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Zpravodaj Společnosti pro orbu ČR, z.s. 1/2018

Činnost výboru a celé společnosti
po 44. ročníku MR v orbě v Přerově.
Rok 2017 se vyznačoval vysokou aktivitou v oblasti organizování
krajských soutěží v orbě. Po velmi důkladném zhodnocení jednotlivých
soutěžních dnů, účasti spolupracujících firem, soutěžících z řad oráčů
s klasickými či otočnými pluhy, orby koňským spřežením, orby
víceradličnými pluhy nebo orby historickou technikou se ukázalo,
že lepší bude vydat se spíše cestou kvality, než kvantity. Z tohoto důvodu
se výbor společnosti rozhodl pro rok 2018 pořádat soutěží méně,
ale zaměřit se na kvalitně sestavené startovní listiny ve všech kategoriích.
Ideálním vzorcem účasti krajské soutěže jsou 4 klasické, 2 otočné,
2 víceradličné a 4 historické. Pokud se v dané lokalitě najdou účastníci
v orbě koňmi, bude to bráno spíše jako bonus pro diváky.
Bylo rozhodnuto, že v roce 2018 se uskuteční celkem čtyři krajské
soutěže a Mistrovství České republiky.
Na první seznamovací schůzce v Pelhřimově dne 25. 10. 2017 byl
stanoven jasný úkol. 45. ročník musí být perfektní.
Jako výhoda pro splnění tohoto cíle se ukázala dlouholetá zkušenost
Střední zemědělské školy v Pelhřimově a Středního učiliště
v Kamenici nad Lipou.

V odpoledních hodinách pokračoval program dál tradičním setkáním
oráčů na závěrečném zhodnocení roku 2017, které pořádá pravidelně od
roku 2009 Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh. Chtěli bychom
z tohoto místa jménem všech zúčastněných poděkovat zejména
Mgr. Stanislavě Kubíčkové, ředitelce školy a Aleši Malému, kteří společně
akci připravují. Význam tohoto setkání podtrhuje pravidelná účast
starosty města Zábřeh pana RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D.
Vzhledem k tomu, že přípravy krajských i celorepublikové soutěže
jsou velmi náročné, je třeba mít včas sestavený termínový kalendář.
Společnost pro orbu ČR, z.s. již zkraje února měla vše připraveno.
Přispěla k tomu i schůzka 1. února s ředitelem Střední zemědělské školy
v Písku panem Ing. Milošem Cieslarem. Jednání se zúčastnil i zástupce
školy Ing. Bohumil Šareš. Přítomné zástupce společnosti
Ing. Jana Cholenského a Romana Apeltauera potěšil zájem vedení
školy zorganizovat MR v orbě v Písku v roce 2020.

Soutěžní pozemek krajské orby Jihočeského kraje v Písku

První společné jednání na půdě školy v Pelhřimově
V lednu 2018 se ještě nevědělo, zda rakouská společnost dodrží daný
příslib, který byl dán na mistrovství světa koncem roku 2017 v Keni,
a zorganizuje druhý ročník Středoevropské soutěže. Společnost
pro orbu ČR, z.s. by pokračování této nově vzniklé soutěže velmi přivítala.
Další jednání přípravného výboru, kraje, školy a společnosti se
uskutečnilo dne 11. 1. 2018 opět ve škole v Pelhřimově. Stávající složení
z první schůzky doplnil RNDr. Kamil Ubr, vedoucí odboru školství,
mládeže a sportu kraje Vysočina. Byl zde podrobně rozebrán rozpočet
na mistrovskou soutěž a stanoveny další cíle směřující k propagaci
všech soutěží v orbě.
V lednu se začínal tvořit plán propagace. Tento plán byl podrobně
analyzován a připomínkován na schůzi výboru, která se uskutečnila
dne 25. 1. 2018 v Zábřehu.

