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Rozhlasový spot o vítězných 

produktech v soutěži 
Středočeská Regionální 

potravina 2012

 

Vítězné potraviny v soutěži 
Středočeská Regionální potravina 

 

Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 8 výrobků 
s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje. O tuto značku se 
letos ucházelo celkem 79 výrobků od 28 výrobců. O logo potravinářští výrobci soutěžili v 
devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie alkoholické a nealkoholické nápoje, 
masné a pekařské výrobky. 

Katalog s oceněnými výrobky naleznete: zde 

Jeníčková Gabriela 
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Krajské informační středisko Středočeského 

kraje na výstavě Země živitelka 
 
 
Ve dnech 30. srpna až 4.září každý den od 9.00 hodin se na českobudějovickém 
výstavišti koná mezinárodní výstava Země živitelka. 
 
Srdečně vás zveme do nového pavilonu T, kde je stánek krajských informačních  
středisek. KIS Středočeského kraje má službu na stánku v neděli 2.září. Po celou 
neděli zde můžete konzultovat problematiku dotačního titulu Předčasné ukončení 
zemědělské činnosti z Programu rozvoje venkova. 
 

Bc. Gabriela Jeníčková 
 
 

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

 
 
 
 

Středočeská Regionální potravina  
na výstavě Země živitelka 

 
Přijďte ochutnat výrobky oceněné značkou Středočeská Regionální potravina 
2012 do pavilonu T na výstavě Země živitelka, která se koná v Českých 
Budějovicích od 30.8. – 4.9.2012.  
 
Dále vás zveme na „Setkání se Středočeským krajem“ ve čtvrtek 30.8. od 
13.00hod. do pavilonu T. 
 
Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních 
zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. Značku Regionální potravina mají 
právo výrobci na oceněné produkty užívat 4 roky. 

 
 

                     Více informací na  www.regionalnipotravina.cz       
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Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotací pro rok 
2012 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění 
pozdějších předpisů – úprava znění části B Zásad u dotačního programu 8. Nákazový 
fond. 
 
Upřesnění části B (programová část): 

Str. 20 – 8.B.a) 

Předmět dotace:  
podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním 
kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1.10.2011 do 30.9.2012 – tento 
předmět dotace nebude v roce 2012 realizován. 

mění se text na 

8.B.a) 

Předmět dotace:  
podpora chovatelům na částečnou úhradu nákladů spojených s neškodným odstraňováním 
kadáverů (§ 40 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb.) v období od 1.10.2011 do 30.9.2012. 

 
V Praze dne:  9. srpna 2012                       Ing. Petr Bendl       

                                                                                     ministr zemědělství 

 
Chodská pomazánka s lososem a olivovým 

olejem? 
 
09.08.2012: Chodská pomazánka s lososem a olivovým olejem? Že by další chodská 
specialita, kromě chodských koláčů a dudáckých slavností? Zřejmě nikoli, jde o tavený 
výrobek, balení typu „buřtík“ o váze 100 g, ze kterého se zmíněná dobrota vytlačuje. 
Překvapeni byli inspektoři Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, když z balení 
chodské pomazánky s lososem a olivovým olejem „vytlačili“ sledě a máslo. Není-li pak to 
klamání zákazníků!!?? 
Ukázalo se, že výrobek neobsahoval to, co bylo deklarováno, místo lososa byl matjes a la 
losos a místo olivového oleje máslo, a na etiketě v obsahu byl uveden sušený sleď a máslo 
neuvedeno... 
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj proto nařídila celou šarži 90 kg klamavě 
označených výrobků neuvést do oběhu, popřípadě stáhnout z tržní sítě. Jde o porušení § 10, 
odstavce 1 b) zákona o potravinách, což je klamavé označení výrobku a s výrobcem bylo 
zahájeno správní řízení, což i znamená, že výrobce musí počítat s uložením pokuty! 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS  
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Tuňák s histaminem byl zlikvidován 
 
08.08.2012 
 
Po pozření vietnamského tuňáka pocítili v Belgii někteří lidé nevolnost, a to bylo důvodem 
pro rychlé varování systémem RASFF těm zemím, kam zásilky mražených filetů směřovaly. 
Vyšetřením byl totiž zjištěn nadlimitní výskyt histaminu. 
 
