Zápis z členské schůze
Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje,
konané dne 18. října 2018 v Úvalnu
Počet účastníků: 58

Program:
9:00
Ohlédnutí za letošním krajským kolem Soutěže Vesnice roku 2018
10:00 – 13:00 Přednášky semináře „Krajina – půda a pozemkové úpravy“
Schůzi zahájil v 9:00 hod předseda Lederer, přivítal přítomné hosty a požádal p.
starostu Radka Šimka, aby představila hostitelskou obec Úvalno, Vesnici roku 2018
Moravskoslezského kraje. Poté byli vyzváni k diskusi nad letošním ročníkem SVR
2018 přítomní členové krajské hodnotitelské komise i zástupci soutěžících obcí. Za
SPOV MsK letos pracovala v komisi p. starostka Anna Mužná, která přednesla
několik připravených bodů, poznámek a postřehů z krajského kola soutěže. Tyto její
poznámky budou prezentovány i 6. 11. v Praze na schůzi předsednictva SPOV ČR,
která má být věnována také připomínkám k průběhu a organizaci SVR. Předseda
poděkoval všem 17 obcím za účast, z toho bylo 9 členů SPOV MsK. Vyzval také
k další propagaci a přípravě SVR 2019.
V dalším programu vystoupili zástupci firmy Empemont s.r.o., kteří informovali
přítomné o nabídkové škále svých produktů, tj. možnosti pořízení bezdrátových
rozhlasů, varovných a vyrozumívacích systémů, elektronických sirén, úsporného LED
veřejného osvětlení, radarových informativních měřičů rychlosti a provedení
odvlhčení budov.
Vlastní program schůze byl zakončen informací o konání
PŘÍŠTÍ SCHŮZE SPOV MsK ve čtvrtek 13. 12. 2018 v obci Řepiště.
Setkání členů SPOV MsK poté pokračovalo programem semináře Krajina: Půda a
pozemkové úpravy. Seminář byl organizován pobočným spolkem spolu se SPOV
ČR za podpory MMR. Postupně vystoupili tito lektoři:
Ing. Alena Malíková z Bioinstitutu o.p.s Olomouc přednesla přednášku Jde
"jenom" o půdu? V přednášce probírala mimo jiné i náš vlastní vztah k půdě,
zrychlující se úbytek orné půdy a podala základní informace o Nadaci Pro půdu.
Poté vystoupil se svou prezentací Dr. Ing. Petr Marada z Mendelovy univerzity
v Brně na téma Využití pozemkových úprav pro projekty zaměřené na obnovu
ekologické stability krajiny. Přednáška byla zaměřena na využití PÚ,
agroenvironmentální a klimatická opatření, adaptaci krajiny na klimatickou změnu
(budování, následná péče a údržba mokřadů a tůní), financování těchto opatření a
především byla o vlastních praktických zkušenostech Dr. Marady, jako vlastníka půdy
v okolí obce Šardice, kde tato opatření v uplynulých letech realizoval.
Výše uvedená témata byla vhodně doplněna vystoupením třetího přednášejícího
Bc. Jana Tomiczka, starosty obce Třanovice. Jeho prezentace měla název Praktická
řešení pozemkových úprav a byla praktickým příkladem a návodem pro obce, co je
třeba udělat a zařídit a jak dlouho trvá vlastní proces pozemkových úprav.
Všechny prezentace jsou k dispozici ke stažení na http://sov.tranovice.org v odrážce
SPOV MsK.
Zapsala: Jana Liberdová

Zápis ze schůze předsednictva SPOV MsK
konané dne 18. října 2018 v Úvalnu od 8 hod
Přítomni: Lederer, Borski, Tomiczek, Kožušník, Halfar, Vaněk, Míček, Kocián
Zástupci SPOV MsK v předsednictvu SPOV ČR: Martiňák, Machýček
Omluveni: Pastrňák, Bubeníková, Váhalová
1) Předseda informoval o průběhu sympozia Venkov v proměnách času, které se konalo
ve dnech 1. – 2. srpna 2018 v Praze v Národním zemědělském muzeu, a na kterém
měl náš kraj nejsilnější zastoupení mezi účastníky. Rovněž na Národní konferenci
Venkov 2018 ve strážnici ve dnech 21. - 22. 9. 2018 byla hojná účast členů z naší
organizace. Předseda upozornil na hodnotné přednášky, které zazněly v úvodu
konference a možnost stažení přednášek a závěrů z této akce na stránkách
www.konferencevenkov.cz/2018
2) Předseda shrnul výsledky letošního ročníku Soutěže Vesnice roku 2018 a podělil se i o
zážitky, jelikož byl přítomen návštěvě celostátní komise v Holasovicích (soutěž o
Oranžovou stuhu). K tomu byla podána o Holasovicích jiná potěšující informace –
citace ze stránek SKIP: „Dnes 9. října 2018 předal ministr kultury Antonín Staněk
v Zrcadlové kapli Klementina ceny Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2018“.
Knihovnou roku 2018 v kategorii „základní knihovna“ se stala Místní
knihovna Pavla Křížkovského z Holasovic z Moravskoslezského kraje.“ P.
Vaněk zmínil z vlastní zkušenosti starosty Dolních Životic, že v Holasovicích skvěle
funguje jejich středisková knihovna, která je výborně vedená a její vedení je velmi
aktivní, tak to vnímají i okolní obce.
Předseda poté informoval i o průběhu vyhlášení výsledků krajského kola SVR 2018,
které se uskutečnilo dne 3. 8. 2018 v Úvalnu.
3) Dne 17. 10. byl předseda přítomen setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov
v Jakartovicích. Mezi akcemi, které má síť v plánu na příští rok, je i návrh, zda by
SPOV MsK uspořádal i 3denní zahraniční cestu.
4) Na jednání předsednictva byli přizvání i p. Machýček a p. Mužná, kteří byli členy
předsednictva osloveni, aby uvažovali o kandidatuře do vedoucích orgánů pobočného
spolku, neboť v únoru 2019 bude zasedat volební valná hromada SPOV MsK. Byla
diskutována nutnost předem oslovit všechny členy ke kandidatuře do orgánu
předsednictva i na post předsedy a místopředsedy.
5) Příští schůze bude v obci Řepiště dne 13. prosince, z diskuze ohledně tématu na
schůzi vyplynulo, že vzhledem k volbám a změnám na postech starostů by bylo
vhodné pozvat do diskuze a na sdílení zkušeností 3 – 4 odstupující dlouholeté
starosty.
6) P. Halfar se v diskuzi zmiňoval o problémech s dopravní obslužností obce.
Zapsala: Jana Liberdová

