VÝROČNÍ ZPRÁVA
2011
ŠKOLA OBNOVY VENKOVA TŘANOVICE

Za více než deset let své činnosti si Škola obnovy venkova v Třanovicích svými aktivitami vydobyla v oblasti podpory rozvoje venkovských obcí své nezastupitelné místo na
regionální i mezinárodní úrovni. Její fungování po celou dobu bylo umožněno díky obci
Třanovice. Tak jak se všechny podobné projekty časem vyvíjejí, i tato instituce dospěla
do fáze, kdy je personálně i programově stabilizována a došlo k rozhodnutí o vzniku
samostatného subjektu ŠOV Třanovice, o.p.s. K tomuto zásadnímu kroku nezbývá než
vyslovit přání, aby myšlenka a poslání školy byly dále rozvíjeny a programy a aktivity
nabývaly na kvalitě s citlivou reakcí na potřeby společnosti.
				
Bc. Jan Tomiczek
starosta obce Třanovice
zakladatel ŠOV
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1.

Obecná charakteristika

1.1

Vznik

Roku 2000 podala obec Třanovice iniciativou starosty Bc. Jana Tomiczka projekt - v rámci Programu obnovy venkova vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR - na
dotační titul č. 6 - Podpora vzdělávání a poradenství. Projekt byl vybrán a tím začala
fungovat Škola obnovy venkova Třanovice. Akce školy vycházely z témat Programu obnovy venkova:
•
•
•
•
•

posílení venkovských komunit, jejich kultury a ducha pospolitosti
podnikání a pracovní příležitosti
infrastruktura a občanská vybavenost
architektura staveb a urbanistický řád sídel
kulturní krajina

Vzorem pro fungování ŠOV byly školy obnovy venkova v Rakousku a Německu, které již v té době měly za sebou bohaté zkušenosti v této oblasti.

1.2

Základní teze

Základní teze pro práci škol obnovy
venkova přijaté na historicky prvním setkání zástupců ŠOV ČR, organizovaném ŠOV Třanovice v Komorní
Lhotce, hotel Premiér, 23. - 24. října
2003

Ing. arch. Jan Florian na mezinárodní
konferenci ŠOV 2004 v Čeladné

I. Práce s obcemi - zhodnocení venkovských komunit

Škola obnovy venkova je založena ke spoluúčasti při společném úsilí s venkovským obyvatelstvem identifikovat představy o potřebách venkova a zajistit, aby se zaváděné a realizované projekty kryly s těmito potřebami.
Cílem je posílit ducha obecní (venkovské) soudržnosti a všechny zapojit do obecního
dění:
• definovat a shodnout se na místních potřebách a možnostech zlepšení kvality venkovského života
• napomáhat rozvoji a zavádění sociálních, kulturních a ekonomických projektů zachycujících tyto potřeby a možnosti
• hájit životní prostředí venkova, přijmout zásady udržitelného rozvoje venkova,
chránit a dále zprostředkovat bohaté dědictví otců i přírodní jedinečnosti venkova
Aktéři školy obnovy venkova musí být přesvědčeni, že:
• životní zkušenosti, vědomosti a myšlení místních lidí, kteří se školou spolupracují,
pomáhají odhalit a definovat mnoho místních problémů
• vedením místních lidí k tomu, aby se podívali na své vlastní okolí novým a neotře–4–

•

•

lým pohledem, lze dosáhnout
rozvoje nových a inovačních řešení místních potřeb
zapojením všech částí komunity a využitím všech možností
jak svést komunitu dohromady
lze dosáhnout toho, že místní
lidé podpoří i projekty s dlouhodobou návratností
škola obnovy venkova může
vylepšit mnohé na kvalitě venkovského života napomáháním
vzniku různých partnerství
a poskytnutím přístupu k široké
základně odborníků

Setkání ŠOV ČR v Klenčí pod Čerchovem, 2009

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP k rozvoji venkova (metoda z iniciativy LEADER):
„Stále je třeba mít na paměti, že úsilí o zlepšení v jedné z oblastí rozvoje venkova se
zároveň zhodnotí v ostatních oblastech.“
II. Vytváření obecní (venkovské) kultury podnikání
Úkolem ŠOV v této oblasti bude napomoci změně v myšlení místních lidí, aby se součástí jejich způsobu života stalo vyhledávání podnikatelských příležitostí v širokém spektru
možných aktivit a místních zdrojů. ŠOV by měla lidem otevřít oči, aby si uvědomili, že
těmito zdroji podnikatelských příležitostí jsou oni sami, jejich přírodní a kulturní dědictví a sociální a ekonomické potřeby.
Motto pro společnou práci pak může být:
• Spolu plánovat - vzdělávat se - pracovat - slavit!
• Kdo umí dobře kooperovat, nemusí fúzovat.
• V kultuře venkovského podnikání prosazovat tři přístupy:
• definice a asistence při rozvoji doposud neodhalené ekonomické aktivity
• zakotvení kultury podnikání komunit - obcí a jednotlivců jako klíčového prvku
jejich dalšího rozvoje
• zajištění toho, aby všechny
aktivity sociální, ekonomické, kulturní a z životního
prostředí poskytovaly dle
možností uspokojivý ekonomický přínos
Pět klíčových aktivit v kultuře podnikání:
• zajistit úniky - podívat se na aktivity v regionu z třetí dimenze,
aby bylo vidět, kudy utíkají peníze

