
Zápis z členské schůze 

Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje, 

konané dne 20. 6. 2019 - Obec Tvrdkov 

 

Počet účastníků: viz presenční listina 

Program: 

1. „Problematika lesního hospodářství“ – Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra, Sekce 

lesního hospodářství, Ministerstvo zemědělství 

2. „Aktuality k lesnímu hospodářství z pozice Moravskoslezského kraje“, Ing. Kamil 

Peichl, odbor životního prostředí a zemědělství, KÚ Moravskoslezského kraje 

3. Informace o aktivitách SPOV ČR 

4. Soutěž Vesnice roku 2019 

5. Různé 

6. Občerstvení a pozvánka na komentovanou prohlídku národních kulturních památek 

v místní části Ruda – křížové cesty a kostela Panny Marie Sněžné včetně nově 

opravené fary – turistické ubytovny 

 

Schůzi zahájil předseda p. Kožušník, který přivítal přítomné a předal slovo Janu 

Žédkovi – p. starostovi obce Tvrdkov, nejzápadnější obce Moravskoslezského kraje. 

 

Předseda p. Kožušník seznámil přítomné s programem schůze a doporučil využít 

možnosti návštěvy místních pamětihodností. 

P. Machýček sdělil informaci o předsedkyni spolku Ing. Veronice Vrecionové, která se 

stala europoslankyní. Taktéž podal informace o vzniku nové protierozní vyhlášce. 

Přiblížil starostům problém s připomínkováním této vyhlášky na úrovni ministerstva, 

sdělil, že na podzimní schůzi budou pozváni náměstkové. Krátce hovořil o spolupráci 

Státního pozemkového úřadu v jednotlivých krajích.  

 

Ad 1) Příjezd Mgr. Patrika Mlynáře, náměstka ministra, Sekce lesního hospodářství 

Předseda p. Kožušník přivítal pana náměstka a vysvětlil, že tématem tohoto jednání je 

kůrovcová kalamita a její dopad na jednotlivé obce. 

 

Náměstek ministra p. Mlynář hovořil o: 

-  kalamitě v lesích obecně, nikoli pouze o kůrovcové kalamitě. Připomněl lednové 

setkání a připravil podklady k dnešnímu jednání, které jsou přílohou tohoto zápisu, 

-  situaci v lesích a kalamitě díky počasí v oblasti Bruntálska, Frýdlantska, 

Jablunkovska i o největším problému s kalamitou na Vysočině, 

- opatřeních v podobě přijetí zákona nejen pro obnovu lesa i z důvodu pohybu 

návštěvníků lesů, 

- navýšení finančních prostředků pro sazenice, o novém dotačním titulu pro lesní 

hospodáře v návaznosti na propad ceny za dříví u vlastníků lesů. Podotkl, že 

příjemcem dotace nebudou státní podniky. Náměstek sdělil, že požaduje navýšení 

finančních prostředků i pro příští rok, 

- novém dotačním programu pro pořízení techniky do lesů (vyčleněno 22O mil. Kč), 

- novele lesního zákona, 

- komunikaci mezi resorty. 

 



Ad2) P. předseda Kožušník navrhnul, aby bylo slovo uděleno Ing. Kamilu Peichlovi, 

který bude informovat o aktualitách v lesním hospodářství z pozice 

Moravskoslezského kraje.  

Ing. Peichl prezentoval a hovořil o: 

- výměře a lesnatosti, 

- zastoupení dřevin,  

- kategoriích lesů, 

- kůrovcové kalamitě,  

- evidovaném objemu smrkového kůrovcového dříví, 

- příčinách kůrovcové kalamity, 

- vývoji klimatu, 

- ploše pro obnovu, opatřeních realizovaných v Moravskoslezském kraji, 

- vyhlášení dotačního titulu na podporu hospodaření v lesích pro rok 2019, přičemž 

bylo alokováno 9 mil. Kč a jednotlivému žadateli max. 1 mil. Kč, 

- dotačním titulu státu v podobě příspěvku na obnovu a zajištění lesních porostů. 

 

P. předseda Kožušník po ukončení presentace udělil slovo přítomným lesníkům, 

které pozval p. starosta obce Tvrdkov. Přítomný lesník a zároveň majitel 

společnosti, která obhospodařuje obecní majetky, podal informace k průměrné 

těžbě dřeva, desetiletých plánech těžby dřeva i o výrobních nákladech na sazenice 

a o přebytku dřeva. P. předseda poté navázal na uvedené informace a hovořil o 

násobné těžbě dřeva a potřebě finančních prostředků.  

