Zápis
z jednání valné hromady Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje dne 15. 2. 2018, Zbyslavice
Přítomno: 43 členů + 17 plných mocí, tj. 60 platných hlasů, 4 hosté
1. Valnou hromadu zahájil v 10:10 hod místopředseda SPOV MsK Rostislav
Kožušník. Jako předsedající valné hromady přivítal všechny přítomné členy i
hosty. Následovala prezentace žáků místní školy ke zdravé stravě.
2. Všemi hlasy byla schválena návrhová komise: Monika Czepczorová, Roman
Falhar, Věra Burdová, všemi hlasy byl schválen ověřovatel zápisu Petr Blokša,
VH vzala na vědomí zapisovatele Janu Liberdovou.
3. Byl jednohlasně schválen navržený program jednání VH.
4. Předsedající přečetl usnesení VH z 14. 12. 2017, k plnění jednoho úkolu
místopředseda přednesl Plán činnosti SPOV MsK – návrh námětů na rok
2018. Shromáždění jej schválilo bez připomínek.
5. J. Konečným byla přednesena zpráva revizní komise z 15. 2. 2018, VH ji vzala
na vědomí. Bylo jednohlasně schváleno: Účetní závěrka 2017, Výroční zpráva
2017 (bude elektronicky rozeslána členům), rovněž byl schválen převod
hospodářského výsledku ve výši 2 466,- Kč (ztráta) na účet nerozdělených
zisků a ztrát.
6. 1. místopředseda SPOV ČR E. Kavala podal informace k VH SPOV ČR, která
se koná v Praze v Senátu dne 13. 3. 2018, dále o Sympoziu 1.-2. srpna 2018
v Národním zemědělském muzeu v Praze (100 let muzea, 100 let republiky,
25 let SPOV). Pobídl starosty obcí, aby se nebáli jednat se svými Úřady práce,
na VPP je dost financí, je možné je zaměstnávat opakovaně. T. Machýček
navrhl, aby do programu příští schůze na KÚ v Ostravě, která se bude
konat 19. dubna 2018, byl pozván ředitel krajského ÚP.
7. P. Kavala představil knihu Tvář venkova – Venkovské stavby 2017. Také
vyzval členy, aby pověřili plnou mocí ty, kteří pojedou jako zástupci na VH
SPOV ČR 13. 3. 2018 do Prahy.
8. R. Kožušník: k SVR by podal návrh na kraj, aby v krajském kole soutěže bylo
odměňováno 1. místo a pak držitelé stuh, ne však již 2. a 3. místo. Názor byl
podpořen i 1. místopředsedou SPOV ČR. J. Tomiczek podal návrh, aby účast
v soutěži SVR byla zahrnuta do hodnotící tabulky v krajském POV (aby byl
zvýhodněn body ten, kdo soutěží).
9. Proběhla prezentace úspěšných obcí SVR – Tučín z Olomouckého kraje (J.
Řezníček) a Kateřinice ze Zlínského kraje (V. Zubíček). R. Vřeská
prezentovala Komunitní plánování Zbyslavic.
10. V diskuzi R. Kožušník vyjádřil obecné rozčarování obcí nad tím, že nemohou
získat finanční prostředky od svých MAS dle původních představ. Proto navrhl

přidat do usnesení VH větu: „Prosazovat na příslušných orgánech a
institucích zjednodušení podmínek k čerpání a administraci prostředků
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje prostřednictvím MAS“.
Bylo všemi schváleno. J. Krist: „Ať obce vnášejí své názory do svých MAS! Ať
jsou aktivní a působí na své manažery MAS“. R. Kocián podpořil tento návrh a
zároveň poděkoval za přínosnou příležitost se setkávat se členy krajského
SPOV na schůzích. E. Kavala potom znovu připomněl původní ideje Spolku,
smysl činnosti a setkávání členů.
M. Šedá vystoupila s následujícími informacemi: SKIP (Svaz knihovníků a
informačních pracovníků) ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou
knihovnou pořádá dne 11. dubna 2018 od 10 hod v zasedacím sále krajského
zastupitelstva panelovou diskuzi na téma: Knihovna věc veřejná. Diskutovat
budou zástupci MSK, SPOV, SMO a NSZM a MSVK. Pozvánka na akci
zde: https://www.svkos.cz/data/kalendar-akci/knihovnavecverejna.pdf. Prosíme zájemce, aby se z důvodu kapacity hlásili přes
přihlašovací formulář zde: https://www.svkos.cz/kalendar-akci/2018-04-11/
Bookstart - Kniha do života. SKIP připravil projekt zaměřený na vzdělávací,
sociální, citový, kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od jeho narození.
Inspirován je mezinárodními projekty na podporu čtenářství realizovaný po
dobu 25 let již ve 20 zemích napříč kontinenty. Cílem projektu je podpořit
rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a
čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských
dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou
z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je
věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením,
povídáním zpíváním), poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou,
praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro
sdílení s ostatními rodiči ad. Více o projektu zde: http://www.skipcr.cz/akce-aprojekty/akce-skip/bookstart/projekt-s-knizkou-do-zivota-bookstart .
Kontakt: Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., roman.giebisch@nkp.cz
11. Návrh usnesení přednesla za návrhovou komisi M. Czepczorová.
12. Valná hromada byla ukončena v 12:45 hod.

Zapsala: Jana Liberdová, v.r.
Ověřil: Petr Blokša, v.r.