Na návštěvě u partnerské ŠOV ve Vlašimi, 2009
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•
•
•
•

pokrýt hluchá místa - peníze, jež přitékají, rozprostřít co nejvíce po regionu
ekonomicky hospodařit - dobrý hospodář zhodnotí to, co má
místní akční podnikatelský plán
networking - vytváření sítí místních a regionálních organizací dle zájmových oblastí, cílů, potřeb

III. Zhodnocení venkovského životního prostředí
V této oblasti by měli mít aktéři školy obnovy venkova neustále na paměti, že kvalita
prostředí a bohatství přírodních zdrojů jsou základem místní ekonomiky a silnou atrakcí pro návštěvníky a investory.
Zachránit venkovské prostředí dalším generacím znamená jednoznačně zvolit komunitní přístup - dát nápady dohromady, pohlédnout na své okolí neotřelým pohledem
a zajistit, aby projekty měly dlouhotrvající dopad!
Každý jednotlivec musí hrát roli v ochraně a zachování našeho dědictví pro budoucnost.
Existuje pak mnoho příležitostí k následujícím aktivitám:
• založení oblastí přírodních specifik
• zavádění recyklace a kompostování
• ochraně lesů, vod a veřejné zeleně před znečištěním
• obnově, ochraně a interpretaci dědictví venkova
• výuce tradičních řemesel a dovedností
• prezentaci umění v životním prostředí
• mapovací, dokumentační a prezentační činnosti
V diskusi byly přijaty další návrhy z mnoha možných činností ŠOV:
• podporovat práci s dětmi a mládeží v místě samém, zachování venkovského školství a veřejně prospěšných aktivit občanských sdružení a spolků
• metodická pomoc při práci s internetem v obcích regionu
• vzájemná spolupráce mezi ŠOV ČR v organizaci zájezdů a při publikační činnosti
• věnovat pozornost aktivitám krajských spolků obnovy venkova

Výprava za poznáním do Bretaně v roce 2007
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1.3

Rozsah působnosti

ŠOV Třanovice zahájila svou činnost v prvopočátku pro vlastní mikroregion obcí povodí Stonávky, později i spolupracující mikroregion obcí Žermanické a Těrlické přehrady,
mikroregion obcí povodí Morávky, mikroregion Frýdlantsko – Beskydy a postupně pro
obce z území okresu Frýdek – Místek.
Od roku 2001 začala škola jako organizační garant fungování Krajské organizace Spolku
pro obnovu venkova působit skrze toto uskupení na zhruba 300 obcí celého Moravskoslezského kraje.
Pravidelnou účastí zástupců ŠOV na setkáních evropských škol obnovy venkova již od
roku 2000 se škola rovněž začlenila do širšího povědomí našich evropských sousedů.

1.4
•

•

•

•

•

Nabízené služby
organizace seminářů, konferencí, kulatých stolů, veřejných diskusí a workshopů
(zajištění místa konání, techniky, lektorů, zpracování výstupů), k dispozici je:
- 32 míst pro školení a výuku ve školicí místnosti
- 15 míst pro menší školení v zasedací místnosti
- 120 míst v sále pro větší akce – konference, semináře, společenská shromáždění
- promítací a ozvučovací technika, flip-charts, atd.
- zajištění občerstvení na akcích
- ubytování pro 11 osob ve 2, 4
a 5 lůžkových pokojích
realizace exkurzí a seminářů
pro zájmové skupiny na téma
obnovitelné zdroje energie,
úspory energie, odpadové hospodářství, brownfields a environmentální výchova a vzdělávání pro mládež i dospělé
– tematické přednášky a exkurze v rámci projektu Zelené centrum v Třanovicích – viz www.
Konference Revitalizace bývalých zemědělských objektů –
zelene-centrum.cz
stav po 10 letech, Třanovice 2009
organizace exkurzí, studijních
cest a výprav za poznáním realizovaných rozvojových projektů
na venkově u nás i v zahraničí
poradenství k příkladům dobré
praxe soužití venkovských komunit, zapojování veřejnosti do
plánování a rozhodování, Místní agendě 21, funkci obecního
koordinátora
informační a poradenská služba k venkovským rozvojovým
projektům, motivace, stanovení
priorit a cílů, výměna a sdílení
Divadelní kroužek Obláček při ZŠ v Hnojníku na Mezinárodzkušeností
ním festivalu „Maslačak“ v Chorvatsku, 2006
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•
•
•
•
•
•

1.5

organizace akcí na podporu venkovského školství a vzniku venkovských komunitních škol
zprostředkování nových kontaktů a poznávání nových možností, vzájemná komunikace a pomoc při spolupráci aktérů regionálního rozvoje, síťování institucí a zájmových skupin
informace k členství ve Spolku pro obnovu venkova České republiky, činnost sekretariátu Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje
informace a podpora celostátní soutěže Vesnice roku
mezinárodní spolupráce – realizace přeshraničních projektů
publikační činnost

