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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství 

k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Termín jednání: 

13. května 2014 od 8:00 hod. 

Místo konání: Kapplův dvůr - Třanovice č. p. 1  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání se zúčastnili členové pracovní skupiny dle prezenční listiny a dále facilitátor Mgr. David Rucký 

a zástupce zaměstnanců MAS Ing. Krystyna Nováková (KN) - zapisovatelka. 

Přítomné přivítala Krystyna Nováková.  

Facilitátor zrekapituloval výstupy minulého jednání. Nejprve představil návrhy na slogan vize cesta 

k lepšímu životu na vesnici; místo pro nás, dobrá adresa, dobré místo pro život. Konstatoval, že 

marketingově atraktivní je dobrá adresa. Po debatě byla ustálená vize „Více než dobrá adresa“ 

Na úvod byly představeny výsledky dotazníkového šetření problému a potřeb území: 

Jak hodnotíte aktuální stav (dostupnost) následujících oblastí ve Vaší obci a okolí? (bodováno 29 

oblasti) – nejhorších hodnot znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť, absence kanalizace a 

likvidace odpadních vod, využívání obnovitelných zdrojů energií. Z oblasti společnosti – sociální 

služby a dostupnost dalšího vzdělávání. Z oblasti hospodářství – cestovní ruch a zaměstnanost. 

Nadprůměrně dobrých hodnot dosahovaly kategorie mateřské a základní školství, vodovody 

a dostupnost vodních zdrojů, bydlení, sportovní a volnočasové využití. 

Na ostatní otázky se odpovídalo individuálně.  

Na co jste ve Vaší obci a okolí hrdí, aneb co je pro toto území specifické? Kulturní dědictví, spolková 

činnost, přírodní dědictví… 

Co se Vaší organizaci nebo ve Vaší obci za posledních 5-10 let povedlo? Občanská vybavenost, 

vybavenost pro děti, dopravní infrastruktura 

Jaké problémy trápí Vás, Vaše okolí (Vaše občany)? Nezaměstnanost, byrokracie, dopravní 

infrastruktura… 

Co ve Vaší obci a okolí (ve Vaší organizaci) potřebujete? Pracovní příležitosti, občanská vybavnost, 

péče o seniory 

Jaké projekty připravujete pro příští léta? 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Kanalizace a ČOV (0,5 mld. Kč), občanská vybavenost (0,2 mld. Kč), dopravní infrastruktura (0,2 mld. 

Kč). 

KN shrnula, že anketa mezi veřejnosti zatím se od výsledků dotazníkového šetření liší a orientuje se 

zejména na potřebu podpory volnočasových aktivit, kvalitu životního prostředí, zaměstnanosti a 

podnikání (anketa potrvá do konce prázdnin). Požádala členy pracovních skupin o distribuci anket ve 

svém území. Dále představila přítomným výsledky soutěže pro děti a mládež a shrnula závěry: děti 

chtějí mít aktivní život, prostor pro sport a společné trávení času. Rády by žily v krásných vesničkách, 

které se nestávají malými městy. V některých literárních pracích lze zaznamenat obavy ze změny 

životního stylu, ztráty podstaty vesnic. KN doporučuje si přečíst nejen interpretaci dětských prací, ale 

se podívat i na jednotlivé příspěvky (zatím dostupné v kanceláři MAS, budou zveřejněny na 

internetu). 

Výsledky byly krátce prodiskutovány. Nováková konstatovala, že občané nevidí potřeby zejména 

v oblastech, které jsou ovlivňovány legislativou (odpadové hospodářství, kanalizace a ČOV…) 

Následně byly zrekapitulovány výsledky (předběžné) bodování SWOT analýzy. 

Následně byly navrženy priority rozpracovány do opatření. Dvě poslední priority byly spojeny do 

jedné. Výsledky: 

 

1. Zlepšení komunikace s podnikateli 

1.1. Pravidelné workshopy s podnikateli 

1.2. Vytvoření databáze podnikatelů 

1.3. Propagace podnikatelů 

1.4. Podnikatelská etika 

1.5. Poradenství pro podnikatele a ostatní subjekty 

KN – bude potřeba propojit s oblasti Společnost, kde se bavíme o zapojování veřejnosti 

2. Podpora tvorby pracovních příležitostí 

2.1. Sociální podnikání 

2.2. Venkovské podnikatelské inkubátory (menší, využití volných prostor obcí, startovací 

kanceláře) 

Objevila se debata, zda by nebylo vhodné podporovat místní výrobky a služby – tradiční řemesla, 

vhodné se orientovat na udržitelné podnikatelské záměry. 