Do ČR bylo doručeno v polovině července ve dvou zásilkách celkem 90 kg mražených steaků 
tuňáka bez kůže, které byly ze stejné šarže, která způsobila zdravotní problémy u konzumentů 
v Belgii. Státní veterinární správa okamžitě zahájila šetření a nyní lze říci, že vzhledem k 
tomu, že distributor v ČR (firma z Jenče u Prahy) velmi dobře spolupracoval a ihned všechny 
odběratele zboží v ČR informoval, se podařilo z celé dodávky stáhnout téměř celé množství 
(74 kg), které bylo neškodně zlikvidováno a podařilo se tak předejít možným zdravotním 
problémům i u konzumentů v ČR.  
 
Histamin patří mezi biogenní aminy. Vzniká působením bakterií (bakteriální dekarboxylací) z 
aminokyseliny histidinu. V nízkých koncentracích jsou biogenní aminy přirozenou složkou 
řady potravin. Histamin se vyskytuje přirozeně v lidském těle. U zdravého člověka existuje 
regulační mechanismus, který je schopný pomocí enzymů zvládnout toxické účinky 
histaminu.  
 
Nejvyšší riziko nadměrného množství histaminu je u v tzv. scombroidních ryb, tj. např. u 
makrel, tuňáků, sleďů nebo sardelí. Tyto ryby mají přirozeně vyšší obsah aminokyseliny 
histidinu, ze kterého histamin vzniká při vysoké mikrobiální kontaminaci ryb a při nedodržení 
chladírenského řetězce, zvláště v teplém ročním období. Nejčastěji se histamin tvoří ihned po 
vylovení ryb, které nejsou patřičně zchlazeny na teplotu kolem +1 °C. Další rizikovou operací 
je tepelné opracování, především uzení ryb například makrel. Při nesprávném skladování a 
zároveň vysoké mikrobiální kontaminaci (znečištění ryb) se může vytvořit toxické množství 
dříve, než se ryba projeví senzoricky jako závadná. Nadměrný obsah histaminu v rybách 
může způsobit onemocnění, provázené zejména svěděním kůže, bolestí hlavy, poklesem 
krevního tlaku a kožní vyrážkou. Toxická reakce se může objevit i u zdravého člověka během 
půl hodiny od konzumace. Z tohoto důvodu také evropská legislativa stanovuje maximální 
množství této látky v rybách, ve kterých se vysoké množství histidinu může vyskytovat. Limit 
je stanoven na 200 mg/kg. Státní veterinární správa samozřejmě dodržování tohoto limitu v 
rybách pravidelně kontroluje. 
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS 

 
Obnovený výskyt afrického moru prasat 
 
Ve výkrmně prasat na jihu Ruské federace došlo k opětovnému výskytu afrického moru 
prasat. 

(ÚZEI, Agronavigator.cz) - V Rusku se objevilo nové ohnisko nákazy 
afrického moru prasat. Dle sdělení německého webového portálu agrarzeitung byl potvrzen 
výskyt viru tohoto infekčního onemocnění v zařízení na výkrm prasat, který je součástí 
zemědělské společnosti AgroHolding Kubáň. Holding celkem vytvořil pracovní místa pro 
více než 5 000 zaměstnanců, hlavním oborem jeho činnosti je produkce rostlinných a 
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živočišných komodit a osiv - jejich skladování, zpracování a maloobchodní prodej. Africký 
mor prasat si dosud vyžádal likvidaci 2 200 prasat. AgroHolding Kubáň provozuje obří 
výkrmnu prasat v Krasnodarském kraji, nejlidnatějším ze samosprávných krajů Ruské 
federace, který se nachází přibližně ve vzdálenosti 150 km od pobřeží Černého moře. Výskyt 
prvního případu onemocnění se datuje na konec měsíce července.  
  
Na základě výskytu této infekční choroby byla vyhlášena na celém území Krasnodarského 
kraje karanténa. V této souvislosti byla vznesena kritika nedostatečného vybavení laboratoří v 
oblasti analýzy krmiv, masa a jatečných zvířat. Také dezinfekce transportních prostředků 
vozů určených k přepravě živých zvířat a masa není vždycky dostatečná.  
  