Toto bude předmětem dalších jednání. Další schůzku absolvoval
Ing. Cholenský v Opavě, kde se bude konat krajské mistrovství
Severomoravského kraje.
V pořadí 2. schůze výboru v roce 2018 se uskutečnila 21. 2. na adrese
Opletalova 23, kde se mimo jiný program dokončovala také příprava
členské schůze. Důležitým bodem jednání byla komplexní hloubková
kontrola účetních dokladů. Kontrolu provedli zástupci revizní komise
pan Ing. Maixner a Vladimír Horák. Pro lepší orientaci byla přítomna
i účetní společnosti paní Hájková.
Dne 16. 3. v dopoledních hodinách se uskutečnil výbor společnosti
č. 3. Zde byla kompletně dokončena příprava členské schůze. Byla
provedena kontrola členské základny. Dle našich stanov, ti členové,
kteří nemají dva po sobě jdoucí roky uhrazeny členské příspěvky,
budou písemně vyrozuměni, aby vše doplatili. Pokud se tak
nestane do 30 dnů od odeslání výzvy, jejich členství automaticky
zaniká.

Zpráva o činnosti z Členské schůze ze dne 16. 3. 2018
Společnosti pro orbu ČR, z.s. za rok 2017
Soutěže
2. ročník otevřeného mistrovství Olomouckého kraje.
Soutěž se uskutečnila dne 19. 5. 2017 na pozemcích Střední
školy zemědělské v Přerově.
2. ročník otevřeného mistrovství Ústeckého kraje v orbě
se uskutečnil dne 21. 7. 2017 ve Vysočanech u Hrušovan
za účasti zahraničních soutěžících ze sousedního Saska.

Předseda společnosti při přednesu Zprávy o činnosti za rok 2017
První výborová schůze v roce 2017 se uskutečnila hned po
Novém roce dne 5. 1. 2017 v Kunicích. Do výboru byl pozván
nový člen Ing. Lubomír Neudert, Ph.D., nastupující do funkce
za Ing. Petra Nováka, Ph.D., který z osobních důvodů s prací ve
výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. skončil.
Valná hromada se uskutečnila dne 24. 2. 2017 na půdě České
zemědělské univerzity v Praze - Suchdole. Ve 13.30 hodin jsme se
sešli v kruhové hale k projednání důležitých bodů, jak za rok 2016,
tak k plánu práce a hospodaření na rok 2017.
V roce 2017 proběhlo celkem 9 zasedání výboru Společnosti
pro orbu ČR, z.s. Každého jednání se účastnil i zástupce revizní
komise.
Jednání č. 1 - 5. 1. 2017
Jednání č. 2 - 24. 2. 2017
Jednání č. 3 - 10. 3. 2017
Jednání č. 4 - 20. 4. 2017
Jednání č. 5 - 19. 5. 2017
Jednání č. 6 - 21. 7. 2017
Jednání č. 7 - 8. 9. 2017
Jednání č. 8 - 28. 9. 2017
Jednání č. 9 - 25. 10. 2017
V roce 2017 se uskutečnila celkem 3 jednání společně se
státní správou a radnicí Přerova. Z těchto jednání jsou rovněž
pořizovány zápisy.
Výbor společnosti společně s marketingovým partnerem připravil
tři vydání Zpravodaje Rovná brázda. Zpravodaje byly připraveny jak
v tištěné, tak i v elektronické podobě. Expedice proběhla v březnu
srpnu a listopadu 2017. Zpravodaje jsou rozesílány hlavně
elektronicky na cca 450 adres.
Výbor společnosti zorganizoval celkem 5 krajských soutěží v orbě
a Mistrovství České republiky v orbě v Přerově.
Výbor společnosti zajistil reprezentaci České republiky
na Mistrovství Evropy, kde se soutěže zúčastnili František Žaloudek
ml. z Čáslavi a Dušan Mihalík, student Zemědělské školy
v Kamenici nad Lipou. Výpravu doprovázelo dalších
cca 15 zástupců z České republiky.
Na Mistrovství světa v Keni zastupovali Českou republiky
Václav Milík a Aleš Malý. Soutěžící opět doprovázela výprava
českých příznivců.
V roce 2017 bylo dále dohodnuto v pokračování Středoevropské
orby, která by se měla uskutečnit v srpnu 2018 v Rakousku.

