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Ocenění výrobci značkou Středočeská 

Regionální potravina v roce 2014 převezmou 
slavnostně ocenění dne 10. 10. 2014 na 

výstavišti v Lysé nad Labem 

Celkem 8 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje ocenila 

odborná komise soutěže Regionální potravina 2014. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší jakosti 

potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 103 produktů od 36 výrobců. O logo 

výrobci soutěžili v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení měly kategorie alkoholické a 

nealkoholické nápoje a pekařské výrobky. 

Výrobky hodnotila osmičlenná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, krajského úřadu, 

Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární 

správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR. 

K  udělení značky Středočeská Regionální potravina navrhla hodnotitelská komise 8 výrobků 

z následujících kategorií: 

 Kategorie: Oceněný výrobek a výrobce: 

1. 
Masné výrobky tepelně opracované 

včetně uzených mas 

Jevanská šunka s kostí 

vyrábí:  Vlamexa s. r. o., Kostelec nad Černými 

Lesy 

2. Masné výrobky trvanlivé 

Pepík 

vyrábí: Řeznictví U Dolejších s. r. o., Davle 

 

3. Sýry včetně tvarohu 

Tučný tvaroh 

vyrábí: Homola Martin, Liteň - Běleč 

 

4. Mléčné výrobky ostatní nevyhlášeno 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin 
Kváskový pecen Cvrčovický 

vyrábí: Cvrčovická pekárna, s. r. o., Cvrčovice 
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6. 
Cukrářské výrobky včetně 

cukrovinek 

Listový nugátový řez 

vyrábí: Integrovaná střední škola ,Jesenice 

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje 
Hubertus – světlý ležák prémium nefiltrovaný 

Vyrábí: Pivovar Hubertus, a. s., Kácov 

8. 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 

zpracované formě 

Břežanský jahodový džem 

vyrábí : Berry servis s. r. o., Břežany II 

9. Ostatní 
Hrášková polévka 

vyrábí: Agro Jesenice u Prahy a.s. 

Zástupci vítězných producentů převezmou diplomy a plakety z rukou náměstka ministra zemědělství 

Jindřicha Šnejdrly a hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery v pátek 10. 10. 2014 v rámci 

doprovodného programu výstavy Zemědělec 2014 na Výstavišti v Lysé nad Labem. Slavnostní 

ocenění začíná v 1. patře hlavní haly v 10 hodin. Tohoto programu se mohou zúčastnit všichni 

návštěvníci výstavy.   

Během celé výstavy od 9. 10. do 12. 10. 2014 bude v hlavní hale u stánku Středočeská Regionální 

potravina možno oceněné produkty nejen ochutnat, ale i zakoupit. 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních 

zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Oceněný výrobek získá právo 

zdarma užívat značku Regionální potravina čtyři roky na obale výrobku. Podrobné informace o soutěži 

můžete najít na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz. 

Projekt ve Středočeském kraji organizuje již 5. rokem Regionální agrární komora Středočeského kraje.  

 

http://www.regionalnipotravina.cz/
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Krajské informační středisko Středočeského kraje ve spolupráci s Agrovenkov, okresními 

Agrárními komorami a okresními Zemědělskými svazy 

 

Vás zvou na seminář 

Přímé platby a program rozvoje venkova  

Účastníci semináře budou seznámeni s novými podmínkami a pravidly při žádosti o přímé dotace 

a dotací z Programu rozvoje venkova. Na tyto informace k dotacím budou navazovat přednášky, 

kde budou zemědělci poučeni o plnění požadavků na cross compliance, GAEC, nitrátovou 

směrnici, jejichž porušení může vést ke krácení dotace, případně při velkém porušení k odejmutí 

dotace.  

Seminář je pořádán v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I. 3.1. Další odborné vzdělávání 

a informační činnost. 

Termíny a místa konání: 

21. 10. 2014, Mendelova 131, Benešov –Středočeský kraj (aula VOŠ a SOŠ) 

23. 10. 2014, Bezručova 108, Mělník – Středočeský kraj (Veterinární správa) 

5. 11. 2014, Bělská 151, Mladá Boleslav – Středočeský kraj (AZV Mladá Bol) 

11. 11. 2014, Poštovní 4, Příbram – Středočeský kraj (AZV Příbram) 

11. 11. 2014, Olomoucká 26, Svitavy – Pardubický kraj (AZV Svitavy) 

12. 11. 2014, Vestecká 2, Hodkovice – Středočeský kraj (AGRO Jesenice) 

13. 11. 2014, Komenského 27, Dašice – Pardubický kraj (Dašické sklepy) 

18. 11. 2014, Poděbradova 909, Chrudim – Pardubický kraj (AZV Chrudim) 

18. 11. 2014, Bečváry 193, Kolín – Středočeský kraj (ZAS Bečváry) 

20. 11. 2014, Tvardova 1191, Ústí n/Orlicí – Pardubický kraj (AZV Ústí nad Orlicí) 

 

P R O G R A M   S E M I N Á Ř E 

  Prezence účastníků 

  Přímé dotace a dotace z Programu rozvoje venkova.  

