Zápis z členské schůze
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,
konané dne 13. prosince 2018 v Řepištích
Počet účastníků: 46
Program:
1. Zahájení schůze, kulturní vystoupení, představení obce Řepiště
2. Informace k přípravě volební valné hromady SPOV MsK v únoru 2019
3. Aktivity SPOV ČR
4. Informace k motivačnímu semináři Vesnice roku 2019
5. Sdílení zkušeností aneb jak jsme starostovali – řízená diskuze dlouholetých
aktérů regionálního rozvoje, kteří končí na postech starostů a rádi se podělí o své
zkušenosti z práce ve vedení venkovské obce.
Ad1) Schůzi zahájil v 10:10 hod předseda Lederer, přivítal účastníky a popřál všem
přítomným novým, ale i pokračujícím starostům hodně úspěchů v jejich práci. Poté
přivítal přítomné i hostitel - starosta obce Řepiště Rostislav Kožušník. Svou obec
představil prostřednictvím filmu, aktuálně natočeného místními seniory díky projektu
z „Programu zdravého stárnutí v Msk“. Pak následovalo premiérové vánoční kulturní
vystoupení pěveckého sboru žáků ZŠ v Řepištích.
Ad2) Předseda informoval, že volební valná hromada SPOV MsK se bude konat
ve čtvrtek 21. února 2019 od 10 hod ve společenském sále obce Jeseník nad
Odrou. Členové budou v lednu obesláni mailem k informaci o kandidátech do
nového předsednictva a s možností ještě připojit své další návrhy.
Ad3) Tajemnice informovala o dění na posledních schůzích předsednictva SPOV ČR.
SPOV ČR byl požádán o spolupráci Českomoravskou komorou PÚ, SPÚ a Asociací
podnikatelů v geomatice. Dle jejich informací totiž již v r. 2019 hrozí dočerpání
prostředků na KPÚ v PRV a každoroční částka na PÚ ze státní pokladny (700 mil.
Kč) již jedenáct let nedoznala navýšení. Jsou obavy z odchodu odborníků do jiných
oborů. 10. – 11. 4. 2019 bude v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou pořádání 21.
konference k PÚ, tentokrát neurčená odborníkům, ale především starostům, za
SPOV se počítá s účastí min. 30 starostů. SPOV ČR žádá v projektu o podporu od
MMR na rok 2019, kdy bude výročí 25 let SVR. Připraví publikaci o vítězných obcích.
Aktuálně bylo potvrzeno přijetí projektu SPOV ČR na rozvojové strategie obcí,
z našeho kraje se ho tedy účastní obce, které měly zájem: Skotnice, Skřipov,
Jistebník, Staré Město (u Bruntálu), Smilovice, Mokré Lazce a Hukvaldy.
Dále byl promítnut již doplněný Termínový kalendář akcí SPOV ČR a SPOV MsK
na rok 2019, bude rozeslán mailem členům.
Předběžný termín pro Národní konferenci venkov 2019 je 2. - 3. 10. 2019 (středa a
čtvrtek), Teplá, Karlovarský kraj.
Ad4) Tajemnice informovala, že již na listopadové schůzi předsednictva SPOV ČR,
jejíž program byl věnován připomínkám k SVR a přípravě na nadcházející ročník
SVR 2019, dostaly krajské organizace za úkol do prosince nahlásit, jak připraví ve
svých krajích Motivační seminář SVR 2019. Proto bylo jednáno s p. Bartoškovou
(odbor RR KÚ), byla zajištěna místnost F502 na krajském úřadě pro termín 8. 3.
2019. Celou akci je ještě nutno zajistit programově, včetně podpory ze strany vedení
KÚ. Na předsednictvu v Praze byly krajské spolky také vyzvány, aby se napříště
vyhlašování výsledků dělo v krajích bezprostředně po rozhodnutí krajské