P. náměstek Mlynář vysvětlil, že prioritou je budoucnost ekologická i ekonomická, 

aby lesy byly nejen listnaté, ale i odolné, o potřebě zpeněžení v průmyslu a o využití 

některých dřevin, např. modřínu, v souvislosti s udržitelností dřevin v lesích. Zmínil 

se taktéž o zpracovaném generelu, který může posloužit jako podklad pro vhodný 

výběr dřevin pro výsadbu v jednotlivých krajích.  

 

P. starosta Kocián uvedl, že vlastní 120 ha lesa, přičemž v období kalamity došlo 

k dvouleté proluce, kdy ministerstvo nereagovalo na prosby starostů, na jejichž 

katastrech docházelo ke kalamitnímu stavu. Konstatoval, že díky nečinnosti došlo 

ke škodám na samotné přírodě. Konstatoval, že uvedený problém nevyřeší 

zadržování vody v krajině a zdůraznil potřebu výsadby sazenic a zlepšení 

komunikace s ministerstvy i mezi nimi. 

 

P. náměstek Mlynář reagoval slovy: “Je důležité, co dělá vlastník lesa, co dělají 

ORP úředníci, tajemníci úřadu, kteří nereagují rychleji.“ 

P. starosta Birgus argumentoval příklady ze Saska i v jiných státech, přičemž 

uvedl:“ Saďme to, co příroda potřebuje“. 

P. náměstek opětovně reagoval a uvedl, že vlastníkovi lesa se nesmí diktovat, co 

bude sázet. Dodal, že se dokončuje strategie týkající se struktury lesních 

zaměstnanců směrem ke státnímu podniku Lesy ČR. Zmínil se taktéž o tématu 

„myslivost“, plánech a jejich odsouhlasení a zvyšujících se škodách způsobených 

zvěří. 

P. starosta Birgus vysvětlil p. náměstkovi nesmysl v podobě sčítání zvěře v lesích 

a taktéž uvedl problém s honitbami, které jsou pronajaté podnikateli. Doporučil 

inspirovat se Německem a Saskem.    

P. starosta Čech konstatoval, že je přesvědčen, že „pokud příroda nepomůže, jsme 

malí páni s motorovou pilou“. Apeloval na rezervní fond a vyčlenění financí pro 

zachování lesů, zastává názor - nestavět na těchto územích hřiště, chodníky. 



Krátce hovořil o rozbitých místních komunikacích, avšak ve spojitosti 

s kamenolomem a těžbě na 50 let.  

Náměstek Mlynář konstatoval, že 33 mld. Kč bylo vyčleněno a prostředky je potřeba 

investovat do nestátních lesů i lesů obecních. Sdělil, že vyvolal tlak na Ministerstvo 

pro místní rozvoj a to právě z důvodu neutěšeného stavu povrchu na místních 

komunikacích, které jsou ničeny probíhající těžbou dřeva. 

Nejmenovaný přítomný lesník uvedl: „Lesní zákon toto neřeší, musí se změnit 

legislativa. Jeho návrh je, nečekat na to, až se vynoří další problém“. 

P. starosta Machýček sdělil, že úředník na ORP nemůže stihnout ani svou práci a 

tudíž nedokáže reagovat rychleji na potřeby. Chybí vztah k lesům, chybí služby, 

které nejsou.  

P. náměstek Mlynář souhlasil s myšlenkou, že revírníci mají na starost velké rajóny, 

bylo by vhodnější pracovat nikoli v kanceláři, ale v lese. 

P. Tancík – zdůraznil problematiku ORP v souvislosti s vyplňováním nesmyslných 

tabulek a nesmyslných výkazů, uvedl opatření a nesmysly v hlášeních, … 

P. starosta Machýček – vyzdvihnul Moravskoslezský kraj, který vypisuje 

jednoduché výzvy a poděkoval. 

P. náměstek Mlynář poděkoval za podněty v podobě kritiky k tabulkám, za to, že 

se přítomni starostové nebáli argumentovat. Vybídl, aby stížnosti zasílali na jeho 

email. 