Realizované projekty 2000 - 2010

•

„Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
Program obnovy venkova MMR ČR 2000, dotační titul 6, Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
Program obnovy venkova MMR ČR 2001, dotační titul 6, Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
Program obnovy venkova MMR ČR 2002, dotační titul 6, Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova, pečovatelská a poradenská služba“
Program obnovy venkova MMR ČR 2003, dotační titul 6, Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova Třanovice“
Program obnovy venkova MMR ČR 2004, dotační titul 6, Obec Třanovice

•

„Mezinárodní setkání škol obnovy venkova Beskydy“
Program obnovy venkova MMR ČR 2004, dotační titul 7, Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova Třanovice 2005“
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2005, dotační titul 2,
Obec Třanovice

•

„Škola obnovy venkova Třanovice 2006“
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006, dotační titul 2,
Obec Třanovice

•

„Partnerstvím k prosperitě“
Společný regionální operační program 3.3, Moravskoslezský kraj 2006, Třanovice
služby, o.p.s.

•

„Rozvíjíme venkov na příkladech dobré praxe“
Podpora obnovy venkova, dotační titul 3, MMR ČR 2007, obec Třanovice

•

„Praktikum obnovy a rozvoje venkova“
Podpora obnovy venkova, dotační titul 3, MMR ČR 2008, obec Třanovice

•

„Profesionálové Moravskoslezského venkova“
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, MŠMT ČR 2008, Národní observatoř
venkova, o.p.s., Spolek pro obnovu venkova ČR

•

„Aktivity Školy obnovy venkova v Třanovicích 2009“
Podpora obnovy venkova MMR ČR 2009, dotační titul 3, Obec Třanovice
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•

„Praktikum environmentální výchovy“
Dotační program na podporu aktivit
v oblasti životního prostředí, Moravskoslezský kraj 2009, Obec Třanovice

•

„Aktivity Školy obnovy venkova Třanovice 2010“
Podpora obnovy venkova MMR ČR 2010,
dotační titul 3, Obec Třanovice

•

„Venkovské stavby“
Podpora obnovy venkova MMR ČR 2010,
dotační titul 3, Obec Třanovice

1.6

Propagace venkovských mikroregionů na MMR
v Praze, květen 2005

Publikační činnost

Školy obnovy venkova v České republice
Vydáno: 2004
Náklad 100 ks, 48 stran
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice
Texty zpracoval: Ing. arch. Jan Florian, Ing. Jana Liberdová
Brožura podává základní informace o 24 školách obnovy venkova po celé zemi, uvádí
základní teze pro fungování ŠOV navržené na historicky 1. setkání ŠOV ČR 23. – 24. října
2003 v Komorní Lhotce.
Moravskoslezská vesnice 1995 – 2006
Vydáno: 2006
Náklad: 300 ks, 58 stran
Vydal: Spolek pro obnovu venkova, Moravskoslezský kraj
Texty zpracoval: Mgr. Irena Cichá
Brožura informuje o soutěži Vesnice roku v Programu obnovy venkova, přináší přehled
oceněných obcí v historii soutěže od roku 1995 a podává základní informace o vítězných obcích krajského kola jednotlivých ročníků soutěže. Byla vydána k 5. výročí založení Spolku pro obnovu venkova v Moravskoslezském kraji.
Moravskoslezská vesnice 2007 – 2008
Vydáno: 2008
Náklad: 500 ks, 40 stran
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice
Texty zpracoval: Ing. Jana Liberdová
Brožura je ohlédnutím za výsledky XIII. a XIV. ročníku soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji a krátce představuje všech 12 obcí, které se v průběhu dvou let do
soutěže v kraji přihlásily. Podává informace také o vyhlašovatelích, pravidlech a oceněních soutěže.
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Film „Praktikum environmentální výchovy“
© 2009
DVD: 100 ks, 40 minut
Producent: Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.
Výukový film vznikl na základě dobré praxe v průběhu realizace projektu environmentální výchovy pro žáky základních a středních škol v Třanovicích. Obsahuje základní
definice a názorné příklady využívání obnovitelných zdrojů energie, separace odpadu,
atd. v obci i jejím nejbližším okolí a také záznam z průběhu vzdělávacích exkurzí žáků.
Kalendář - 15 let soutěže Vesnice roku v Moravskoslezském kraji
Vydáno: 2009
Náklad: 150 ks, 16 listů
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice a Krajská organizace SPOV Moravskoslezského
kraje
Stolní kalendář s fotografiemi 12 obcí, které se v roce 2009 účastnily krajského kola
soutěže Vesnice roku a Tabulí cti vítězů přechodních ročníků.
Revitalizace – 10 let poté…
Vydáno: 2009
Náklad: 100 ks, 24 stran
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice
Texty zpracoval: Bc. Jan Tomiczek
Průvodní text ke konferenci „Revitalizace – 10 let poté…“, která se konala 22. – 23. října
2009 v Třanovicích.
Zachycuje průběh revitalizace objektu Kapplova dvora pohledem pěti hlavních aktérů
tohoto dění.
Škola obnovy venkova Třanovice – 10 let dobré praxe
Vydáno: 2009
Náklad: 100 ks, 24 stran
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice
Texty zpracoval: Ing. Jana Liberdová
Brožura mapuje vznik a historii Školy obnovy venkova
v Třanovicích v průběhu
10 let existence. Jednotlivé
kapitoly jsou věnovány oblastem zaměření činnosti:
obnova brownfields,venkovská krajina a architektura,
školství, projekty s mládeží,
obnovitelné zdroje energie,
sekretariát SPOV, síťování
a zkušenosti ze zahraničí.
Závěrem je sumář v anglickém jazyce.
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Venkovské stavby
Vydáno: 2010
Náklad: 200 ks, 84 stran
Vydal: Obec Třanovice
Editor: Ing. arch. Jan Florian
První část knihy Tvář venkova věnovaná zajímavým venkovským stavbám realizovaným v posledních 20 letech, tedy od doby vzniku Programu obnovy vesnice.
Tvář venkova
Vydáno: 2010
Náklad: 3000 ks, 152 stran
Vydal: Obec Třanovice a Mikroregion Podblanicko
Editor: Ing. arch. Jan Florian
ISBN 978-80-254-8685-6
Kniha obsahuje část Venkovské stavby tematicky zaměřenou na zajímavé venkovské
stavby realizované v posledních 20 letech a část Krajina a veřejná prostranství zaměřenou na zajímavé pozemkové úpravy a úpravy veřejných prostranství.
10 let Krajské organizace Spolku pro obnovu venkova
Vydáno: 2010
Náklad: 500 ks, 48 stran, 1. vydání
Vydal: Obec Třanovice a Škola obnovy venkova Třanovice
Zpracoval: Ing. Jana Liberdová
Editor: Bc. Jan Tomiczek
ISBN 978-80-254-9627-5
Brožura mapuje desetiletou historii Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje.
Osvětluje náplň činnosti Spolku, uvádí statut, předsednictva, vývoj členské základny,
přehled oceněných obcí ve všech dosavadních ročnících soutěže Vesnice roku a také
důležité dokumenty jako je Desatero pro kraje, návrh k rozpočtovému určení daní a Petici proti diskriminaci obyvatel venkova.
Moravskoslezský venkov 2012
Vydáno: 2011
Náklad: 450 ks, 14 stran, závěsný kalendář
Vydal: Škola obnovy venkova Třanovice a Krajská organizace SPOV Moravskoslezského
kraje
Editor: Ing. Miroslav Lysek
Třináct fotografií, na kterých je zachycena příroda, stavby a lidé moravskoslezského
venkova.