  Plnění požadavků na cross compliance, GAEC, nitrátovou směrnici 

  Diskuze,   

  Individuální konzultace 

 

Ing. Jaroslava Šamsová, Ing. František Smítal, zástupci SZIF, Ing. Vladimír Šabata, Ing. Gabriela Jeníčková 
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Organizační pokyny  

Účast na semináři včetně podkladových materiálů je zdarma. Občerstvení zajištěno.     

Účastník vzdělávací akce obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce 

Pozvánka s programem je uvedena také na: www.kis-stredocesky.cz a www.agrovenkov.cz 

 

      
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Evropa investuje do venkovských oblastí. 

 

 

 

Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace 
projektů spolupráce 

29.8.2014 

Dne 29. 8. 2014 schválil ministr zemědělství Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro 

poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 pro 

opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. 

Jedná se o celkovou úpravu Pravidel pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných 

pro speciální výzvu příjmu Žádostí o dotaci. 

Od 1. 9. 2014 budou moci místní akční skupiny realizovat své projekty spolupráce. Vlastní 

příjem Žádostí o dotaci je naplánován na leden následujícího roku – konkrétní termín bude ještě 

upřesněn. 

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a podpisu ministra zemědělství. 

Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce naleznete v příloze. 

Přílohy 

 Pravidla pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (PDF, 402 KB) 

 

http://www.kis-stredocesky.cz/
http://www.agrovenkov.cz/
http://eagri.cz/public/web/file/332368/Pravidla_IV21.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/332368/Pravidla_IV21.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/332368/Pravidla_IV21.pdf
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Ministr Jurečka: Plním, svůj slib, 

zemědělci od 1. 10. 2014 mohou žádat o 
zelenou naftu 

1.10.2014 Tisková zpráva – Dnešním dnem začíná platit novela zákona o spotřebních 

daních, která zemědělcům umožňuje získat zpět část spotřební daně za pohonné hmoty 

využité při práci na polích a v sadech. Konkrétně se novela vztahuje na rostlinnou 

prvovýrobu včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, 

okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin.  

„Tím, že se do zemědělství vrací tzv. zelená nafta zrušená předchozí Nečasovou vládou, jsem 

splnil slib, který jsem před časem dal zemědělcům. Od dneška mají opět nárok na daňovou úlevu 

za pohonné hmoty spotřebované při práci v zemědělské výrobě. Podle návrhu Ministerstva 

zemědělství schváleného vládou dostanou žadatelé zpátky 40 % daně za nakoupenou naftu. 

Pokud využívají například naftu s příměsí řepkového oleje, tak dostanou zpět 57 % spotřební 

daně,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Nárok na vrácení daně prokáží žadatelé dokladem o nákupu pohonných hmot  

(v případě vlastní výroby spotřebovaného minerálního oleje interním dokladem) a evidencí o 

jejich skutečné spotřebě. Daňové přiznání, návrh formuláře pro evidenci skutečné spotřeby 

včetně dalších pokynů a informací pro uplatnění vratky spotřební daně jsou na stránkách Celní 

správy ČR (www.celnisprava.cz), která žádosti o zelenou naftu vyřizuje. 

Nárok na vrácení daně z pohonných hmot spotřebovaných od 1. července do 31. srpna 2014 

lze uplatnit nejpozději do 1. prosince 2014. Po tomto termínu nárok zaniká. 

Takzvaná zelená nafta podpoří aktivně hospodařící zemědělce, kteří většinu pohonných hmot 

spotřebovávají při práci na polích. O daňovou úlevu žádalo v České republice přibližně 13 tisíc 

zemědělských podnikatelů. 

 Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

 

 

 

http://www.celnisprava.cz/
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Svatováclavské vinobraní v Praze 
 

Dne 27.9.2014 se uskutečnilo Svatováclavské vinobraní na prosluněném Slunečném náměstí na 

Praze 13. Na vinobraní hrála cimbálová muzika, k ochutnání byly výrobky z Farmy Čapí letka, 

víno z Čejkovic a k ochutnání a nakoupení byly vítězné potraviny v soutěži Středočeská regionální 

potravina. Návštěvníci vinobraní mohli ochutnat Bašovo zelí, Majolku  Boneco, Cvrčovický 

kváskový pecen, Hubertus – světlé ležák nefiltrovaný, Břežanský jahodový džem, tučný tvaroh od 

pana Homoly z Litně, klobásku Pepík z Řeznictví U Dolejších a ochucený špenát z Agro Jesenice. 

Milé zpestření sobotního odpoledne byla ukázka slavnostního slováckého kroje a moravský tanec. 

 

    

Stánek Středočeské Regionální potraviny 
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Návštěvníci Svatováclavského vinobraní 

 

   
 

Pro děti byli připraveny hry 

 

 
Ukázka moravského kroje a tanec 

 

 

 

Foto a text: Gabriela Jeníčková, KIS Středočeského kraje 
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Kateřinice jsou Vesnicí roku 2014 

24. 9. 2014 Vítězem jubilejního dvacátého ročníku soutěže a nositelem titulu Vesnice roku 2014 

se stala obec Kateřinice ze Zlínského kraje. Druhé místo získala obec Ořechov z Kraje Vysočina 

a třetí příčku obsadila obec Nová Hradečná z Olomouckého kraje. Výsledky celostátního kola 

soutěže byly již pošesté vyhlášeny v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního festivalu 

dětských folklorních souborů Písní a tancem. 

V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 306 obcí ze třinácti krajů České republiky. 

Všechny přihlášené obce byly v průběhu měsíce května a června navštíveny a hodnoceny 

krajskou komisí. Obec, která v kraji získala Zlatou stuhu a tím také prvenství postoupila do 

celostátního kola. Třináctka finalistů byla navštívena a hodnocena celostátní komisí první týden 

v září. "Všechny vítězné obce měly na svou prezentaci čtyři hodiny, všechny se předvedly v plné 

parádě a komisi rozhodování určitě neulehčily. Nesmírná vyrovnanost a vysoká úroveň 

prezentací, tak by se dal krátce shrnout letošní ročník. Jako v každé soutěži, tak i v této může 

zvítězit pouze jeden. Ale přesto se domnívám, že jsme viděli 13 vítězů," řekl předseda celostátní 

komise Tomáš Machýček, starosta obce Jeseník nad Odrou (Vesnice roku 2013).  

Celostátní komise se dále rozhodla udělit Koláčovou cenu, za nejlepší domácí Koláče, obci 

Kostelec z Plzeňského kraje. V rámci celostátního kola komise dále rozhodla o udělení 

Putovního poháru Folklorního sdružení. Ten v letošním roce získala jihočeská obec Úsilné za 

podporu folklorního souboru Lučina, dětského folklorního souboru Palouček, dále za snahu o 

uchování doudlebských krojů, písní, tanců a zvyků a za vyhledávání nových přístupů k obnovení 

činnosti lidového divadelního souboru.  

Zdroj: www.vesniceroku.cz 

 

http://www.vesniceroku.cz/
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Vesnice roku 2014 - přehled ocenění udělených v rámci krajských kol  

 

Název kraje 

Zlatá stuha                              

za vítězství v 

krajském kole 

Modrá stuha 

za společenský život 

Bílá stuha  

za činnost mládeže 

Zelená stuha 

za péči o zeleň a 

životní prostředí 

Oranžová stuha                       

za spolupráci 

obce a 

zemědělského 

subjektu 

Počet 

přihlášených 

obcí 

Jihočeský 

Obec Úsilné                               
(okres České 

Budějovice) 
Obec Cehnice                               

(okres Strakonice) 
Obec Čestice                             

(okres Strakonice) 

Obec Zvíkov                            
(okres České 

Budějovice) 
Obec Skalice                               
(okres Tábor) 42 

Jihomoravský 
Obec Vrbice                                   

(okres Břeclav) 
Obec Ratíškovice                      
(okres Hodonín) 

Městys Křtiny                              
(okres Blansko) 

Město Ždánice                                       
(okres Hodonín) 

Obec Cetkovice                         
(okres Blansko) 21 

Karlovarský Obec Dolní Žandov                    
(okres Cheb) 