Na konci července byl hlášen výskyt afrického moru prasat také z regionu Tver, který se 
nachází na sever od Moskvy. Protože se tato lokalita nachází pouhých 300 km od běloruských 
hranic, byla zde podle sdělení ministerstva zemědělství v Minsku významně posílena 
veterinární inspekce. Situaci považuje za alarmující rovněž Ukrajina, která se obává 
opakovaně vznikajících ohnisek onemocnění na jihu Ruské federace. Na začátku srpna 
Ukrajina ohlásila výskyt první případu moru prasat na svém území. Virus afrického 
moru prasat se tak posouvá stále více západním směrem. V Německu spolkové ministerstvo 
zemědělství opakovaně nabádá ke zvýšení ostražitosti při dovozu živých prasat nebo potravin 
jako je vepřové maso nebo salámy z postižených oblastí.  
  
http://www.topagrar.com/news/Schwein-News-Schwein-Erneuter-Ausbruch-der-
afrikanischen-Schweinepest-911722.html 
 

 
 

MAS Podlipansko, o.p.s. 
 

vyhlašuje 
v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova 

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ 
 

 

Číslo výzvy:     2/2012 (17.kolo PRV) 
Program:     Program rozvoje venkova 
Prioritní osa:    IV.LEADER 
Oblast podpory:     IV.I.2 Realizace místní rozvojové 
strategie 
Název realizované strategie:           Cesty k lidem 
Registrační číslo žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/120/000152 
 

Územní vymezení podpory: 
Barchovice, Bečváry, Břežany I, Černé Voděrady, Červené Pečky, Dobřichov, Dolní Chvatliny, Drahobudice, 
Horní Kruty, Hořany, Hořátev, Hradišťko, Chotutice, Jevany, Kbel, Klášterní Skalice, Konojedy, Kořenice, 
Kostelec nad Černými lesy, Kostelní Lhota, Kouřim, Krupá, Krychnov, Křečhoř, Libodřice, Lošany, Malotice, 
Milčice, Nebovidy, Nová Ves I, Nučice, Oleška, Pašinka, Pečky, Písková Lhota, Plaňany, Polepy, Polní 
Voděrady, Radim, Radovesnice I, Ratboř, Ratenice, Sadská, Svojšice, Tatce, Toušice, Třebovle, Velim, Vitice, 
Vrbčany, Vrbová Lhota, Vyžlovka, Zalešany, Zásmuky, Žabonosy, Ždánice 
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Termíny výzvy 
Místní akční skupina Podlipansko,o.p.s. vyhlašuje dne 13. srpna 2012 8. kolo příjmu žádostí 
pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu Leader „Cesty k lidem“ 
v rámci Programu rozvoje venkova (17. kolo).  
 
Termín příjmu žádostí: 12. září  2012  
Příjem žádostí bude probíhat v době 8.00-16.00, doporučujeme objednat si termín na podání 
žádosti. 
 
Místo podání:  kancelář MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 
Pečky 

Způsob podání: Žádost o dotaci v předepsaném formátu pdf. 
Projekt bude předložen osobně prostřednictvím statutárního 
zástupce nebo pověřené osoby (plná moc bude mít úředně 
ověřený podpis) a to ve třech paré (1x originál, 2x prostá kopie) 
včetně povinných i nepovinných příloh + 1x CD s žádostí, 
s projektem a s položkovým rozpočtem ve formátu .xls.   

 
Závazná osnova žádosti o dotaci a další dokumenty včetně fichí aktuálních pro tuto výzvu jsou 
k dispozici na webových stránkách MAS www.podlipansko.cz spolu s dalšími informacemi 
pro žadatele. Další informace týkající se osy IV Leader Programu rozvoje venkova (PRV) 
můžete nalézt na stránkách www.mze.cz a www.szif.cz. 
 
 

Kontakt:  
Ing. Jana Havelková, realizační manažer SPL, TF: 721-170-388, projekty@podlipansko.cz 
Ing. Markéta Pošíková, ředitelka MAS Podlipansko,o.p.s., TF: 602-578-297, 
info@podlipansko.cz  
 
 
 
V rámci výzvy 2/2012 budou přijímány žádosti o dotaci pro následující 
fiche: 

 
Fiche 1: Venkov a kulturní dědictví (alokace 1,4 – 1,5 mil. Kč) 
Oprávnění žadatelé: obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, zájmová sdružení právnických 
osob( podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou-li 
jejich členy obce, svazky obcí),  fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Fiche 2:  Zlepšení dopravní infrastruktury (alokace 1,7 - 1,8 mil. Kč) 
Oprávnění žadatelé: obce; svazky obcí;   
 
 
 