– 11 –

2.

Realizované projekty v roce 2011

2.1

Aktivity ŠOV 2011

Projekt byl financován z dotačního titulu č. 3 programu Podpora obnovy venkova MMR
ČR 2011. V rámci projektu se uskutečnilo 8 seminářů, 3 konference, 3 studijní cesty
a jedna exkurze. Těchto akcí se účastnilo 491 osob, mezi nimiž byli převážně starostové,
zástupci samospráv, podnikatelé, zástupci MAS a NNO z moravskoslezského venkova.
SEMINÁŘE byly věnovány např. těmto tématům:
• Realizované projekty regionu Slezská brána, 17. 2. 2011, Řepiště
• Konzultace k OP VKK, 2. 3. 2011, Třanovice
• Česko-francouzský seminář k rozvoji turistického ruchu na venkově,
13. 5. 2011 Vojkovice
• Prezentace Programu obnovy rodiny na semináři na Celostátním setkání ŠOV ČR,
16. – 17. 6. 2011, Horní Ředice
• Seminář k rozvojovým projektům na území MAS Sdružení Růže, 25. 8. 2011,
Borovany
• Aktuální rozvojové programy – obec, mikroregion, 11. 10. 2011, Třanovice

Prohlídka rozvojových projektů
u MAS Sdružení Růže

Celostátní setkání ŠOV, Horní Ředice, červen 2011

KONFERENCE
• Konference „Bez integrace nemá venkov šance?“ se konala ve Sviadnově 21. června.
Cílem konference bylo ujasnit si platformu aktérů venkovského rozvoje a definovat
společný postup při přípravě rozvojové strategie venkova na období 2014 – 2020.
Konference se konala za spolupráce s Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě,
Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje, Národní sítí MAS ČR,
Úřadem Regionální rady a místní pobočkou Celostátní sítě pro rozvoj venkova. Výstupem konference byl sborník přednášek se záznamem panelové diskuse, který
je možno si prohlédnout na http://sov.tranovice.org/dokumenty[1409]-[cz]-aktuality
•

Konference „10 let iniciativy Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje“ se
konala 20. října ve Slatině. Konference zhodnotila desetileté působení organizace
ve všech aspektech venkovského rozvoje v kraji. Zúčastnili se jí také poslanci Parlamentu ČR, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a zástupce MMR ČR.
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Konference Bez integrace nemá venkov šance?,
Sviadnov, červen 2011

