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 5. června 2013 v 13.00 hodin,
v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Skotnici
Program jednání:
1. Zahájení
2. Aktivity a činnost MAS RP
3. Prezentace projektu MAS - Přírodní komunitní centrum Skotnice
4. Prezentace výstupu pracovní skupiny – prodejna regionálních produktů
5. Příprava aktivity v rámci Programu obnovy rodiny – „Den otců“
6. Závěr

Ad 1)
Jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS Regionu Poodří, o.s. zahájil Ing. Oldřich
Usvald, předseda MAS Regionu Poodří. V úvodu byly účastnice pracovní skupiny
seznámeny s programem.
Ad 2)
Ing. Usvald seznámil přítomné s aktivitami MAS RP:
- projekt „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje
regionálního trhu“ - vydání novin „Doma v Moravském Kravařsku“, krabičky
s kartičkami regionálních výrobků
-ve dnech 20. – 21.6.2013 se uskuteční akce s názvem „Zemědělství v Poodří“ pro
školy (4. – 6. třída) v Suchdole nad Odrou. Akce je plánovaná pro zhruba 460 žáků,
v současnosti se nahlásilo asi 350. Školy moc nereagují, proto jsme oslovili obce
a starosty. Čtvrtek 20. června 2013 od 13.00 hodin se uskuteční setkání organizátorů se
zástupci obcí.
Doprovodný program: agility, soutěže, výcvik koni, prezentace regionální značky –
patchwork, výrobky Jednoty s.d., atd.
-příprava ISRÚ 2014+ – zpracování pozastaveno, čeká se na konečnou podobu návrhu
metodiky
Ad 3)
Starostka Skotnice seznámila přítomné s realizovaným projektem „Přírodní komunitní
centrum Partnerství v obci Skotnice“ v rámci 6. výzvy 2012 MAS RP, programu
Leader, který již prošel kontrolou RO SZIF. V rámci projektu byly odstraněny
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zastaralé herní prvky, které byly nahrazeny novými a mohla tak vzniknout přírodní
venkovní učebna, přírodní bludiště, místo pro vzdělávání maminek atd. Jedná se
o generační areál, který slouží jak dětem tak i dospělým, nachází se na cyklotrase, což
uvítají i turisté.
Ad 4)
Požadavek na vytvoření prodejny regionálních produktů, možnost ve spolupráci s obcí
Skotnice v nově otevřeném obchůdku, v prostorách bývalé pošty. Provoz obchodu
zaštítila firma Miltra B s.r.o. Obchod se v současné době dostává do podvědomí
obyvatel. Firma Miltra je v tomto obchodě v pronájmu za 100,- Kč ročně, zabezpečení
prodejny je považováno za veřejně prospěšnou službu. Do budoucna je záměrem
rozšířit nabídku o regionální produkty.
Ad 5)
Dagmar Novosadová, starostka obce Kunín, Anna Mužná, starostka obce Skotnice
a Oldřich Usvald, předseda MAS RP jsou v pracovní skupině Program obnovy rodiny
(POR). Ing. Florian iniciuje POR a chtěl by zainteresovat i MAS RP do tohoto
programu v rámci aktivit mezigeneračního soužití. Z tohoto důvodu vzniká první
ročník „Dne otců“, který se bude konat 16. června 2013 v sále restaurace „U žabáka“
ve Skotnici. Akce si klade důraz zapojit do soutěží tatínky, dědečky společně s dětmi.
Jsou připraveny jednoduché zajímavé soutěže s cenami. Požadavek na oslovení
podnikatelů, dar ceny do soutěží. Motivací pro účast mužů jsou děti a výhry. Přítomné
dávaly nápady na soutěže:
 Šipky
 Pohádkové bytosti
 Puzzle
 Slalom na koloběžce
 Skákání v pytli
 Míček a florbalová hokejka
 Chystání svačiny
 Oddělování žloutku od bílku
 Složení košile
 Uvázání kravaty
 Vyžehlení košile/trička
 Přišití knoflíku
Prozatím byly nabídnuty tyto ceny:
 Petřvald – balíček na holení
 Suchdol n/O – vstupenka do muzea
 Kunín – vstupenka do zámku, poukázka na 2 hodiny do kuželny
 MAS RP – pastelky, kvarteto, dárkové sudy s 5 l piva
 Kolo štěstí
 Cukrovinky
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Na konci pracovní skupiny se řešilo další setkání, návrhy:
 Chytání ryb, rafty – září
 Kunín kuželna – podle počasí
 Suchdol n/O – bazén, vířivka, sauna – listopad
 Jeseník – vířivka
 Fulnek – Relaxko
Ad 6)
Starostka Kunína, Dagmar Novosadová, obeznámila přítomné s připravovanými
kalendáři. Jeden bude pod vedením MAS RP a druhý pod DM TO Poodří – Moravské
Kravařsko s kuchařkou. Vysloven požadavek na zabezpečení receptů, které jsou
jednoduché, ale chutné, nejsou složité na přípravu a souvisí s regionem Moravského
Kravařska. Jídla se uvaří na zámku v Kuníně. Paní starostka vyzvala účastnice, aby
poslaly své návrhy, návrh y ze svého okolí.
Závěrem předseda sdružení poděkoval všem přítomným za účast a požádal přítomné
ženy o spolupráci při realizaci akce „Den otců“ a zabezpečení receptů pro kalendář
Moravského Kravařska.

Bartošovice, 5. června 2013

Zapsala: Ing. Alexandra Alčerová
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