Předkládané projekty musí být realizovány v územní působnosti MAS Podlipansko, o.p.s. (viz 
seznam obcí v úvodu dokumentu). Způsobilé výdaje projektu mohou být realizovány po 
zaregistrování projektu na RO SZIF (červen 2012).  
Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace, 
což je také nejzazším termínem pro předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF (žadatel 
předkládá Žádost o proplacení na MAS Podlipansko,o.p.s. min. 14 dnů předem). 
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Během vyhlášené výzvy (pouze do 11. 9. 2012) budou probíhat osobní konzultace (termín je 
nutné předem dojednat telefonicky). 
Školení pro žadatele bude v úterý 28. 8. 2012 v 15 hodin v Sokolovně Zásmuky. 
Výše finanční alokace pro jednotlivé fiche a časový harmonogram aktuální výzvy jsou 
zveřejněny na www.podlipansko.cz. 
 
 
 
 
 

              Ing. Jana Havelková                              Ing. Markéta Pošíková 
Realizační manažerka SPL MAS Podlipansko, o.p.s.        Ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s. 
 
 

 
V Pivovaru Ferdinand se 1. září otevře 

Posázavské tržiště 
 
Sýrové speciality, čaje, sušenky, pivo, víno, keramika, dřevěné hračky, šperky i ukázky řemesel čekají 
na návštěvníky Posázavského tržiště aneb Trhu regionálních výrobků Rakovnicka a Posázaví, který 
se uskuteční 1. září v areálu benešovského Pivovaru Ferdinand.  Návštěvníci si budou moci projít také 
novou herní a naučnou stezku, která je zasvětí do tajů výroby piva.  
 
Tržiště je jedním z výstupů projektu nazvaného Pivo, chmel, slad – to mám rád!, který realizují 
společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Kromě piva a všeho, co k jeho výrobě patří, se na trhu 
představí i další producenti a drobní řemeslníci. Je mezi nimi například Jindra Šmídová, která na tržišti 
otevře svou dílnu s ukázkami pěti řemesel. Zájemci si v ní budou moci vyzkoušet tkaní na kolíkovém 
stavu, mletí obilí na žernovu, výrobu šperků z korálků, filcování ovčího rouna nebo praní prádla na 
valše.  
 
Region Posázaví bude na tržišti zastupovat například společnost Líšno a.s. s rybími specialitami, 
keramička Ivana Syslová, výrobce sýrů a mouky firma BioVavřinec s.r.o., Ivan Hájek nabídne sýrové 
delikatesy, Ilona Slabihoudková dřevěné hračky a Kubínovi budou mít stánek s vínem. Rakovničtí 
přivezou mimo jiné mýdla, vonné františky, škvarkové placky a preclíky, bylinkové čaje, Zbečenský 
chléb, med a medovinu, Mšecké mošty, šátky a šperky nebo Mutějovickou keramiku. 
 
„Podpora místních výrobků a řemeslníků je hlavním tématem naší letošní činnosti a Posázavské 
tržiště je jejím vyvrcholením. Kromě něj připravujeme také propagační brožurku Chutě a vůně 
Posázaví a pro děti Posázavské Kukátko aneb Devatero řemesel. Spolupracujeme také s Českým 
svazem ochránců přírody Vlašim, který koordinuje udělování značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ 
regionální produkt®. Na tržišti nebudou chybět ani výrobky, které tuto značku už získaly,“ řekla 
ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. 
  
Tržiště bude otevřeno od 10 do 17 hodin. Kromě prodejních stánků čeká na návštěvníky doprovodný 
program v podobě hudebního vystoupení kapel Ostří Bobři a Český Šraml. Pro děti připravuje Divadlo 
DOKOLA hru Dobrodružství skřítka Kuka a Dětské rytířské klání aneb Dřevokoňské hrání. Loutkový 
soubor Kulíšek přijede s hrou Jak kašpárek vařil živou vodu. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
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Žňové zpravodajství 33.týdne – Středočeský kraj 
 
 

Sklizeň  Pšenice výnos Pšenice výnos Ječmen výnos Ječmen výnos   výnos   výnos výnos Obilí výnos výnos 

13.8.2012 ozimá t/ha jarní t/ha ozimý t/ha jarní t/ha Žito t/ha Oves t/ha 

Tritikale 
+ ost. 
obilí t/ha celkem t/ha 

Řepka 
t/ha 

 ke sklizni (ha) 163 396   13 567   20 982   56414   5 538   7 052   5 600   
272 
549   86 399   