•

Konference „Program obnovy rodiny“ se konala 7. – 8. listopadu
v Malenovicích. Program obnovy
rodiny vyústil jako programový dokument SPOV ČR z otevřených diskusí probíhajících na webu Spolku
k tématu Obnova rodiny. ŠOV se
uspořádáním konference na toto
téma připojila k řadě iniciativ, vyplývajících z cílů tohoto Programu.
Konference umožnila setkání zainteresovaných aktérů ve velmi pestKonference 10 let iniciativy Krajské organizace
rém profesním složení. Byli zde příSPOV Moravskoslezského kraje, Slatina, říjen 2011
tomni nejen koordinátoři POR za
SPOV ČR, ale také starostové obcí,
které problematika POR oslovila,
pedagogové ze základní, církevní
a vysoké školy, referentky pro sociálně-právní ochranu dětí z KÚ Ostrava, zástupci Charity, Slezské diakonie, psychoterapeutka, soudce,
primář dětského oddělení, zástupci Centra pro rodinu a sociální péči
v Ostravě, Společnosti pro trvale
udržitelný život, odboru pro rodinu z MPSV ČR, Křesťanského spoKonference Program obnovy rodiny, Malenovice,
listopad 2011
lečenství o. s., vedení SCEAV, MAS
Opavsko a předsedkyně Vidieckého parlamentu na Slovensku. Z tohoto pléna vzešly nové návrhy a připomínky
k POR a také zájem o další a možná i pravidelná setkání k problematice Programu
obnovy rodiny.
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STUDIJNÍ CESTY
V rámci projektu bylo umožněno účastnit se zástupcům ŠOV dvou důležitých
studijních cest a zároveň akcí mezinárodního významu. První bylo setkání evropských škol obnovy venkova v bavorském
Berchingu a druhou akcí bylo mezinárodní sympozium „Sociální obnova vesnice“, které se konalo 10. 11. 2011 v dolnorakouském parlamentu v St. Pölten.
Na sympoziu se diskutovalo k aktuálním
demografickým změnám na venkově
i o cestě k „modelu sociální vesnice“.
Dobrá Voda, srpen 2011
Třetí studijní cesta v daném roce byla ve
dnech 25. – 26. srpna realizována pro
41 účastníků – zástupců obcí, mikroregionů, MAS a NNO z celého Moravskoslezského
kraje. V prvém dni navštívili a konzultovali realizované rozvojové projekty na území
MAS Sdružení Růže v jižních Čechách se sídlem v Borovanech.
Druhý den patřil účasti na odborném semináři „Podpora rozvoje venkova v ČR“, pořádaném SPOV ČR a MMR ČR a výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.

Návštěva stážistů cestovního ruchu z Bretaně
v muzeu Obecná škola v Kozlovicích, květen 2011

EXKURZE
Exkurze k problematice venkovské turistiky a agrofarem byla prostřednictvím ŠOV
zajištěna stážistům Vzdělávacího odborného centra zaměřeného na propagaci
zemědělství v Le Gros Chêne v Bretani. Na
objednávku byl připraven sedmidenní pobyt v Moravskoslezském kraji se vzdělávacím programem, exkurzemi a seminářem.
Program se časově kryl a byl koordinován
s návštěvou zástupců MAS Pontivy z Bretaně, pro které bylo připraveno partnerské
setkání s MAS Pobeskydí.

PUBLIKACE
K aktivitám projektu patří i publikační činnost, a sice 2. vydání
brožury „10 let KO SPOV MsK“, podávající ucelený přehled aktivit
organizace s aktualizací bohatých událostí jubilejního 10. roku její
existence. Publikaci je možno si prohlédnout na:
http://sov.tranovice.org/dokumenty[1425]-[cz]-ko-spov-msk
V říjnu byl vydán nástěnný kalendář
„Moravskoslezský venkov 2012“, složený z 13 fotografií venkovských lokalit z celého Moravskoslezského kraje.
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2.2

Zelené centrum

Projekt Zelené centrum v Třanovicích realizuje společnost Třanovice služby, o. p. s.
ve spolupráci s naší školou obnovy venkova a dalšími partnery, kterými jsou obec
Třanovice, Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, Místní akční skupina
Pobeskydí, Střední škola zemědělská, Český
Těšín, občanské sdružení TRIANON a zemědělská firma TOZOS, s. r. o. Realizace projektu
potrvá do září 2012 a podařilo se na něj zajistit finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí, Moravskoslezského kraje,
Nadace OKD a společnosti RWE Gas Storage, s. r. o.
Projekt si klade za cíl zvýšit úroveň povědomí veřejnosti o problematice životního prostředí a šetrném přístupu k němu a přispět tak k praktickému naplňování principů udržitelného rozvoje
a k posílení odpovědnosti za kvalitu životního
Školní programy ekologické výchovy
prostředí, a to se zvláštním důrazem na obnovu
a rozvoj venkovských oblastí.
Projekt by měl ve svém výsledném efektu zvýšit environmentální vzdělanost a pomoci
veřejnosti získat vědomosti o využívání obnovitelných zdrojů energie a udržitelném rozvoji formou názorných ukázek v terénu.
Hlavní aktivitou projektu je pořádání exkurzí po venkovské podnikatelské zóně v Třanovicích pro děti i dospělé zájemce. Zóna je skvělou ukázkou možnosti revitalizace
brownfields (opuštěná či nevyužívaná území, která jsou postižena vlivem předchozího
využívání a mohou se stát potenciální ekologickou zátěží). K vidění je zde obecní čistička odpadních vod, sběrný dvůr, který prochází neustálou modernizací, či kotelna
na biomasu – dřevní štěpku. V sousední obci Dolní Tošanovice lze navázat prohlídkou
bioplynové stanice.
Pro žáky a studenty ze ZŠ a SŠ okresů Frýdek – Místek a Karviná organizujeme školní
programy ekologické výchovy, při
kterých jim kromě výše zmíněné
exkurze vysvětlujeme, co jsou to
obnovitelné zdroje energie, jaké
mají prognózy do budoucna, jak
lze šetřit životní prostředí tříděním
odpadů nebo šetřením energií.
Každý účastník také obdrží sadu
10 pracovních listů s tématy
brownfields, obnovitelné zdroje
energie, energie slunce, vody a větru, bioplyn, biomasa, separace
odpadů, úspory energie a energeticky úsporné domy, se kterými
mohou spolu se svým pedagogy
Exkurze na sběrném dvoře
pracovat dále ve výuce.
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Výstava Revitalizace brownfields v Moravskoslezském kraji