3. Podpora zemědělství a navazujících činností 

3.1. Podpora produkční složky + diverzifikace 

3.2. Podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství 

KN upozornila, že bude potřeba se zamyslet nad podporou lesnictví.  
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

4. Podpora budování respektu k práci, všestranné manuální zručnosti a podnikavosti 

4.1. Vybavení škol 

4.2. Exkurze 

4.3. Praxe 

4.4. Výměnné pobyty a stáže 

X. Podpora legislativních změn 

KN uvedla, že priorita 4 bude muset být zakomponována do příslušné priority oblasti Společnost. 

Současně padl návrh, že je vhodné porovnat návrhy s minulou strategií (zachování kontinuity). 

Úkol: Zamyslete se nad uvedenými prioritami/opatřeními zda-li postihují realitu území MAS 

Pobeskydí, pouvažujte, zda-li dokážeme v území nalézt vhodné projekty a jejich nositele. 

Na závěr byly stanoveny termíny příštího jednání na 3. 6. od 8:00 hod. 

Zapsala Ing. Krystyna Nováková 

  



MMííssttnníí  aakkččnníí  sskkuuppiinnaa  PPoobbeesskkyyddíí  
zzáájjmmoovvéé  ssddrruužžeenníí  pprráávvnniicckkýýcchh  oossoobb  

773399  5533    TTřřaannoovviiccee  čč..  pp..  11  
 
 

 
 
 
 

 

Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Společnost 

k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Termín jednání: 

14. května 2014 od 8:00 hod. 

Místo konání: Kapplův dvůr - Třanovice č. p. 1  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání se zúčastnili členové pracovní skupiny dle prezenční listiny a dále facilitátor Mgr. David Rucký 

a zástupce zaměstnanců MAS Ing. Krystyna Nováková (KN) - zapisovatelka. 

Přítomné přivítala Krystyna Nováková.  

Facilitátor zrekapituloval výstupy minulého jednání. Nejprve představil návrhy na slogan vize cesta 

k lepšímu životu na vesnici; místo pro nás, dobrá adresa, dobré místo pro život. Konstatoval, že 

marketingově atraktivní je dobrá adresa a že minulá pracovní skupina Hospodářství navrhla „Více než 

dobrá adresa“. Po debatě bylo doplněno „POBESKYDÍ – více než dobrá adresa!“ 

Na úvod byly představeny výsledky dotazníkového šetření problému a potřeb území: 

Jak hodnotíte aktuální stav (dostupnost) následujících oblastí ve Vaší obci a okolí? (bodováno 29 

oblasti) – nejhorších hodnot znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť, absence kanalizace a 

likvidace odpadních vod, využívání obnovitelných zdrojů energií. Z oblasti společnosti – sociální 

služby a dostupnost dalšího vzdělávání. Z oblasti hospodářství – cestovní ruch a zaměstnanost. 

Nadprůměrně dobrých hodnot dosahovaly kategorie mateřské a základní školství, vodovody 

a dostupnost vodních zdrojů, bydlení, sportovní a volnočasové využití. 

Na ostatní otázky se odpovídalo individuálně.  

Na co jste ve Vaší obci a okolí hrdí, aneb co je pro toto území specifické? Kulturní dědictví, spolková 

činnost, přírodní dědictví… 

Co se Vaší organizaci nebo ve Vaší obci za posledních 5-10 let povedlo? Občanská vybavenost, 

vybavenost pro děti, dopravní infrastruktura 

Jaké problémy trápí Vás, Vaše okolí (Vaše občany)? Nezaměstnanost, byrokracie, dopravní 

infrastruktura… 

Co ve Vaší obci a okolí (ve Vaší organizaci) potřebujete? Pracovní příležitosti, občanská vybavnost, 

péče o seniory 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Jaké projekty připravujete pro příští léta? 

Kanalizace a ČOV (0,5 mld. Kč), občanská vybavenost (0,2 mld. Kč), dopravní infrastruktura (0,2 mld. 

Kč). 

KN shrnula, že anketa mezi veřejnosti zatím se od výsledků dotazníkového šetření liší a orientuje se 

zejména na potřebu podpory volnočasových aktivit, kvalitu životního prostředí, zaměstnanosti a 

podnikání (anketa potrvá do konce prázdnin). Požádala členy pracovních skupin o distribuci anket ve 

svém území. Dále představila přítomným výsledky soutěže pro děti a mládež a shrnula závěry: děti 

chtějí mít aktivní život, prostor pro sport a společné trávení času. Rády by žily v krásných vesničkách, 

které se nestávají malými městy. V některých literárních pracích lze zaznamenat obavy ze změny 

životního stylu, ztráty podstaty vesnic. KN doporučuje si přečíst nejen interpretaci dětských prací, ale 

se podívat i na jednotlivé příspěvky (zatím dostupné v kanceláři MAS, budou zveřejněny na 

internetu). 