Benešov 10860 5,10 75 4,70 4490 4,80 6450 3,90 1120 5,80 540 4,20 55 5,40 23590 4,73 10496 2,70 
Beroun 5370 3,68 400 2,95 1250 2,25 2800 3,15 5 2,20 180 3,26 870 3,69 10875 3,35 3162 2,16 
Kladno 15456 4,80 639 3,69 840 4,13 6232 4,23 80 3,52 20 2,64 197 4,40 23464 4,58 8568 2,77 
Kolín 16048 5,30 1537 5,46 1170 3,00 5829 5,24 90 5,50 250 3,85 70 3,50 24994 5,17 7354 3,20 
Kutná Hora 12126 5,50 879 4,50 2450 4,80 4472 5,40 168 5,00 37 4,90 55 5,40 20187 5,34 10481 3,10 
Mělník 8343 5,30 800 4,30 738 4,10 3950 4,80 320 4,10 100 2,80 320 3,90 14571 4,97 4500 2,90 
Mladá Boleslav 19097 5,60 701 4,40 1270 4,80 5000 5,20 518 4,40 5 6,00 202 4,50 26793 5,42 5374 2,80 
Nymburk 18900 5,45 1050 5,09 1045 5,12 7100 4,97 150 5,07 500 5,40 142 5,07 28887 5,30 3703 2,59 
Praha  14179 5,44 1878 4,30 2119 3,60 7349 4,95 1111 4,30     263 5,90 26899 5,04 18589 3,00 
Příbram 10559 4,02 212 3,74 4300 3,70 1603 4,16 1400 4,88 95 3,72 1250 3,83 19419 4,01 7650 2,48 
Rakovník 10320 4,64 253 4,17 1310 3,56 3103 3,83 335 5,90 163 2,50 65 5,33 15549 4,39 6210 2,49 
Celkem sklizeno 
ha 141 258   8 424   20 982   53 888   5 297   1 890   3 489   235228   86 087   

% sklizených ploch 86,45   62,09   100,00   95,52   95,65   26,80   62,30   86,31   99,64   
průměrný výnos 
(t/ha)   5,12   4,51   4,09   4,64   4,92   4,14   4,15   4,87   2,82 
Celkem sklizeno 
(t) 722 716   38 030   85 778   250 207   

26 
061   7 822   14 479   

1 145 
092   242 816   

 
Zdroj: Regionální agrární komora Středočeského kraje 



Ratměřice se staly Vicemistry Evropy 2012 
 
České Vesnice roku Ratměřice a Komňa slaví úspěchy na evropské úrovni. V rámci 
dvanáctého ročníku o Evropskou cenu obnovy vesnice 2012, který se nesl v duchu motta „Na 
stopě budoucnosti“, udělaly české obce v silné konkurenci na porotce této evropské soutěže 
velice příznivý dojem a zařadily se mezi kandidáty na celkové prvenství. Ratměřice se 
dokonce umístily mezi dvanácti finalisty, a mohou proto hrdě nést titul Vicemistr Evropy 
2012. 
 
Porotce zaujalo, že se obci Ratměřice s pouhými 262 obyvateli (nejmenší obec v soutěži) 
podařilo vytvořit velmi dobré životní podmínky a ocenili především široké a aktivní zapojení 
obyvatel do rozvoje obce, snahu o permanentní utváření veřejného prostoru, orientaci na 
udržitelný rozvoj, důraz na rovnost šancí  
a nekonvenční činnosti v sociální, kulturní a podnikatelské oblasti. Po dlouhé diskuzi porotců 
byly Ratměřice vyznamenány „Evropskou cenou obnovy vesnice za celistvý, udržitelný a 
mottu odpovídající rozvoj výjimečné kvality“. 
 
Obec Komňa byla navržena na „Evropskou cenou obnovy vesnice za výjimečné výsledky ve 
více oblastech rozvoje vesnice“ a toto ocenění na základě rozhodnutí poroty získala. Porotce 
zaujala především silná identita obce, zapojení občanů do života v obci, přesvědčivá vize a 
finanční udržitelnost rozvoje obce.  
Také místní vybavenost, především se zaměřením na mladé rodiny s dětmi, péče o hodnotnou 
památkově chráněnou zástavbu a zemědělské a lesní hospodaření s ohledem na kulturní 
krajinu byly hodnoceny velmi pozitivně. 
 