Obec Andělská 

Hora                 

(okres Karlovy Vary) 
Obec Nové Hamry                         

(okres Karlovy Vary) 
Obec Poustka                            

(okres Cheb) 
Obec Krásná                               
(okres Cheb) 15 

Královéhradecký 

Obec Sovětice                        
(okres Hradec 

Králové) 

Obec 

Hejtmánkovice               
(okres Náchod) 

Obec Třebnouševes             
(okres Jičín) 

Obec Kovač                                  

(okres Jičín) 
Obec Bystřice                               
(okres Jičín) 33 

Liberecký 
Obec Rádlo                              

(okres Jablonec n. N.) 
Obec Prysk                                  

(okres Česká Lípa) 
Obec Pulečný                          

(okres Jablonec n. N.) 
Město Ralsko                             

(okres Česká Lípa) 
Obec Bozkov                          
(okres Semily) 19 

Moravskoslezský 

Obec Třanovice                            
(okres Frýdek-

Místek) 
Obec Slatina                                 

(okres Nový Jičín) 

Obec Kunín                                 

(okres Nový Jičín) 
Obec Slavkov                        
(okres Opava) 

Obec Uhlířov                       

(okres Opava) 17 

Olomoucký 

Obec Nová 

Hradečná                     
(okres Olomouc) 

Obec Hrabová                                         
(okres Šumperk) 

Obec Němčice nad 

Hanou                             
(okres Prostějov) 

Obec Skorošice                             
(okres Jeseník) 

Obec Mořice                                       

(okres Prostějov) 26 

Pardubický Obec Dříteč                                  
(okres Pardubice) 

Obec Pustá 

Kamenice                  
(okres Svitavy) 

Obec Veliny                                     
(okres Pardubice) 

Obec Vysočina                              
(okres Chrudim) 

Obec Osík                            
(okres Svitavy) 16 

Plzeňský 
Obec Kostelec                          
(okres Tachov) 

Obec Žihle                                  
(okres Plzeň-sever) 

Obec Raková                             
(okres Rokycany) 

Obec Hromnice                    
(okres Plzeň-sever) 

Obec Příchovice                      
(okres Plzeň-jih) 16 

Středočeský 
Obec Kněžice                          

(okres Nymburk) 
Městys Davle                          

(okres Praha-západ) 
Obec Dolní Hbity                     

(okres Příbram) 
Obec Soutice                          

(okres Benešov) 
Obec Vraný                               

(okres Kladno) 36 
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Ústecký 
Obec Růžová                           

(okres Děčín) 
Obec Tisá                                  

(okres Ústí n. L.) 
Obec Vrbice                                

(okres Litoměřice) 
Obec Lukavec                         

(okres Litoměřice) 
Obec Brandov                        

(okres Most) 31 

Vysočina 
Obec Ořechov                                 

(okres Žďár nad 

Sázavou) 
Obec Martínkov                      

(okres Třebíč) 

Obec Radostín nad 

Oslavou                
(okres Žďár n. S.) 

Obec Jakubov u 

Moravských 

Budějovic (okres 

Třebíč) 

Obec Lípa                            
(okres Havlíčkův 

Brod) 20 

Zlínský Obec Kateřinice                        

(okres Vsetín) 

Obec Bánov                                

(okres Uherské 

Hradiště) 
neudělena 

Obec Modrá                          

(okres Uherské 

Hradiště) 
Obec Hošťálková                      

(okres Vsetín) 14 

celkem přihlášených obcí 306 
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Středočeský kraj vyčlení na žákovské 
jízdné 40 milionů korun 

 

Středočeský kraj bude i nadále pomáhat rodinám s dětmi, které dojíždějí do škol. Pokračování 

programu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy odsouhlasila Rada kraje na 

svém zasedání dne 29. září 2014. „Podmínky, za kterých mohou žadatelé získat od kraje 

finanční příspěvek na tzv. žákovské jízdné, se od minulého roku prakticky nemění. Do 

rozpočtu na příští rok počítáme se 40 miliony Kč na tyto příspěvky. Díky obrovskému zájmu 

ze strany veřejnosti, si uvědomuje, jak je tato podpora důležitá - a to nejen pro sociálně slabé 

rodiny. Jsem rád, že jim můžeme pomoci a dodržet náš předvolební slib,“ uvedl středočeský 

hejtman Miloš Petera. 

Středočeský kraj realizuje projekt Stipendium Středočeského kraje na dopravu do školy od 

školního roku 2009/2010. Středočeským žákům, učňům a studentům jsou krajem hrazeny 

náklady spojené s dojížděním do školy. Aby bylo žadateli vyplaceno stipendium, musí doložit 

požadované formuláře a splnit stanovené podmínky Radou kraje. Po vypočtení výše stipendia 

a schválení v Radě kraje, je následně provedena výplata žadateli. 

