení paní Petry
Šindlerové, firmy Oriflame.
Yvona Masmanidu - prodej šperků, vyšívaných výrobků s tématikou Velikonoc.
Úspora peněz pro obce – kontakt na firmu a finančního poradce z Frýdku Místku znalosti a zkušenosti o pojištění majetku obce, šetření energie a další, také pro občany.

Ad 6)
Závěrem předseda sdružení poděkoval všem přítomným za účast a požádal přítomné
ženy o spolupráci při zabezpečení historických receptů z Poodří a exponátů do
historické kuchyně.

Bartošovice, 1. března 2013

Zapsala: Ing. Alexandra Alčerová
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