Evropskou cenu obnovy vesnice 2012 získala švýcarská obec Vals. Slavnostní vyhlášení 
výsledků za účasti nominovaných obcí, porotců a dalších hostů proběhne ve dnech 20. – 22. 
9. 2012 v obci Langenegg v Rakousku (Vorarlberg). 
 
Zdroj: MMR ČR. www.mmr.cz 
 
 

Kniha Cvičiště Benešov, VSTUP ZAKÁZÁN!! 
je opět k dostání 

Historii vojenského výcvikového prostoru jednotek SS ve středních Čechách v letech druhé světové 
války a poválečnou obnovu tohoto území do roku 1948 popisuje kniha Cvičiště Benešov, VSTUP 
ZAKÁZÁN!!. Její autor Ing. Petr Kos se v ní pokouší odpovědět na otázky, co bylo podnětem 
k vybudování nechvalně proslulého cvičiště, kvůli němuž musely své domovy opustit tisíce lidí. 
Součástí publikace, která vyšla u příležitosti 70. výročí vystěhování Neveklovska, je stejnojmenné 
DVD.  
 
Kvůli velkému zájmu vydala společnost Posázaví o.p.s. dotisk této knihy. K zakoupení je za 500 
Kč v kanceláři společnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji na Masarykově náměstí 
v Benešově nebo ji lze zaslat na dobírku za 600 Kč. K dispozici je posledních 200 kusů. 
Informace získají zájemci na telefonu 732 168 870, e-mail: info@posazavi.com. 
 
Přestože cvičiště fungovalo pouhé tři roky, zanechalo v krajině nesmazatelné stopy. Jeho politicko-
sociální dopad na obyvatele i samotný region se pokusila shrnout řada autorů. Chyběla ale práce, 
která by přehledně a dokumentárním způsobem popsala celou historii cvičiště, včetně ryze vojenské 
kapitoly. Tuto mezeru se pokusil zaplnit Ing. Petr Kos. Ve své knize popisuje mimo jiné vnitřní 
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strukturu cvičiště SS, vojenské jednotky, výcvik, objekty pro obsluhu vojenských střelnic, kárné, 
pracovní a koncentrační tábory na území cvičiště i střípky z dění na cvičišti a v jeho okolí.  
 
Snímek, který je součástí knihy, je ke zhlédnutí na www.posazavi.com v rubrice E-televize/Filmy o 
regionu. Jsou v něm pasáže z dobových dokumentárních snímků i hrané scény. Atmosféru dokreslují 
výpovědi pamětníků. 
  
Benešovské cvičiště jednotek SS se začalo budovat v březnu 1942. Muselo se kvůli němu vystěhovat 
území o rozloze přes 43 000 hektarů, kde žilo v 65 obcích a 144 osadách téměř 31 000 obyvatel. 
Cvičiště mělo poměrně výjimečné postavení nejen v protektorátu, ale i ve struktuře SS. Jeho území 
podléhalo výhradně říšskému právu. Kromě toho, že sloužilo k základnímu výcviku dělostřeleckých, 
ženijních, protitankových a pěších jednotek a zajišťovalo přípravu důstojnických kádrů, umožňovalo 
svou kapacitou přechodné umístění až 30 000 mužů a rozlohou dovolovalo pořádat velká taktická 
cvičení s ostrými střelbami. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
 

Obce na Benešovsku budou dopravcům dál 
přispívat podle počtu obyvatel 

 
Obce na Benešovsku budou dopravcům v regionu s největší pravděpodobností dál přispívat stejně 
jako dosud, tedy podle počtu obyvatel, kteří jsou v nich přihlášeni k trvalému pobytu. Na tomto 
způsobu financování se shodla pracovní skupina sdružení obcí BENE-BUS, které pomáhá 
organizovat dopravní obslužnost v regionu. Podle místopředsedy sdružení Martina Kadrnožky bude 
také nutné zkontrolovat efektivitu některých spojů. 
 
„Změnit nynější způsob financování se nejeví jako správné řešení. Uvažovali jsme například o výpočtu 
příspěvku podle rozlohy obce. Ideální by bylo financovat jednotlivé spoje podle délky jejich trasy na 
území dané obce. Stanovit tento údaj ale není jednoduché. Pracovní skupina proto doporučuje valné 
hromadě sdružení BENE-BUS zachovat stávající způsob financování,“ dodal Martin Kadrnožka. 
BENE-BUS začal o změně systému financování dopravní obslužnosti uvažovat na jaře v souvislosti se 
snahou zvýšit efektivitu autobusových linek. Hovořilo se například o tom, že by se do výpočtu 
příspěvku obcí mohly promítnout mimo jiné odjeté kilometry nebo počet lidí cestujících autobusem na 
území konkrétní obce. 
 