Pro dospělé zájemce lze uspořádat přednášky a semináře na různá environmentální
témata, jako např. rozvoj venkova, odpadové hospodářství, místo, ve kterém žijeme,
Místní agenda 21, udržitelná spotřeba, brownfields, místní výrobky a tradice či zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování ad.
V únoru 2012 zrealizujeme konferenci „Udržitelný rozvoj na venkově“, na které také
vyhlásíme vítěze našich dvou soutěží. První, výtvarná, je pro žáky a studenty ZŠ a SŠ
a druhá se týká absolventů VŠ a jejich bakalářských a diplomových prací s environmentální tematikou.
V rámci tohoto projektu byla zřízena i tzv. Zelená knihovna, která je k dispozici ve dvou
verzích. Ta elektronická zpřístupňuje na www.zelene-centrum.cz cca 750 odkazů na zajímavé články a publikace volně přístupné na internetu, které jsou rešeršovány a tříděny
dle klíčových slov. Druhá verze je kamenná, jedná se tedy o klasický knižní fond, v našem případě umístěný v obecní knihovně v Třanovicích, kde lze nalézt přes 400 knih
a publikací o udržitelném rozvoji a přírodě.
Od prosince 2011 je také veřejnosti volně přístupná výstava Revitalizace brownfields
v Moravskoslezském kraji na chodbě v 1. patře Kapplova dvora ve venkovské podnikatelské zóně v Třanovicích. Jedná se o 12 velkoformátových posterů reprezentujících lokality v našem kraji, které již svou záchrannou revitalizací prošly, nebo na ni teprve čekají.
Pravidelně publikujeme v regionálním tisku články na vybraná témata související s udržitelným rozvojem a aktivně podporujeme přípravu modelových projektů založených
na principech blízkých našemu projektu.
Více o projektu se lze dozvědět na www.zelene-centrum.cz.
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2.3

EuroNet

Realizátorem tohoto projektu bylo v období od července 2009 do prosince 2011 Sdružení obcí povodí Stonávky a Škola obnovy venkova Třanovice se na něm podílela personálně, výkonem práce koordinátorů. Projekt Euro Net byl spolufinancován z Operačního
programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013,
prioritní osa 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce,
oblast podpory 1.2 Spolupráce a síťování.
Vedoucím partnerem byl slovenský
mikroregion Terchovská dolina a cílovými skupinami obce, podnikatelé,
neziskový sektor, obyvatelé obou mikroregionů a turisté.
Hlavním cílem projektu bylo zavedení systému strategického plánování,
zvýšení informovanosti a využití metod nejlepší praxe při zapojení všech
aktérů regionálního rozvoje.
Definice akčních plánů společné strategie
obou mikroregionů, červen 2010
Specifickým cílem potom bylo zavedení systému strategického plánování, růst informovanosti, rozvoj výměny zkušeností a využívání metod nejlepší praxe
a budování kapacit a organizační zabezpečení s cílem trvalé udržitelnosti projektu.
Během projektu byla vytvořena společná strategie rozvoje obou mikroregionů, byl vytvořen a aktualizován elektronický systém se zásobníkem projektů pro oblast společnost, hospodářství a životní prostředí a infrastruktura, byla vytvořena a aktualizována
databáze vhodných partnerů
pro tyto projekty z obou stran
hranice, uspořádali jsme 18 seminářů pro účastníky z obou
regionů, byly vytvořeny společné prezentace, propagační materiály a pohlednice, společné
webové stránky obou mikroregionů a kronika a film dokumentující společné aktivity.
V neposlední řadě došlo k rozvoji výměny informací mezi
samosprávami obou regionů
a podařilo se navázat trvající
Tvorba přeshraniční strategie, únor 2010
partnerství a spolupráci mezi
oběma mikroregiony.
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3. Sekretariát SPOV Moravskoslezského kraje
Krajská organizace je součástí celostátního Spolku pro obnovu venkova, významné
organizace, která je partnerem veřejných
institucí v obnově venkova, v tvorbě programů pro venkov, propagaci venkova prostřednictvím médií, soutěže Vesnice roku,
která je tradiční a motivující akcí pozdvihující hodnoty venkova již po řadu let nebo
Entente florale Europe – Evropská kvetoucí
sídla. Spolek je znám i tlakem na politickou
reprezentaci hájícím zájmy venkova např.
Schůze SPOV MsK v Rýmařově, duben 2005
při sestavování rozpočtového určení daní.
Moravskoslezská krajská organizace vznikla jako první v republice již roku 2001, své
sídlo má v Třanovicích a chod sekretariátu
zajišťuje tajemnice, která je zároveň manažerkou ŠOV.
Ustavující zasedání Krajské organizace
Spolku obnovy venkova Moravskoslezského kraje se konalo dne 13. 9. 2001 ve Slatině, okres Nový Jičín. Ke konci roku 2011
měla krajská organizace 103 členů, z toho
Akce na podporu nového návrhu RUD,
ostravský magistrát, září 2011
88 obcí, 11 fyzických a 4 právnické osoby.
Předmětem činnosti SPOV MsK je zejména:
• připomínkování Programu a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
• připomínkování dalších rozvojových záměrů a dokumentů, které se týkají venkova
• konzultace pravidel pro přidělování dotací z rozpočtů krajů a z grantových schémat společného regionálního operačního programu
• delegování zástupců do krajských orgánů (pracovních skupin, výborů a komisí)
• zprostředkování informací a výměna zkušeností mezi členy
• informování veřejnosti, veřejné správy, médií, podnikatelského a neziskového sektoru o problematice venkova, o potřebách venkovských obcí a o příležitostech jejich rozvoje
• aktivní účast členů a pověřených zástupců SPOV MsK na jednáních celostátního
SPOV, výměna zkušeností s ostatními krajskými organizacemi SPOV, zpracovávání stanovisek k celostátním dokumentům o rozvoji venkova a spolupráce s jinými
sdruženími, která působí v Moravskoslezském kraji.
Předmětem činnosti SPOV MsK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem
je zlepšovat postavení venkova ve společnosti.
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4.