18. - 20. 8. 2017 čekalo českou reprezentaci měření sil na
Mistrovství Evropy v orbě, které se uskutečnilo na hranicích
Spolkové republiky Německa a Švýcarska v Dieseenhofenu.
3. ročník otevřeného krajského mistrovství Libereckého kraje
v orbě se uskutečnil 26. 8. 2017 v místech, které každého Čecha zahřeje
u srdce, v Troskovicích v Českém ráji.
3. ročník otevřeného mistrovství Pardubického kraje v orbě
se uskutečnil dne 9. 9. 2017 jako součást oslav 190. výročí vzniku
vynálezu ruchadla bratranců Veverkových.
44. ročník Mistrovství České republiky v orbě
a jubilejní 15. ročník v orbě koňmi
se uskutečnil v Přerově ve dnech 29. - 30. 9. 2017.
Velmi důležitým okamžikem zde bylo předání MEMORANDA
ministerstva zemědělství z rukou Ing. Jurečky týkající se pomoci při
organizaci Mistrovství světa v orbě v roce 2025 v ČR.
2. ročník otevřeného mistrovství Středočeského kraje v orbě
se uskutečnil v Čáslavi 5. 10. 2017.
Počátkem října 2017 se výprava Podřípských oráčů ve spolupráci
se Společností pro orbu ČR, z.s. zúčastnila zemského mistrovství
v sousedním Německu.
64. ročník Mistrovství světa v orbě se uskutečnil
v prosinci 2017 v Keni.
Výhled do dalších let
46. mistrovství České republiky v orbě v roce 2019 se uskuteční
v Žabčicích nedaleko Brna.
47. mistrovství České republiky v orbě v roce 2020 se uskuteční
v Písku.

Účastníci jednání členské schůze Společnosti pro orbu ČR, z.s.

Termíny a místa soutěží v orbě v roce 2018
Krajské soutěže:
3. - 4. 5. 2018 Kamenice nad Lipou, kraj Vysočina
8. - 9. 6. 2018 Bohušovice nad Ohří, Ústecký kraj
7. 9. 2018 Opava, Moravskoslezský kraj
13. -14. 9. 2018 Písek, Jihočeský kraj
45. ročník Mistrovství České republiky v orbě
a 16. ročník MČR v orbě koňmi
5. - 6. 10. 2018 Kamenice nad Lipou

65. mistrovství světa v orbě 2018
1.- 2. 9. 2018 Německo – Hofgut Einsiedel
72138 Kirchentellinsfurt Germany
(cca 30 km od Stuttgartu)
2. ročník Středoevropské orby
Do plánu je zařazena i tato soutěž, kterou by měla organizovat
společnost z Rakouska - Herzogenburg (nedaleko St. Pöltenu)

Mistrovství Evropy
23. - 24. 6. 2018 Rusko, Suzdal - oblast Vladimir (cca 200 km od Moskvy)

Mistrovství Evropy v orbě

se v letošním roce uskuteční dne 23. - 24. 6. 2018
v ruském Suzdalu - oblast Vladimír.
Zveme Vás do starobylého města Suzdal.
Na počátku 12. století, za vlády knížete Jurije I. Dolgorukého byl Suzdal
centrem Rostovsko-suzdalského knížectví. Roku 1157 však kníže Andrej
Bogoljubskij přenesl hlavní město do Vladimiru. V polovině 13. století byl
Suzdal krátce hlavním městem Suzdalského knížectví, na počátku
14. století Suzdalskonižněnovgorodského knížectví, až se konečně roku
1392 stal součástí Moskevského velkoknížectví. Od roku 1572 byl Suzdal
carským městem.
Město bylo značně poškozeno v letech 1608-1610 během polsko-litevské
okupace, takže v Suzdalu zůstalo pouze 78 dvorů. Roku 1612 Poláci opět
obléhali město, avšak tentokrát bezúspěšně.
Roku 1634 vyplenili město Krymští Tataři. V roce 1644 lehla popelem část
města přiléhající ke Kremlu. Další pohroma přišla v letech 1654-1655, kdy