Tak jak tomu bylo i v minulosti, je potřeba pro školní rok 2014/2015 stanovit podmínky a 

parametry projektu. Krajští odborníci vycházejí ze zkušeností z minulých let, provozního 

dopadu na úřad, podnětů a dotazů veřejnosti. I letos kraj ponechá stejné podmínky projektu 

jako ve školním roce 2013/2014 a změní pouze termíny podání formulářů za jednotlivá 

pololetí školního roku 2014/2015. Žádost na první pololetí bude muset podat žadatel do 27. 

února 2015 a žádost na druhé pololetí do 17. července 2015. 

Ostatní podmínky projektu včetně stanovování výše stipendia zůstávají bez změny. Formulář 

s žádostí do projektu Stipendium Středočeského kraje na dojíždění do školy pro školní rok 

2014/2015 naleznou zájemci na stránkách www.kr-stredocesky.cz. 

Zdroj: Středočeský kraj  

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
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Vážení příznivci lesa a lesnictví, 

dovolujeme si Vám tímto připomenout možnost přihlásit se na podzimní akce ČLS!  

Kromě probíhajících seminářů k Nařízení o dřevě (EUTR) jste zváni také na: 

 Venkovní pochůzka po historickém majetku města Domažlice ... již 16.10.2014!  
 Lesnické parky - ukázka harmonie člověka s přírodou. Diskuse nad dalším vývojem. ... 

23.10.2014, Kostelec nad Černými lesy  
 Hospodářská úprava lesů a ochrana přírody. Trendy, možnosti, dopady. ... 13.11.2014, 

Kokořín  
 XVII. Sněm lesníků na téma: Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním 

přikrmováním. ... 20.11.2014, Olšina  

Podrobné informace o jednotlivých akcích najdete na stránkách ČLS: 

www.cesles.cz (kalendář akcí)!  

 

Zdroj: Vít Skála, tajemník ČLS  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Priorita ve speciálním vydání 

24.09.2014 - Jak jistě dosáhnout na dotaci z Operačního programu Životní prostředí? Jak si co 

nejrychleji a nejefektivněji nechat proplatit náklady na podpořený projekt? Kdo má jistotu, že 

dotaci získá, kdo ji nemá a proč? Odpovědi na tyto otázky naleznete ve speciální příloze o 

akceleračních opatřeních aktuálního vydání Priority.  

Aktuální Priorita přináší obsáhlou tematickou přílohu, která je zaměřena na to, jak získat co 

nejjistěji dotaci z končícího Operačního programu Životní prostředí. Peněz v programu je 

prozatím stále dost, problém je však s časem. Vyplývá z toho, že ti žadatelé, kteří budou váhat 

se získáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace od Státního fondu životního prostředí ČR, 

ztrácejí jistotu, že dotaci získají. Liknavost v realizaci projektů se dále nemusí vyplatit ani 

těm, kteří již Rozhodnutí o poskytnutí dotace mají, tedy příjemcům podpory. Ty projekty, 

které nebudou profinancovány do konce příštího roku, z OPŽP podpořeny nebudou, protože 

vzhledem k blížícímu se konci stávajícího programového období podpořeny být ani nemohou. 

Priorita 9-10/2014 

 

Zdroj: SFŽP 

http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9ldXRyX3BvZHppbQ==
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9kb21hemxpY2tv
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9sZXNwYXJreQ==
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9odWxfa29rb3Jpbg==
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS94dmlpc25lbWxlc25pa3U=
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL2JpdC5seS94dmlpc25lbWxlc25pa3U=
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsmail&task=redirecturl&cid=158&sid=72759&url=aHR0cDovL3d3dy5jZXNsZXMuY3o=
http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/52/15811-priorita_09_10_2014_web.pdf
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Obec Cehnice získala zlato v soutěži Entente 
Florale Europe 2014 

Obec Cehnice je po dvanácti letech teprve druhou 

obcí v celém Česku, která získala zlato v prestižní 

soutěži nazvané Entente Florale Europe 2014.  

Zástupci obce Cehnice si tak v pátek 26. září 

v Maďarském městě Százhalombatta převzali cenu, 

která je považována za nejvyšší evropské ocenění 

v oblasti ekologie. 

