
                                                                                                                             

       

   
                                                                                                                                

   

 
 
 

„Nedědíme zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.“ 
                                                                                                                                            Antoine de Saint-Exupéry 

 

V rámci aktivit projektu Zelené centrum v Třanovicích a uplatňování metody LEADER 
vás zveme na konferenci 

 

Udržitelný rozvoj na venkově 
Třanovice, sál obecního úřadu, 23. února 2012 

 
Tématem konference bude aplikace principů udržitelného rozvoje při rozvoji 

venkovských oblastí. Konference se bude zaměřovat na obecná východiska aplikace 
principů udržitelného rozvoje, aplikace těchto principů ve vzdělávání, veřejné správě i 

v řízení dalších organizací a na příklady postupů dobré praxe při realizaci 
rozvojových projektů na venkově. 

 
Program: 
 
8:30 – 9:00 – Prezence účastníků 
9:00 hod  – Zahájení 
Moderuje:  Bc. Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice 
 
9:10 Ing. arch. Martin Říha, STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život:  
             „Dlouhodobá udržitelnost vývoje našeho venkova“ 
 
9:30 Prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc., doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.,  
        Katedra kvality a environmentu, VŠP Ostrava: 
            „Venkov na rozcestí: svébytný rozvoj nebo kopírování městských aglomerací“ 

 

9:50 Ing. Jan Binek, Ph.D., GaREP, spol. s r.o. Brno - Společnost pro regionální   

        ekonomické poradenství:  „Rozvoj venkova z pohledu kompetencí“ 

 

10:10 Ing. Jiří Krist, Národní síť MAS České republiky:  

            „Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Evropského parlamentu a Rady 

             na léta 2014 – 2020“ 

 

10:30 – 10:45 Přestávka na občerstvení 

 

10:45 Mgr. Kamila Danihelková, Síť ekologických poraden (STEP):  

             „Zelené úřadování“  

 

11:05 Ing. Tomáš Hořelica, MZE, ředitel Územního odboru Ústředního pozemkového  

          úřadu Moravskoslezského kraje: „Pozemkové úpravy a tvorba krajiny“  
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11:25 Ing. Vladimír Baginský, Krajská energetická agentura, o.p.s.:  

        „Efektivní využívání energií“ 

 

11:45 RNDr. David W. Novák, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního  

         rozvoje, Ostravská univerzita:  „Udržitelný rozvoj venkovských společenství“ 

 

12:15 – 13:00 hod Oběd 

 

13:00 Bc. Martina Stebelová: Projekt Zelené centrum v Třanovicích 

Vyhlášení vítězů soutěže bakalářských a diplomových prací a výtvarné soutěže 

„Ekologie a já“ v rámci projektu. 

 

13:15 Lucie Dlabačová, Jakub Koláček, Ing. Anna Hromková, SŠZ Český Těšín:  

 „Příprava žáků Střední školy zemědělské na ekologický provoz a udržitelný rozvoj“     

 

13:30 Jak může k udržitelnému rozvoji přispět obec - příklady dobré praxe: 

 

Gabriela Šnajdrová, obec Malenovice, Mgr. Monika Žídková, Rodinné centrum  

U Rosničky, Malenovice: „Obec přátelská rodině 2011“ 

Jiří Řezníček, obec Tučín: „Evropská cena obnovy venkova 2010“ 

Anna Mužná, obec Skotnice: „Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2011“  

Mgr. Vít Hrdoušek, obec Tvarožná Lhota: „Kvetoucí sídlo Evropy 2008“ 

 

14:30 – Zakončení – pro přihlášené zájemce možnost krátké exkurze na Kapplův 

dvůr (Venkovská podnikatelská zóna Třanovice, výstava „Brownfields 

v Moravskoslezském kraji“, kotelna na dřevní štěpku, sběrný dvůr) 

 

Přihlášení na konferenci proveďte nejpozději do 15. února 2012 vyplněním 
osobních údajů do formuláře, který najdete na webových stránkách ŠOV 
Třanovice v sekci Aktuality/Přihláška na akci: 
http://sov.tranovice.org/sov-konference[1451]-[cz]-prihlaska-na-akci  
 

Těšíme se na Vaši účast! 
 

http://sov.tranovice.org/sov-konference%5b1451%5d-%5bcz%5d-prihlaska-na-akci