morová rána zahubila téměř polovinu z 2467 obyvatel města.
V roce 1681 bylo napočítáno 6145 obyvatel a 515 dvorů. Od roku 1708
spadalo město do Moskevské gubernie, od roku 1796 získalo status
újezdního města Vladimirské gubernie.
Suzdal býval také důležitým náboženským centrem, v 16. století zde
existovalo 11 klášterů (v 19. století již jen 5).
Ačkoliv ještě v 17. století zažilo město hospodářský rozkvět, později začlo
upadat, až v polovině 19. století zcela ztratilo na významu, když se mu
vyhnula železnice.
Za Sovětského svazu bylo v Suzdalu zbouráno 15 chrámů. Nicméně roku
1967 byl přijat generální plán rozvoje Suzdalu, podle kterého se měl stát
Suzdal městem-muzeem. Byla tak zrušena nápravná zařízení, která ve
městě fungovala, bylo vybudováno turistické centrum, zřízeny muzejní
expozice, začalo se s obnovou a kompletní restaurací.

Vítejte na 65. světovém
mistrovství v orbě!
20 let čekání skončilo - 1. a 2. září 2018 se Mistrovství světa orbě vrací do
Německa. Po roce 1958 v Hohenheimu, v Bádensku-Württembersku,
v roce 1978 v Wickstadtu v Hesensku a v roce 1998 v Altheimu
v Bavorsku, bude Německo v roce 2018 hostitelem této skvělé akce
po čtvrté.
Místem konání této mezinárodní soutěže, které se účastní nejlepší
světoví oráči z více než 30 zemí po celém světě, je farma Herzog
von Württemberg Einsiedel v Kirchentellinsfurt, Bádensko-Württembersko.
Tato nemovitost se nachází přibližně 30 km jižně od Stuttgartu
a má vynikající dopravní spojení díky své blízkosti k tomuto městu

a jeho výhodnému umístění na Bundesstrasse 27.
Návštěvníci z blízkých i vzdálenějších místu budou potěšeni
vzrušujícím programem s mnoha zajímavými prvky, jako jsou
soutěže v orbě, ve kterých musí účastníci prokázat obrovské
zkušenosti.
Čekají na Vás regionální lahůdky, různorodá představení a projevy,
ukázky špičkových zemědělských technologií a další atrakce.
Pořadatelé akce, stejně jako všichni sponzoři soutěže se těší na
uspořádání této jedinečné akce a srdečně Vás zvou na toto
Mistrovství, které se koná 1. a 2. září 2018.

ZD KALICH

45.

KAMENICE
NAD LIPOU

AGRÁRNÍ KOMORA
KRAJE VYSOČINA

KAMENICE NAD LIPOU

GENERÁLNÍ PARTNER 45. MR V ORBĚ

ročník Mistrovství České republiky v orbě

16. ročník Mistrovství České republiky v orbě koňmi
8. ročník Mistrovství České republiky v orbě historickou technikou
Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka

5. - 6. 10. 2018 - Kamenice nad Lipou
Pátek 5.10.2018
V dopoledních hodinách přednášky pro žáky a učně středních škol a učilišť.
V odpoledních hodinách pro zájemce z řad vystavovatelů bude organizována
odborná beseda na téma činnost Centra precizního zemědělství
při ČZU v Praze.
Sobota 6.10. 2018
10.30 hodin - příprava parcel před vlastní soutěží
11.00 - 13.00 hodin - soutěžní orba
13.30 - 13.45 hodin - vyhlášení vítězů a závěr

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

Hlavní mediální
partner 45. MR v orbě

