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Členská schůze v prostředí Zemědělského muzea

Každoročně v měsíci březnu hodnotí členové Společnosti pro orbu ČR,
z.s. na Členské schůzi svojí celoroční práci. Ne jinak tomu bylo i v letošním
roce, kdy největší změnou bylo místo setkání. Hostitelem řadových členů
Společnosti se stalo Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné. Každý, kdo se zúčastnil ČS, měl zdarma prohlídku kompletní expozice a bylo
se opravdu na co dívat. A doslova zlatým hřebem byly navíc za krásného
počasí neobvyklé pohledy na celou Prahu ze zpřístupněné terasy na střeše budovy NZM.
Členská schůze probíhala dle stanov a přítomní členové byli seznámeni se
Zprávami o činnosti, o hospodaření a plánem práce na rok 2019 a mnoho
jiných informací. Velmi důležitými body byly informace o připravovaných
akcích ve vztahu k reprezentaci České republiky a hlavně příprava soutěží
jako Mistrovství Evropy v roce 2020 a příprava Mistrovství světa v roce 2024.
Ale pojďme popořádku.
Na 8. 3. 2019 byli pozváni všichni členové společnosti do Národního zemědělského muzea. Toto místo zařídil člen Výboru Ing. Jan Navrátil a nutno dodat, že místo to bylo velmi důstojné. Po zasednutí v sále se slova ujal
řídící schůze Ing. Vojtěch Houšť, který přednesl program Členské schůze,
který později nechal členskou základnou odsouhlasit. Po zvolení mandátové a návrhové komise, předal slovo předsedovi Společnosti Ing. Janu
Cholenskému. Ten seznámil přítomné se Zprávou o činnosti Společnosti
pro orbu ČR, z.s. za uplynulý rok 2018. Po zhodnocení celkové činnosti
byly podrobně rozebrány klady a zápory krajských soutěží i Mistrovství
republiky v orbě. Bylo konstatováno, že ne se vše povedlo dle představ
Výboru. Byly krajské orby, které se vydařily více a byla i krajská orba v Jihočeském kraji, kterou se nepodařila zorganizovat vůbec. Důvodů bylo hned
několik, ale tím hlavním byl nedostatek prostředků a malý počet předběžně přihlášených soutěžících. Mistrovství republiky, které se uskutečnilo
v Kamenici nad Lipou, bylo vyhodnoceno jako jedno z nejlepších, společně

s Dolním Újezdem u Litomyšle za posledních deset let. Po přednesení
Zprávy o činnosti předal Ing. Houšť slovo tajemníkovi společnosti Aleši
Malému, který seznámil přítomné s vývojem hospodaření za rok 2018 a finančním plánem pro rok 2019. Hospodaření Společnosti bylo v roce 2018
velmi vyrovnané. Velká finanční zátěž reprezentací byla kompenzována
důslednou kontrolou všech výdajů na domácí soutěže. Výsledek hospodaření -23 000,- Kč je po několika letech jeden z nejlépe vykazovaných
rozpočtů.
Obě zprávy členská základna odsouhlasila hlasováním. Dalším bodem jednání byla Zpráva revizní komise, kdy její předseda Ing. František Maixner
seznámil s pravidelnými kontrolami účetnictví a vyzval přítomné, pokud
budou mít zájem, aby nahlédli do předložených dokladů. Tato Členská
schůze byla obohacena o prohlídku všech výstav Národního zemědělského muzea, což bylo velký přínosem všem zúčastněným.
Plán činnosti na rok 2019
V letošním roce se uskuteční dvě krajské orby a to 1. ročník otevřeného
Mistrovství v orbě Jihomoravského kraje, který se uskuteční 13. 6. 2019
na pozemcích Školního statku Mendelovy univerzity v Brně a 4. ročník
otevřeného Mistrovství v orbě Ústeckého kraje, který se uskuteční
15. 6. 2019 v Podbořanech.
Dne 5. 10. 2019 se uskuteční v Žabčicích – Přísnoticích 46. ročník
Mistrovství republiky v orbě v rámci oslav 100 let trvání Mendelovy
univerzity v Brně.
Nezasvěcenému čtenáři se může zdát, že oproti čtyřem krajským orbám
v roce 2018 se ustupuje z pozic, ale není tomu tak. Veškerá organizační
činnost Výboru se nyní soustředí na kvalitní krajské orby v roce 2019,
kvalitní Mistrovství republiky v roce 2019 ale hlavně na organizaci
Mistrovství Evropy, které se uskuteční 18. a 19. září 2020 v Moravskoslezském kraji v Opavě a přípravě Mistrovství světa, které by se mělo uskutečnit v roce 2024.

