
Zápis 
 

ze schůze  KO SPOV Moravskoslezského kraje dne 19. 6. 2014, 
 Dívčí Hrad 

Přítomno 30 účastníků. 
 
Program: 

1) „Představení oblastí možné spolupráce Fakulty stavební VŠB TU Ostrava“ – 
Doc. ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D. – zástupce vedoucího Katedry 
stavebních hmot a diagnostiky staveb, Fakulta stavební, VŠB – TU Ostrava 

2) „Aktuality z meziobecní spolupráce na Osoblažsku“ – zástupci Osoblažského 
cechu a Mikroregionu Osoblažsko 

3) Informace ze SPOV ČR 
4) Na závěr exkurze po místních realizovaných projektech (zámek Slezské 

Rudoltice, úzkokolejná dráha v Třemešné, zámek Linhartovy) – přejezdy 
vlastními auty ve skupině, předpokládaný konec exkurze v 15,30 hod. 

 
Schůzi zahájila a vedla členka výboru a starostka obce Dívčí Hrad Božena 
Mruzíková. Bylo promítnuto krátké info video o obci, představeni přítomní starostové 
místních obcí a p. Mruzíková jako předsedkyně mikroregionu také představila svůj 
Mikroregion Osoblažsko. 
 
Ad1) Doc. Vojvodíková ve svém vystoupení pohovořila o možnostech spolupráce 
starostů s katedrou a studenty na témata Rozvoj a budoucí využití ploch brownfields, 
Diagnostika staveb a technologie sanací, Územně rozvojová tématika. Diagnostiku 
potom více rozvedl ve své prezentaci další zástupce z katedry Ing. Mec. P. Obluk 
měl dotaz: Když děláte návrhy technologie sanace, jak se shodnete s památkáři, P. 
Mec: Většinou jsme schopni najít dobrý kompromis! 
 
Ad2) Místostarosta obce Dívčí Hrad p. Bezděk prezentoval novinky o činnosti 
Osoblažského cechu, vysvětlil projekt APK – asistentů prevence kriminality. P. 
Kocián, starosta obce Třemešná představil projekt úzkokolejné dráhy.   
 
Ad3) Předseda p. Tomiczek informoval v Různém o semináři o venkovu na výstavě 
Země Živitelka v srpnu v Českých Budějovicích a uvedl, že tentokrát za SPOV MSK 
nebude organizován velký zájezd do Budějovic. Dále upozornil na akci protestu před 
budovou MPO ČR v Praze ve středu 25. června, také na tuto akci však nebude 
SPOV MSK organizovat hromadnou dopravu. Bylo rozhodnuto, aby informační mail – 
výzva k účasti na této demonstraci, byly ihned zítra rozeslány na všechny obce kraje 
s žádostí o potvrzení účasti (Liberdová). 
 
Přítomní byli vyzváni, aby podle časových možností pokračovali v dalším programu 
schůze formou exkurze po regionálních turistických zajímavostech Osoblažska. 
Poté skupina asi 12 členů absolvovala exkurzi na zámek ve Slezských Rudolticích, 
na nádraží úzkokolejné dráhy v Třemešné a nakonec na zámek Linhartovy. 
 
 
 
 
 



 
 
Schůze výboru SPOV MsK od 9 hod, Dívčí Hrad 
Přítomni: Vaněk, Lederer, Mruzíková, Tomiczek 
Omluveni: Kožušník, Čmiel, Kopeček, Martiňák, Pastrňák, Váhalová, Míček 
 
1) P. Tomiczek probral program dnešní schůze, požádal o její moderaci hostitelku p. 
Mruzíkovou.   
 
2) Zájezd na Zemi Živitelku v Českých Budějovicích se letos zřejmě uskuteční spíše 
po individuální ose. 
 
3) Do konce roku nás čekají ještě dvě schůze. Ta první bude 23. října, bude 
věnována letošnímu ročníku SVR a uskuteční se u vítěze krajského kola. Volební 
valná hromada potom bude 11. 12. 2014. 
 
4) SPOV ČR jménem p. místopředsedy Večerky a také SMS ČR vyzývají 
k demonstraci „Za zachování podpory malého podnikání“ (podpora programu 
LEADER). Koná se před budovou MPO ČR ve středu 25. 6. 2014 od 10 hodin. Je 
třeba rozeslat pozvánku všem členům Spolku s tím, že výbor doporučuje účast na 
akci.  
 
5) Byla projednána změna bankovního ústavu pro účet SPOV MSK, odhlášení od 
nevyhovující Poštovní spořitelny a přihlášení k Fio bance, a.s. (zajistí předseda). 
 
 
 
Zapsala: Jana Liberdová 