Výsledky byly krátce prodiskutovány. Nováková konstatovala, že občané nevidí potřeby zejména 

v oblastech, které jsou ovlivňovány legislativou (odpadové hospodářství, kanalizace a ČOV…) 

Následně byly zrekapitulovány výsledky (předběžné) bodování SWOT analýzy. 

Následně byly navrženy priority rozpracovány do opatření. Dvě poslední priority byly spojeny do 

jedné. Výsledky: 

1. Podpora koordinační role obcí 

1.1. Komunitní plánování 

1.2. Setkání s podnikateli, NNO, občany 

1.3. Finanční nástroje na podporu koordinační role obcí 

1.4. Partnerství a motivace 

2. Podpora budování vztahu k obci 

2.1. Podpora dobrovolnictví 

2.2. Výchova k lokální identitě a odpovědnosti 

3. Podpora volnočasových a spolkových aktivit 

3.1. Propojování různých sociální skupin 

3.2. Zajištění prostor pro volnočasové aktivity 

3.3. Organizace volnočasových aktivit (soutěže spolků) 

3.4. Fond na podporu volnočasových aktivit 

3.5. Venkovské „DDM“ – propojování škol a spolků 

4. Podpora celoživotního vzdělávání 

4.1. Univerzita 3. věku 

4.2. Tematické semináře 

4.3. Počítačová gramotnost 

4.4. Tematické výstavy 

4.5. „Rekvalifikační kurzy“ 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

4.6. EVVO 

4.7. Klíčové kompetence 

5. Podpora rozvoje sociálních služeb 

5.1. Pobytové sociální služby 

5.2. Terénní sociální služby 

5.3. Vyhledávání rizikových skupin a práce s nimi 

5.4. Zapojování hendikepovaných do života a pracovního procesu 

5.5. Centra denních služeb 

5.6. Sociální podnikání 

KN sociální podnikání je zaměřeno na zaměstnávání na znevýhodněných skupin obyvatelstva 

6. Podpora rozvoje sociální infrastruktury 

6.1. Rekonstrukce zařízení sociálních služeb 

6.2. Vybavenost škol 

6.3. Rekonstrukce dětských hřišť u ZŠ a MŠ 

6.4. Modernizace sportovišť 

7. Kulturní dědictví 

7.1. Opravy kulturních památek 

7.2. Osobnosti území 

X. Podpora legislativních změn 

KN poznamenala, že připravovaná podpora EU bude směřována k řešení problémů a potřeb území. 

Opatření mají řešit konkrétní problémy a potřeby identifikované v analytické části. Část definovaných 

opatření směřuje k omezenému okruhu možných aktivit a přitom jim chybí, který problém řeší. Např. 

„tematické semináře“. 

Současně padl návrh, že je vhodné porovnat návrhy s minulou strategií (zachování kontinuity). 

Úkol: Zamyslete se nad uvedenými prioritami/opatřeními zda-li postihují realitu území MAS 

Pobeskydí, pouvažujte, zda-li dokážeme v území nalézt vhodné projekty a jejich nositele. 

Na závěr byly stanoveny termíny příštího jednání na 4. 6. od 8:00 hod. 

 

Zapsala Ing. Krystyna Nováková 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Životní prostředí a infrastruktura 

k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 

Termín jednání: 

14. května 2014 od 10:30 hod. 

Místo konání: Kapplův dvůr - Třanovice č. p. 1  

Přítomni: dle prezenční listiny 

Jednání se zúčastnili členové pracovní skupiny dle prezenční listiny a dále facilitátor Mgr. David Rucký 

a zástupce zaměstnanců MAS Ing. Krystyna Nováková (KN) - zapisovatelka. 

Přítomné přivítala Krystyna Nováková.  

Facilitátor zrekapituloval výstupy minulého jednání. Nejprve představil návrhy na slogan vize cesta 

k lepšímu životu na vesnici; místo pro nás, dobrá adresa, dobré místo pro život. Konstatoval, že 

marketingově atraktivní je dobrá adresa a že s jednání ostatní skupin vznikl návrh „POBESKYDÍ – více 

než dobrá adresa!“. Po diskusi byl návrh ponechán. 

Na úvod byly představeny výsledky dotazníkového šetření problému a potřeb území: 

Jak hodnotíte aktuální stav (dostupnost) následujících oblastí ve Vaší obci a okolí? (bodováno 29 

oblasti) – nejhorších hodnot znečištění ovzduší vlivem lokálních topenišť, absence kanalizace a 

likvidace odpadních vod, využívání obnovitelných zdrojů energií. Z oblasti společnosti – sociální 

služby a dostupnost dalšího vzdělávání. Z oblasti hospodářství – cestovní ruch a zaměstnanost. 