Přehled finančních dotací v roce 2011

ŠOV Třanovice neměla od založení až do konce roku 2011 právní subjektivitu, tudíž nemohla fungovat jako nositel projektu. Níže jsou uvedeny projekty, na kterých participovala personálním zabezpečením, a její statut byl garantem realizace projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program Podpora rozvoje regionů v roce 2011
Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova
Název projektu: „Aktivity ŠOV Třanovice 2011“
Ev. č. 117D815000511
Nositel projektu: Obec Třanovice
Doba realizace projektu: 2011
Celkové náklady projektu: 239 786,- Kč
Dotace: 157 540,- Kč
Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR
Program č. 2 neinvestiční podpory rozvoje sítí environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center, 5. výzva
Název projektu: „Zelené centrum v Třanovicích“
Ev. č. 00191062
Nositel projektu: Třanovice služby, o.p.s.
Doba realizace projektu: 2/2011- 8/2012
Celkové náklady projektu: 2 517 750,- Kč
Náklady projektu v roce 2011: 1 245 151,- Kč
Dotace v roce 2011: 269 397,- Kč
Na projekt byla na pokrytí vlastních zdrojů v roce 2011 získána podpora Moravskoslezského kraje ve výši: 187 800,- Kč
Nadace OKD ve výši: 281 640,- Kč
a RWE Gas Storage s.r.o. ve výši: 120 000,- Kč
Ministerstvo výstavby a regionálného rozvoja SR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2006 – 2013
Prioritní osa 1: Podpora socio-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory 1.2 Spolupráce a síťování
Kód ITMS: 22410220007
Název projektu: „Euro Net“
Kód ITMS: 22410220007
Vedoucí partner projektu: Mikroregión Terchovská dolina
Hlavní přeshraniční partner: Sdružení obcí povodí Stonávky
Doba realizace projektu: 10/2009 – 12/2011
Celkové náklady projektu: 287 282,- EUR
Náklady projektu na české straně v roce 2011: 42 673,- EUR
Dotace české straně v roce 2011: 27 437,- EUR
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Moravskoslezský kraj, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Individuální dotace
Nositel projektu: Spolek pro obnovu venkova ČR
Název projektu: Konference „Bez integrace nemá venkov šance?“ a „10 let inciativy SPOV
v MsK“
Ev. č. 01141/2011/RRC
Doba realizace projektu: 5 – 12/2011
Celkové náklady projektu: 150 000,- Kč
Dotace: 150 000,- Kč

Návštěva v Radě departmánu Morbihan, Francie, 2007

Partnerské dohody v Bretani, Francie, 2009
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5.

Partnerské a spolupracující organizace

5.1

Tuzemské

Agentura pro regionální rozvoj, a. s.			
Celostátní síť pro venkov				
Centrum pro regionální rozvoj			
Evropské vzdělávací fórum pro rozvoj venkova
Institut komunitního rozvoje			
Krajská energetická agentura MSK			
Krajská agentura pro zemědělství a venkov		
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			
Ministerstvo životního prostředí ČR			
Ministerstvo zemědělství ČR			
Místní akční skupina Pobeskydí z. s. p. o.		
Moravskoslezský kraj				
Nadace OKD					
Nár. síť venkovských komunitních škol, o. s.		
Národní síť MAS ČR				
Občanské sdružení TRIANON			
Obec Třanovice					
Ostravská univerzita				
RWE Gas Storage, s. r. o.				
Sdružení obcí povodí Stonávky			
Společnost pro trvale udržitelný život		
Spolek pro obnovu venkova ČR			
Státní fond životního prostředí ČR			
Střední škola zemědělská Český Těšín		
STONAX o. p. s.					
TISPOL s. r. o.					
TOZOS spol. s r. o.					
Třanovice služby, o. p. s.				
VŠB – Technická univerzita Ostrava			