Podle Martina Kadrnožky bude nutné zkontrolovat i efektivitu jednotlivých spojů.  „Společnost ČSAD 
Benešov, která je majoritním dopravcem v regionu, nám poskytla seznam málo obsazených spojů. 
Chceme je podrobit kontrole a prověřit, zda je opravdu důležité je provozovat. Pokud bychom je mohli 
omezit, došlo by tím sice ke zvýšení nákladů dopravce na kilometr, ale ve finále bychom platili méně, 
protože by se významně snížilo množství ujetých kilometrů,“ dodal Martin Kadrnožka. BENE-BUS 
chce proto vyzvat starosty obcí, kterých se to týká, aby prověřili, zda je možné takové spoje zrušit. 
Možností, jak zvýšit obsazenost spojů, je i posun času odjezdu nebo úprava trasy. 
  
BENE-BUS je důležitým partnerem při jednáních se Středočeským krajem, který ze zákona zajišťuje 
základní dopravní obslužnost v regionu. Příspěvky na ni ale kraj rok od roku snižuje. Situace se 
vyhrotila loni, kdy kraj kvůli nedostatku peněz prosadil zrušení 48 autobusových spojů v regionu. 
Zbylých téměř 100 spojů zachránily obce sdružené ve svazku BENE-BUS tím, že zvýšily svůj 
příspěvek ze 120 Kč na 150 Kč na obyvatele ročně. Před rokem kraj také vypověděl všem 
autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě a 
vyhlásil nové výběrové řízení. Po letošní změně ve vedení kraje byly výpovědi staženy a původní 
smlouvy zůstaly v platnosti. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace:Martin Kadrnožka, tel.: 724 187 943, e-mail: 
kadrnozka@mestotynec.cz 
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Harmonogram předpokládané administrace 
podpor pod IACS za rok 2012 - 2013 

    

Opatření/dotace 
Termín podání  

Termín vydávání rozhodnutí 
(90%) 

  Od Do Od Do 

SAPS 16.4.2012 11.6.2012 16.10.2012 30.11.2012 
LFA 16.4.2012 11.6.2012 3.12.2012 31.12.2012 
Natura 2000 16.4.2012 11.6.2012 3.12.2012 31.12.2012 

Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka 16.4.2012 11.6.2012 14.1.2013 28.2.2013 
Zvláštní podpora na tele masného typu 16.4.2012 11.6.2012 14.1.2013 28.2.2013 

Zvláštní podpora na bahnice, případně kozy, pasené na travních porostech 16.4.2012 11.6.2012 14.1.2013 28.2.2013 
Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu 16.4.2012 11.6.2012 14.1.2013 28.2.2013 
Zvláštní podpora na chmel 16.4.2012 11.6.2012 14.1.2013 28.2.2013 
Oddělené platby za cukr (SSP) 16.4.2012 11.6.2012 15.11.2012 15.12.2012 
Oddělené platby za rajčata (STP) 16.4.2012 11.6.2012 15.11.2012 15.12.2012 
AGROENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ (PRV - EAFRD)         
Žádost o poskytnutí dotace A1 16.4.2012 11.6.2012 9.2.2013 29.4.2013 
Žádost o poskytnutí dotace A2 16.4.2012 11.6.2012 9.5.2013 15.7.2013 
Žádost o zařazení 16.4.2012 15.5.2012 15.7.2012 30.9.2012 
Žádost o změnu zařazení - bez navýšení 16.4.2012 30.1.2013 průběžně   
Žádost o změnu zařazení - s navýšením 16.4.2012 15.5.2012 1.8.2012 30.10.2012 
Restrukturalizace vinic         
Žádost o podporu B,C,D,E 1.1.2012 30.4.2012 15.7.2012 15.9.2012 
Investice v rámci SOT s vínem         
Žádosti o poskytnutí dotace 1.6.2012 31.8.2012 15.6.2012 15.9.2012 
Daňové doklady a doklady o úhradě k pořízeným investicím 1.6.2012 30.1.2013     
Zalesňování zemědělské půdy - HRDP         
Žádost o dotaci na náhradu 12.3.2012 30.4.2012 19.11.2012 31.12.2012 
Zalesňování zemědělské půdy - EAFRD         
Žádost o dotaci na zalesnění 12.3.2012 30.11.2012 15.4.2013 30.6.2013 
Žádost o dotaci na péči a náhradu 12.3.2012 15.5.2012 19.11.2012 31.12.2012 
Natura 2000 v lesích          
Žádost o poskytnutí dotace 5.4.2012 11.6.2012 15.3.2013 30.5.2013 
Žádost o zařazení 5.4.2012 15.5.2012 15.10.2012 31.12.2012 
Lesnicko-environmentální opatření         
Žádost o poskytnutí dotace 5.4.2012 11.6.2012 15.4.2013 30.6.2013 
Žádost o zařazení 5.4.2012 15.5.2012 1.12.2012 31.1.2013 
PUZČ (HRDP)         
Žádost o poskytnutí dotace 1.1.2012 15.2.2012 19.3.2012 30.4.2012 
PUZČ (EAFRD)         
Žádost o dotaci celoročně   průběžně   
První žádost o proplacení celoročně   průběžně   
Žádost o proplacení 1.1.2012 15.2.2012 15.4.2012 30.6.2012 