Nadprůměrně dobrých hodnot dosahovaly kategorie mateřské a základní školství, vodovody 

a dostupnost vodních zdrojů, bydlení, sportovní a volnočasové využití. 

Na ostatní otázky se odpovídalo individuálně.  

Na co jste ve Vaší obci a okolí hrdí, aneb co je pro toto území specifické? Kulturní dědictví, spolková 

činnost, přírodní dědictví… 

Co se Vaší organizaci nebo ve Vaší obci za posledních 5-10 let povedlo? Občanská vybavenost, 

vybavenost pro děti, dopravní infrastruktura 

Jaké problémy trápí Vás, Vaše okolí (Vaše občany)? Nezaměstnanost, byrokracie, dopravní 

infrastruktura… 

Co ve Vaší obci a okolí (ve Vaší organizaci) potřebujete? Pracovní příležitosti, občanská vybavnost, 

péče o seniory 
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Projekt „Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí“ je financován Moravskoslezským krajem 

Jaké projekty připravujete pro příští léta? 

Kanalizace a ČOV (0,5 mld. Kč), občanská vybavenost (0,2 mld. Kč), dopravní infrastruktura (0,2 mld. 

Kč). 

KN shrnula, že anketa mezi veřejnosti zatím se od výsledků dotazníkového šetření liší a orientuje se 

zejména na potřebu podpory volnočasových aktivit, kvalitu životního prostředí, zaměstnanosti a 

podnikání (anketa potrvá do konce prázdnin). Požádala členy pracovních skupin o distribuci anket ve 

svém území. Dále představila přítomným výsledky soutěže pro děti a mládež a shrnula závěry: děti 

chtějí mít aktivní život, prostor pro sport a společné trávení času. Rády by žily v krásných vesničkách, 

které se nestávají malými městy. V některých literárních pracích lze zaznamenat obavy ze změny 

životního stylu, ztráty podstaty vesnic. KN doporučuje si přečíst nejen interpretaci dětských prací, ale 

se podívat i na jednotlivé příspěvky (zatím dostupné v kanceláři MAS, budou zveřejněny na 

internetu). 

Výsledky byly krátce prodiskutovány. Nováková konstatovala, že občané nevidí potřeby zejména 

v oblastech, které jsou ovlivňovány legislativou (odpadové hospodářství, kanalizace a ČOV…) 

Následně byly zrekapitulovány výsledky (předběžné) bodování SWOT analýzy. 

Následně byly navrženy priority rozpracovány do opatření. Dvě poslední priority byly spojeny do 

jedné. Výsledky: 

 

1. Zlepšování kvality ovzduší 

1.1. Modernizace lokálních topenišť 

1.2. Zavádění moderních metod kontrol ovzduší 

2. Snižování energetické náročnosti 

2.1. Zateplování staveb 

2.2. Využívání místního potenciálu OZE a místních zdrojů 

3. EVVO 

3.1. Komunikační kampaně 

3.2. Environmentální poradenství 

3.3. Komplexní aktivity EVVO (např. Zelené centrum v Třanovicích) 

4. Likvidace odpadů a odpadních vod 

4.1. Využití BRKO 

4.2. Podpora vyššího třídění odpadů 

4.3. Podpora lokálního čištění odpadních vod 

4.4. Nakládání s děšťovými vodami (zadržování vody v krajině) 

4.5. Rekonstrukce a rozšiřování kanalizace a ČOV 

4.6. Spolupráce s velkými městy při nakládání s odpadními vodami 

5. Obnova, zachování a údržba krajinné struktury 

5.1. Pozemkové úpravy 
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5.2. Údržba veřejných ploch 

5.3. Podpora obnovy původních rostlinných druhů v krajině 

5.4. Podpora přírodních památek a významných krajinných prvků 

6. Optimalizace technické a dopravní infrastruktury 

6.1. Zkvalitnění technické infrastruktury 

6.2. Podpora alternativních druhů dopravy 

6.3. Zklidňování dopravy a zvyšování bezpečnosti 

6.4. Opravy komunikací vč. součástí a příslušenství 

X. Podpora legislativních změn 

 

KN poznamenala, že připravovaná podpora EU bude směřována k řešení problémů a potřeb území. 

Opatření mají řešit konkrétní problémy a potřeby identifikované v analytické části. Musí být vidět 

„tah na branku“. Také musíme být schopni v každém opatření identifikovat možné projekty a 

zejména realizátory v území. 

Úkol: Zamyslete se nad uvedenými prioritami/opatřeními zda-li postihují realitu území MAS 

Pobeskydí, pouvažujte, zda-li dokážeme v území nalézt vhodné projekty a jejich nositele. 

Na závěr byly stanoveny termíny příštího jednání na 3. 6. od 10:30 hod. 

Zapsala Ing. Krystyna Nováková 

 


