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Ochutnávka Středočeské Regionální 

potraviny 
V sobotu 14. 9. 2013 proběhla ochutnávka vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina 

2013 při příležitosti konání Pivovarských slavností v Benešově. Ochutnat a zakoupit bylo možné Sýr 

Popelák od Mlékárny Kopecký, Rožďalovický rohový koláč vyrobený paní Milenou Tarabovou, 

Milovické viržínko s paprikou vyrobené společností FIALA Milovice i Chlumeckou pochoutku – kýta od 

firmy SOUKUP – Příbram. Lidé, kteří se u ochutnávkového stánku zastavili obdrželi vzorky Majolky od 

společnosti Boneco.  

Další možnost ochutnat vítězné potraviny budou mít návštěvníci Karlštejnského vinobraní 28 .9 .2013.             

 

Jeníčková Gabriela 

 

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

 

Ocenění výrobci značkou Středočeská 
Regionální potravina v roce 2013 

převezmou slavnostně ocenění dne  
4. 10. 2013 na výstavišti v Lysé nad 

Labem 

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

odborná komise soutěže Regionální potravina 2013. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší 

jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 72 produktů od 26 výrobců. O 
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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 

Chlumecká pochoutka-kýta 

vyrábí:  Soukup-Příbram s.r.o. 

2. Masné výrobky trvanlivé 

Milovické viržínko s paprikou 

vyrábí: Fiala Milovice s.r.o. 

 

3. Sýry včetně tvarohu 

sýr Popelák 

vyrábí: Mlékárna Kopecký s.r.o., Hatě 

 

4. Mléčné výrobky ostatní nevyhlášeno 

5. Pekařské výrobky včetně těstovin 
Rožďalovický rohový koláč 

vyrábí: Milena Tarabová, Rožďalovice 

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek 
Jahodová roláda smetanová 

vyrábí: Integrovaná střední škola ,Jesenice 

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje 
pivo Bakalář za studena chmelený 

vyrábí Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 

8. 
Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 

zpracované formě 

Špenát listový sekaný 

vyrábí : Agro Jesenice u Prahy a.s. 

9. Ostatní 
Majolka-klasická majonéza 

vyrábí: Boneco a.s., Kostelec nad Černými lesy 

 

Zástupci vítězných producentů převezmou diplomy a plakety z rukou ministra zemědělství v pátek 

4. 10. 2013 v rámci doprovodného programu výstavy Zemědělec 2013 na výstavišti v Lysé nad 
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Labem. Slavnostní ocenění začíná v 1. patře hlavní haly v 10 hodin. Tohoto programu se mohou 

zúčastnit všichni návštěvníci výstavy.  Akci bude moderovat Marie Retková. 

Během celé výstavy od 3. 10. do 6. 10. 2013 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 4. rokem Regionální agrární komora Středočeského kraje.  

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

Prezident Zeman ochutnal Polabské uzeniny z 

Peček 
 

MAS Podlipansko představilo na agrosalonu Země živitelka regionální výrobky i projekt Středočeská 

ovocná stezka. Podlipanský stánek navštívili mimo jiné ministr financí Fischer, ministr zemědělství 

Toman i prezident republiky Zeman.   

 

Návštěvníci si prohlédli vzorky výrobků se značkou POLABÍ – regionální produkt® a měli možnost 

ochutnat Polabské uzeniny, které mají prodejnu a provozovnu přímo v Pečkách za dráhou. „Polabské 

uzeniny všem moc chutnaly a my z Podlipanska jsme rádi, že se máme čím pochlubit“ sdělila 

ředitelka MAS Podlipansko M. Pošíková.  

Ve stánku Podlipanska bylo možné si prohlédnout či zakoupit další výrobky s označením POLABÍ – 

regionální produkt®, např. drobnou dekorativní keramiku Matěje a Zuzany Hnátkových, užitnou 

keramiku Jiřího Málka, textilní výrobky Marcely Ptáčkové, Jaroslavy Nikodémové a Šárky Čáslavové, 

cukrové homole z Dobrovického muzea, Postřižínské pivo z Nymburka a skleněné výrobky společnosti 

Blažek glass. Se svými keramickými výrobky se na agrosalonu prezentoval i Luděk Škrabánek ze Sadské. 

 

MAS Podlipansko také představilo právě zrealizovaný projekt Středočeská ovocná stezka, v rámci 

kterého vznikla turistická a cyklistická tematická (ovocná) stezka na území MAS Podlipansko a 

sousedního Regionu Pošembeří. Na trase je umístěno 11 informačních tabulí a 5 interaktivních 

http://www.regionalnipotravina.cz/


panelů poskytujících informace o zdejším pěstitelství (jablka, třešně, švestky, …), o sadech a jejich 

zvláštnostech. Děti soutěžily o drobné ceny i mapy regionu. 

 

Děkujeme všem partnerům za spolupráci při přípravě společné regionální prezentace. 

 

       Ing. Markéta Pošíková, MAS Podlipansko o.p.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dozorčí rada Lesů ČR jednala  
o odvodu volných financí podniku do fondu 

zakladatele,  
HV za období leden až červenec 2013,  

založení nového lesního závodu 
a reorganizačním plánu LESS & FOREST s.r.o. 

 

Hradec Králové, 10. září 2013 – Dozorčí rada (DR) státního podniku Lesy ČR na pravidelném 

zasedání projednala několik důležitých bodů. Zabývala se například odvodem části volných 
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finančních prostředků podniku do fondu zakladatele, výsledky hospodaření za období leden – 

červenec 2013 či záměrem založení nového lesního závodu Lesů ČR na obnovu Krušných hor a 

zvýšení zaměstnanosti v regionu.  