Řešení odvolání 

SZIF rozhodne v autoremeduře nebo předá na MZe k 
rozhodnutí na odvolací komisi nejpozději do 30 dnů od data 

podání odvolání 

     
Termín výplat - k vyplacení dochází cca do 14 dnů od data nabytí právní moci (SZIF žádá MZe o uvolnění fin. prostředků, po obdržení zpravidla do 3 dnů následuje 
samotná platba) 
Žádost o poskytnutí dotace A1 - skupina opatření se závazkem do 31. 12. 2012 
Žádost o poskytnutí dotace A2 - skupina opatření se závazkem do 31. 3. 2013 

 
Zdroj: SZIF 
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Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin 

Zemědělská agentura, s.r.o. 
 

Krajské informační středisko pro rozvoj 
zemědělství a venkova Středočeského kraje  

 
Procházkovi – Statek Přítoky 

Vás zvou na 

 polní den 4. 9.2011 (úterý) v Přítokách  

„ Osvědčené a perspektivní odrůdy sóji “ 
Místo konání :    Přítoky u Kutné Hory,  pozemek „Na zádušce“  (u sv. Jána)  
  GPS: 49°57'35.677"N, 15°14'24.457"E 
 
Program :        
9:00  Zahájení polního dne, předpokládaný konec 13:00 hodin  
 
  Odborné příspěvky na téma Sója: situace na trhu, proces uznávání osiva – farmářské 
osivo, vybrané nutriční a antinutriční látky v surových sójových bobech, tvorba krmné dávky, 
pěstování sóji – praktické rady a návody, diskuze, přednesou :  
 

RNDr.  Jiří  Mach  ‐  náměstek  ministra  pro  úsek  zemědělských  komodit, 
výzkumu a poradenství, MZe ČR 

MVDr. Pavel Bohatec – sekční ředitel Úřadu pro potraviny, MZe ČR 
Ing. Vít Procházka / RNDr. Jan Krause – ZIA 

                       Ing. Miroslav Hochman, CSc. ‐ APZL 
                       Ing. Věra Poláková – ÚKZÚZ Praha 
    Mgr. Magdalena Petrová 
                          Ing. Jiří Maceček,  Equicentrum, Ostrava  

Ing. Vít Procházka ‐ Statek Přítoky  
    Pavel Vinkler ‐ ZIA 
    Ludwig Asam, Asamhof, Kissing , SRN  
           
Po diskusi a výměně zkušeností bude následovat prohlídka šestnácti demonstračních políček 
sóji („VYVOLENÝCH“ – www.zia.cz ) s odborným výkladem  
                
 K účasti jsou přizváni odběratelé a zpracovatelé sóji.    
 
Občerstvení na poli zajištěno.  
 
Odborný garant : Pavel Vinkler, Zemědělská agentura, s.r.o. tel.603251681, e‐mail:vinkler@zia.cz  

Organizační garant akce: RNDr. Jan Krause, Zemědělská agentura, s.r.o., tel. 605245499, e‐
mail:krause@zia.cz  

 
Vaši účast potvrďte firmě Zemědělská agentura, s.r.o., tel.261215581, e‐mail:  krause@zia.cz 
nebo KIS Středočeského kraje v Příbrami , tel. 318476222, e‐mail.kis.stredocesky@atlas.cz  .  
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Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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