hodnotitelské komise, a to slavnostní formou, buď na krajském úřadu nebo
v nějakém historickém objektu za přítomnosti všech účastníků soutěže (předem by
nevěděli o svém umístění v soutěži) a médií. Potom by se jako obvykle teprve konalo
vyhlášení ve vítězné obci. Také bylo doporučeno, aby se předávání cen ve vítězné
obci účastnilo více členů předsednictva krajského spolku, aby se spolek více
zviditelnil. Rovněž byl návrh na vyšší podporu vlastní publicity na takových akcích,
SPOV ČR zřejmě nechá jednotlivým krajským organizacím vyrobit propagační
bannery, což naše organizace již učinila sama na své náklady letos.
Ad5) Následovala řízená diskuze se starosty, kteří již skončili ve svých funkcích.
Diskuzi vedl Rostislav Kožušník, diskutujícími byli:
Jan Kožušník (Řepiště), Jan Tomiczek (Třanovice), Jarmila Pavlíková (Václavov
u Bruntálu), Pavla Bohačíková (Krásná), Dušan Lederer (Větřkovice), Vladimír
Chovanec (Slavkov – starosta od r. 1976!), Petr Sobotík (Hukvaldy).
Témata k diskusi:
 Jak vnímáte úlohu starosty venkovské obce a jeho roli na rozvoji obce a
venkova?
 Co vám vaše starostování „dalo“ a co vám naopak „vzalo“?
 Jakou úlohu by měl venkov a venkovské obce mít pro dnešní svět a jeho
budoucnost?
 Měl by se venkov „obnovovat“ nebo „rozvíjet“?
 Co podle vás dnes nejvíce komplikuje život venkova a jeho obyvatel?
 V čem naopak spatřujete hodnoty života na venkově, které nemají občané
měst?
 Určitě jste zažili ve funkci starosty mnoho veselého, smutného, poučného i
zajímavého. Podělíte se s námi o nějakou historku?
 Co byste přáli venkovu, obcím a starostům do dalších let?
PŘÍŠTÍ SCHŮZE – volební valná hromada SPOV MsK se bude se konat 21.
února 2019 v Jeseníku nad Odrou.

Zapsala: Jana Liberdová

Zápis ze schůze předsednictva SPOV MsK
konané dne 13. prosince 2018 v Řepištích od 9 hod
Přítomni: Martiňák, Borski, Pastrňák, Tomiczek, Lederer, Kožušník, Machýček, Halfar,
Vaněk, Míček, Bubeníková
Omluveni: Váhalová, Kocián
1) Předseda referoval o předběžných jednáních a návrzích kandidátů do nového
předsednictva vzhledem k únorové volební valné hromadě SPOV MsK v příštím roce.
Zatím byli předběžně navrženi a osloveni: Kožušník, Machýček, Míček,
Czepczorová, Vaněk (Salibor), Mužná, Kocián, Schneider, Halfar, Martiňák,
Tomiczek (navrhne možnou náhradu). Bylo dohodnuto, že navržení členové
předsednictva se předběžně sejdou na přípravnou schůzku ke konání volební
valné hromady dne 12. února 2019 v 10 hod v Řepištích.
2) Jelikož dosud nebylo určeno místo konání volební VH, nabídku sálu na 21. února
2019 učinil p. Machýček, Jeseník nad Odrou.
3) Motivační seminář k SVR 2019 – tajemnice informovala o zajištění místa konání na
KÚ v Ostravě a určení termínu – viz zápis schůze, předseda si vzal na starost ještě
jednat o sponzorství akce ze strany vedení MsK, tajemnice bude zajišťovat program a
hosty.
4) Předseda informoval o žádosti z vedení SPOV Úk, jehož členové by chtěli navštívit
v dubnu náš kraj, konkrétně obce Úvalno, Slavkov, Větřkovice, Třanovice, Kunín a
Jeseník nad Odrou. Předseda požádal e-mailem vedení těchto obcí, zda by byla
návštěva možná, dostal kladnou odpověď. Nyní bude s tajemnicí připravovat
podrobný program včetně zajištění ubytování v hotelu Sonáta v Hradci nad Moravicí,
což se jeví ideálním umístěním vzhledem k plánovaným návštěvám. Návštěva zde
bude 3 dny, termín nám sdělí snad v lednu. Základní stravu a ubytování si hradí
sami. Zhruba měsíc předem náš kraj navštíví cca tříčlenná delegace z Ústeckého
kraje, aby si ověřili připravenost návštěvy.
Zapsala: Jana Liberdová