 

Ad3) 

P. předseda Kožušník vznesl dotaz k fungování celorepublikového spolku. 

P. starosta Martiňák se vyjádřil ke stavebnímu zákonu, přičemž sdělil, že zákon má 

být prosazen i přesto, že SMS, SMO a SPOV jsou proti schválení. 

P. předseda Kožušník se vyjádřil k celorepublikovému sjezdu SMO, konstatoval, 

že se děsí centralizace s nejasným výsledkem. 

P. starosta Birgus – podrobně informoval přítomné o postupu ve vydávání 

stavebního povolení v budoucnu, o hrozbě v podobě miliardových náhrad za 

stavební povolení vydané „automatem“. Hovořil o specialistech, kteří budou 

doporučovat vydání rozhodnutí. Dodal, že zašle všem přítomným stanovisko 

Legislativní rady vlády k rekodifikaci stavebního zákona.  

 

Ad4) 

P. předseda Kožušník informoval přítomné o proběhlé soutěži Vesnice roku a o 

počtu přihlášených obcí. Následně předal slovo p. starostovi Černochovi, 

předsedovi komise. P. starosta sdělil, že se přihlásily pouze: Otice, Sviadnov, 

Mikolajice, Třemešná, Žabeň. Poblahopřál p. starostovi obce Otice ke Zlaté stuze 

a přečetl zdůvodnění komise. Dále podrobně informoval o umístění na 2. místě – 

obec Žabeň, 3. místo – obec Sviadnov, taktéž o udělených diplomech pro jednotlivé 

obce. 

P. starosta Tancík navrhnul měnit členy komise, soutěž „polidštit“, poděkoval za 

motivaci p. předsedovi Kožušníkovi. 

P. předseda Kožušník se vyjádřil k soutěži a zcela jinému pohledu, co by člena 

komise. Konstatoval, že jsou nastaveny podmínky soutěže s tím, že soutěž je o 

interních pocitech. Položil otázku: „Jak namotivovat další obce?“ 

P. starosta Černoch – navrhnul, aby motivační seminář byl organizován v našem 

kraji. 

P. Myšáková z Celostátní sítě pro venkov, SZIF Opava  – sdělila, že zorganizuje a 

uhradí motivační seminář. Dodala, že soutěž Vesnice roku není o sčítání bodů. 

Presentace obce je o lidech, jde o individuální presentaci každé obce. 



 

P. předseda Kožušník pozval přítomné do obce Otice a to ve čtvrtek 17. 10. 

2019 na příští schůzi SPOV MsK.  

Závěrem poděkoval za dary SPOV, přičemž jmenovitě přečetl jednotlivé obce a 

uvedl taktéž i výše darovaných částek. 

 

 

Zápis ze schůze předsednictva SPOV MSK 

konané dne 20. června 2019 v obci Tvrdkov od 9:30 hod. 

 

Přítomní: Rostislav Kožušník, Tomáš Machýček, Petr Martiňák, Dušan Lederer, 

Rostislav Kocián, František Šteyer, Jar. Vaněk, Monika Czepczorová 

 

1) Schůzi zahájil předseda p. Kožušník, který seznámil přítomné s programem 

schůze. 

2) K soutěži Vesnice roku p. předseda uvedl, že účast obcí je tristní, pouze 5 

obcí. Seznámil přítomné s termínem pro vyhlášení Vesnice roku 

v Moravskoslezském kraji – v obci Otice a to 20. 7. 2019. 

3) Dále předseda informoval o p. Florianovi a dopisu týkající se rodinné politiky. 

K tomuto se vyjádřil i p. starosta Machýček, přičemž uvedl, že: „Stát neví, kam 

peníze tečou“. Dotázal se přítomných, zda vědí, o podpoře státu směrem 

k rodinám a dítěti, hovořil o potřebě pospolitosti, uzavírání sňatků. Pro příklad 

uvedl, že v Německu jsou rodiče umístěni do domovů, přičemž prodají 

nemovitost, kterou vlastní anebo jim pobyt platí děti. V našem státě chybí 

zodpovědnost rodiny. Z hledisky budoucnosti se nebude mít o staré lidi kdo 

starat. Poskytování sociálních služeb je závislé na dotacích. Stát by měl 

nastavit systém např. na základě RUD.  

 

Zapsala: Monika Czepczorová  

 

    