Soutěž klade důraz na zvelebování životního prostředí a podporuje především vědomí 

osobní odpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme, motivuje představitele obcí, firem 

i jednotlivých občanů ke spolupráci na zlepšování kvality života ve městech i na venkově. 

Čím obec evropskou porotu zaujala: 

Cehnice zúročily svůj úspěch v české soutěži Vesnice roku, kde v roce 2013 získaly Zelenou 

stuhu ČR za péči o zeleň a citlivý přístup k životnímu prostředí a v roce 2014 Modrou stuhu, 

která oceňuje kulturní a společenský život v obci. Mezinárodní porota kromě splnění všech 

stanovených kritérií soutěže u Cehnic ocenila propojení kulturního a společenského života 

s většími ekologickými projekty realizovanými v obci v posledních letech. 

Co je to Entente Florale Europe: 

Soutěž existuje již od roku 1975 a u jejího zrodu stály dvě 

evropské velmoci  - Francie a Velká Británie. Původní 

hodnocení květinové výzdoby, pořádku a čistoty 

se postupně rozšířilo na tvorbu a rozvoj širokého spektra 

funkčních typů ploch zeleně v sídlech až po udržitelný 

společenský, kulturní a ekonomický život se zapojením 

široké veřejnosti. Postupně se přidávaly další země, 

v letošním roce soutěžilo již 11 zemí. 

Hodnocení provádí porota složená ze zástupců všech 

účastnických zemí. Ta na základě posouzení míry naplnění všech stanovených kritérií zařazuje 

soutěžící sídla do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Česká republika se soutěže účastní 

od roku 2002, ale zlaté pásmo získala pouze jednou – v roce 2005, kdy vyhrála obec Písečná. 

Úspěch Cehnic je tak druhým vítězstvím České republiky. 

Zdroj: Obec Cehnice 
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Zemědělec - podzim 2014 

09.10.2014 - 12.10.2014 

Vážení návštěvníci, milí návštěvníci, 

 ve dnech 9. – 12. Října 2014 se na výstavišti v Lysé nad Labem uskuteční již 41. Pokračování 

oblíbené prodejně-kontraktační výstavy ZEMĚDĚLEC. Každoročně tuto zemědělskou a 

zahrádkářskou výstavu navštíví kolem třiceti tisíc lidí. Tento fakt svědčí o tom, že se jedná o 

jednu z nejoblíbenějších lyských výstav mezi širokou veřejnost. 

 Souběžně s podzimní výstavou ZEMĚDĚLEC 2014 se uskuteční již 19. ročník výstavy NÁŠ 

CHOV, prezentující chov hospodářských zvířat, technologie pro chov a veterinární pomůcky. 

Rovněž tato výstava se setkává s obrovským zájmem. 

 Každoroční spojení výstav ZEMĚDĚLEC a NÁŠ CHOV přineslo pro rok 2014 významnou 

změnu, kterou ocení všichni drobní i větší zemědělci a chovatelé. Celostátní výstava 

hospodářských zvířat bude letos obohacena o NÁRODNÍ HOLŠTÝNSKÝ ŠAMPIONÁT 

a  tato událost celorepublikového významu samozřejmě přitáhne do Lysé nad Labem velké 

množství menších i větších zemědělských firem. Podzimní varianta výstavy ZEMĚDĚLEC se 

tak představí návštěvníkům jako silná oborová výstava, kde se budou prezentovat společnosti 

ze všech zemědělských oborů a to především firem vyvíjejících a produkujících krmiva pro 

hospodářská zvířata, chovatelské a šlechtitelské společnosti a samozřejmě i prodejci těžké 

zemědělské techniky mnoha světových značek. 

 Výstava podzimní ZEMĚDĚLEC se tak opětovně vrací na výsluní mezi zemědělskými 

výstavami a její návštěvu by si neměl nechat ujít žádný opravdový zemědělec! 

 Množství hospodářských zvířat a zemědělské techniky ovšem nepřipraví návštěvníky o jejich 

oblíbené podzimní zahradnické trhy, kde si tradičně budou moci vybrat z nepřeberného 

množství okrasných i ovocných dřevin, keřů a květin, sadby, hnojiv a zahradnické chemie, 

nářadí a nástrojů pro zahradnické práce i drobné mechanizace. Na své si tak přijdou i všichni 

zahradníci a zahrádkáři! 

Zdroj. VLL 

Informační magazín vydává:  

Krajské informační středisko Středočeského 

kraje, o.p.s. 

Poštovní IV  
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Tel: 721 315 260  

Ing. Gabriela Jeníčková  
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