Mistrovství Evropy 2019 v netradičním termínu

Ve dnech 28. 3. - 31. 3. 2019 se v Irském městečku Ballinaboola v kraji
Wexford uskutečnil 36. ročník Mistrovství Evropy v orbě. Soutěže se
zúčastnilo celkem třináct evropských států včetně naší reprezentace.
Vzhledem k velikosti pozemku si mohli organizátoři dovolit pozvat kromě
tradičních dvouradličných pluhů otočných i pluhy klasické. Na toto zjištění
zareagovala i naše společnost a spolu s reprezentanty Františkem Žaloudkem mladším a Alešem Malým, kteří soutěžili s otočnými pluhy se akce
zúčastnil i Josef Mališ s pluhem klasickým.
Organizátoři 36. ročníku pozvali účastníky do hotelového komplexu
Ferrycarrig Hotel, kde probíhalo slavnostní losování parcel i vyhlašování
výsledků.
Z České republiky se této soutěže díky Moravskoslezskému kraji tentokrát
zúčastnila i skupina šesti organizátorů, kteří se budou významnou měrou
podílet na soutěži v roce 2020. Přítomnost této delegace byla o to důležitější, že zde proběhlo oficiální pozvání evropských oráčů a jejich doprovodu k nám do Opavy.
Společnost pro orbu ČR, z.s. připravila prezentační video, podrobný
prospekt, kde si zahraniční účastníci mohou prohlédnout rámcový program celého období, kdy Českou republiku navštíví. Přítomní obdrželi
dárkové tašky s reklamními předměty Společnosti pro orbu ČR. V celkovém programu předpokládáme zahraničním návštěvníkům ukázat
například zámek Raduň nebo Hradec nad Moravicí, prohlídku válečného opevnění, prohlídku Slezského muzea v Opavě a mnoho jiných

atraktivních lokalit, které tato oblast Moravskoslezského kraje a Opavy
nabízí.
Mezi členy zvacího týmu byl ředitel Masarykovy střední školy zemědělské
a vyšší odborné školy v Opavě Ing. Arnošt Klein, který je velmi zkušeným
organizátorem. Na půdě zemědělské školy pořádá velké akce, kterých se
účastní tisíce návštěvníků a dále byl v týmu ředitel školy v Pelhřimově Mgr.
Pavel Hlaváček, který stál za velmi úspěšnou mistrovskou orbou v Kamenici nad Lipou v roce 2018.
Česká republika a zejména Společnost pro orbu ČR, z.s. je na mezinárodním poli vnímána jako kvalitní organizátor s vynikajícími domácími
soutěžemi. I proto mezinárodní organizace WPO nebo EPF svěřili pozice
hlavních rozhodčích do rukou na Evropě v Irsku Vladimíru Horákovi a Mistrovství světa, které se uskuteční v USA Ing. Janu Cholenskému.
Naším největším problémem na mezinárodním poli je, že vzhledem
k omezenému rozpočtu soutěžíme s vypůjčenou technikou, což se mnohdy odráží v celkových výsledcích. Díky kvalitní domácí soutěži máme
vychované vynikající oráče, kteří při vytvoření lepších podmínek by byli
schopni dosáhnout daleko lepších umístění. V této oblasti máme velké
mezery, které se musíme snažit zaplnit. V České republice je mnoho výrobců i prodejců zemědělské techniky, pro které by prezentace na mezinárodním poli soutěží v orbě byla jistě přínosná. Věříme, že se nám do budoucna
podaří zajistit společnost, která by se ujala české reprezentace a při vytvoření podmínek na mezinárodních soutěžích i profitovala z vlastní účasti.

Termíny soutěží
v orbě pro rok 2019

Výbor Společnosti pro orbu ČR, z.s.
přeje všem členům a spolupracovníkům

VESELÉ VELIKONOCE

13. června 2019
1. ročník otevřeného mistrovství
v orbě Jihomoravského kraje - Žabčice u Brna

15. června 2019
4. ročník otevřeného mistrovství
v orbě Ústeckého kraje - Podbořany

31. srpna - 1. září 2018
Mistrovství světa v orbě - USA, Minnesota

4. října 2019
slavnostní losování parcel pro následující den

5. října 2019
46. ročník Mistrovství České republiky v orbě
Žabčice - Přísnotice
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OBEC PŘÍSNOTICE

OBEC ŽABČICE

AGRÁRNÍ KOMORA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

ročník otevřeného
mistrovství v orbě
Jihomoravského kraje

Čtvrtek 13. 6. 2019 - Žabčice
Program
9.00 hodin slavnostní zahájení
9.30 hodin odjezd k soutěžním parcelám
10.15 hodin orba naorávky
11.00 hodin pokračování oby
13.15 hodin ukončení soutěžní orby
14.00 hodin vyhlášení výsledků a předávání cen

Partneři Společnosti pro orbu ČR,z.s

Hlavní mediální
partner 46. MR v orbě