5.2

www.arr.cz
www.eagri.cz
www.crr.cz
www.ebfle.eu
www.ikor.cz
www.keams.cz
www.eagri.cz
www.mmr.cz
www.mzp.cz
www.eagri.cz
www.pobeskydi.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.nadaceokd.cz
www.branaprovenkov.cz
www.nsmascr.cz
www.ostrianon.cz
www.tranovice.cz
www.osu.cz
www.rwe-gasstorage.cz
www.stonavka.cz
www.stuz.cz
www.spov.org
www.sfzp.cz
www.sszeme-cestesin.cz
www.stonax.cz
http://tispol.tranovice.org
www.tozos.cz
http://ops.tranovice.org
www.vsb.cz

Zahraniční

Akademie der Dorf- und Landentwicklung 		
Kärnten, Rakousko
Asociace pro vzdělávání a reg. rozvoj, Srbsko		
Hochvolkshochschule, Seddiner See, 		
Německo
Mikroregión Terchovská dolina, Slovensko		
MAS Pays de Plöermel – Srdce Bretaně, 		
Francie		
Schule der Dorf- und Landentwicklung, 		
Thierhaupten, Německo
Vidiecky parlament na Slovensku			
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www.lokalagenda21.at
www.aerd.org.rs
www.hvhs-seddinersee.de
www.zmoshp.sk
www.pays-pontivy.fr
www..sdl-thierhaupten.de
www.vipa.sk

6.

Personální zajištění

Bc. Jan Tomiczek
Od roku 2000 dosud
Zakladatel ŠOV Třanovice
Starosta obce Třanovice od roku 1996, od r. 1999 předseda a od r. 2007 - 2011 místopředseda Sdružení obcí povodí Stonávky. Předseda Krajské organizace Spolku pro obnovu
venkova Moravskoslezského kraje od jejího založení v roce 2001. Člen předsednictva
SPOV ČR. Člen monitorovacího výboru programu SAPARD (2002-2005), OP zemědělství
(2007 - 2009), člen předsednictva Regionální rady rozvoje a spolupráce v Třinci (1999
– 2007), člen správní rady Krajské energetické agentury MSK, od r. 2008 je členem krajského Výboru pro územní plánování.
Petr Sobotík
2001 – 2002
Externí manažer
Starosta obce Hukvaldy v letech 1999 - 2006, člen krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v letech 2000 – 2008, člen SPOV ČR.
Spolupráci se ŠOV nepřerušil ani s nástupem do důchodu.
Ing. Jana Liberdová
Od roku 2003 dosud
Manažer ŠOV
Koordinátorka projektů se specializací na organizaci výchovně vzdělávacích akcí, exkurzí a studijních cest, člen SPOV ČR a tajemnice Krajské organizace SPOV Moravskoslezského kraje.
Odborné předpoklady: Ekonomika výzkumných projektů, vedení účetnictví právnických
osob a NNO, jednatel s.r.o., výběrová komise INTERREG IIIa 2004, Základní kurs pro
manažery MAS a mikroregionů, zkoušky odborné způsobilosti Animátor v cestovním
ruchu, Průvodcovská činnost, kurs Projektový manažer v OP ŽP.
V současnosti je zaměstnancem společnosti Třanovice služby, o.p.s.
Bc. Martina Stebelová, DiS.
Od roku 2009 dosud
Koordinátor ŠOV
Koordinátorka projektů a administrátorka se specializací na ekonomické, organizační
a finanční poradenství.
Odborné předpoklady: praxe z Hospodářské a rozvojové agentury Třinecka, zkušenosti
s vedením účetnictví obcí a rozpočtových organizací, Zvláštní odborná způsobilost pro
správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, kurz Environmentální minimum.
V současnosti je zaměstnancem společnosti Třanovice služby, o.p.s.
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7.

Kontakty

Škola obnovy venkova Třanovice
Kapplův dvůr
Třanovice 1
739 53 Třanovice
Telefon:			

558 694 262, kl. 205

Manažer ŠOV:		
			
			

Ing. Jana Liberdová
Mobil: 777 549 286
E-mail: sov@tranovice.org

Projektový administrátor: Bc. Martina Stebelová
			
Mobil: 777 549 563
			
E-mail: stebelova.sov@tranovice.org
Skype: sov.tranovice

8.

Seznam zkratek

KO SPOV MsK
KÚ 		
LEADER
MAS		
MMR ČR		
MŠMT ČR
NNO		
OP VKK		
POR		
RUD		
SFŽP ČR		
SPOV ČR		
ŠOV		

Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského
kraje
Krajský úřad
dotační program EU, iniciativa pro rozvoj venkovských oblastí
Místní akční skupina
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Nevládní nezisková organizace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Program obnovy rodiny
Rozpočtové určení daní
Státní fond životního prostředí České republiky
Spolek pro obnovu venkova České republiky
Škola obnovy venkova
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