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o státním podniku se Dozorčí rada Lesů ČR zabývala 

návrhem převodu 6 miliard korun z volných finančních prostředků podniku do zákonem definovaného 

fondu zakladatele. Dozorčí rada navržený návrh podpořila a schválila. „Přijaté rozhodnutí Dozorčí rady 

jen potvrdilo již dřívější deklarace o připravenosti Lesů ČR převést do státního rozpočtu část z volných 

finančních prostředků, které se podařilo naspořit díky kvalitnímu hospodaření podniku v posledních 

letech,“ uvádí předseda Dozorčí rady Miroslav Zámečník.  

Lesy České republiky, s.p., dosáhly v období leden až červenec letošního roku hospodářského výsledku 

před zdaněním ve výši 3,335 miliardy korun. „Hospodaření Lesů ČR vykazuje nadále velmi pozitivní 

hodnoty. Naprostá většina HV, plných 91%, je nadále tvořena naší hlavní činností, lesnickým 

hospodařením,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením 

LČR.  

V souladu se záměrem ministerstev zemědělství a práce a sociálních věcí v oblasti podpory zaměstnanosti  

v  Krušných horách a urychlení přeměn porostů náhradních dřevin, Lesy ČR plánují založení nové 

organizační jednotky podniku, Lesního závodu Lesů ČR Krušné hory se sídlem v Teplicích. Lesní závod 

bude koncipován jako nákladové středisko zajišťující činnosti v oblasti pěstební činnosti a péče o les nad 

rámec současných smluvních vztahů. „Založení nového lesního závodu umožní vytvoření nových 

pracovních míst a zvýšení zaměstnanosti v regionu, kde je nedostatečná nabídka pracovních příležitostí,“ 

říká Michal Gaube.  

Dozorčí rada byla též seznámena a vyjádřila svůj nesouhlas s předloženým návrhem reorganizačního 

plánu společnosti LESS & FOREST s.r.o., která se v současnosti nachází v úpadku. Reorganizační plán 

LESS & FOREST s.r.o. nezohledňuje v dostatečné míře soudem případně stanovené náhrady soudních 

nákladů po ukončení soudních sporů ve prospěch Lesů ČR.  

Zbyněk Boublík, Tiskový mluvčí Lesů ČR 

 

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

Historický dům na náměstí ve Stříbrné Skalici se 
proměnil v multifunkční centrum 

 

Knihovna, infocentrum a víceúčelový prostor pro výstavy, výuku a spolkovou činnost vznikly v novém 

multifunkčním centru, které bylo otevřeno na náměstí ve Stříbrné Skalici. Náklady na přestavbu 

chátrajícího domu, v němž byl v minulosti mandl prádla a sklad, dosáhly 4,6 milionu korun. Z nich 1,8 

milionu korun pokryje dotace z evropských fondů a zbytek uhradí obec ze svých zdrojů, uvedl starosta Jiří 

Procházka. 
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„Takto rozsáhlou a kvalitní rekonstrukci historického domu v majetku obce, který stojí v chráněné 

památkové zóně, jsme mohli uskutečnit jen díky dotaci. Stavební úpravy přispěly ke zlepšení celkového 

vzhledu náměstí i přilehlého okolí a dům se stane přirozeným centrem společenského dění v obci,“ dodal 

starosta. Připomněl, že se v minulém volebním období podařilo s pomocí evropské dotace zrekonstruovat 

také samotné náměstí a fasádu základní školy, která se na něm nachází. 

  

Nové prostory pro obecní knihovnu udělaly radost zejména Věrce Drozdové, která zdejší půjčovnu knih 

spravuje už více než 30 let. „Mám obrovskou radost, že se to povedlo, viděla jsem plány a jako bývalý 

stavební projektant jsem si výsledek dokázala představit. Dopadlo to výborně, teď už můžu jít směle do 

důchodu,“ poznamenala s úsměvem vitální knihovnice. Doufá, že nové prostory přilákají další čtenáře. 

V současné době jich má knihovna registrovaných 120, to je desetina obyvatel Stříbrné Skalice. Jsou mezi 

nimi zejména děti a důchodci. 

   

Kromě knihovny bude v opraveném domě informační centrum, které zahájí provoz v příštím roce. Půdní 

prostory zase využijí místní zájmové skupiny a spolky, například šachisté, mažoretky nebo sportovci. 

  

S myšlenkou umístit do domu na náměstí obecní knihovnu přišly v roce 2007 samy knihovnice. Na 

nutnou rekonstrukci objektu ale dlouho nebyly peníze. Zlom nastal až v roce 2010, kdy se úkolu ujal 

místostarosta Ing. Zbyšek Zelík s Ing. Ivanem Tomanem. Na realizaci projektu, který vypracoval Ing. 

arch. Tomáš Kužel, získala obec dotaci z Programu rozvoje venkova, který administruje společnost 

Posázaví o.p.s. Stavba začala v srpnu 2012 a kolaudována byla v květnu 2013. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Podlipansko 

 

Kontakt pro další informace: 

Starosta Jiří Procházka, tel.: 321 693 130, e-mail:j.prochazka@stribrnaskalice.cz 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



Vyšší odborná škola a Střední odborná škola,  Březnice,  

Rožmitálská 340 

Rožmitálská 340,262 72 Březnice 

tel. č. 318 682 961  

e-mail:skola@sbrez.cz,               stránky: www.sbrez.cz 

Nabídka kurzu 
Vážený pane, vážená paní, 

                         naše škola byla akreditována MZe ČR k realizaci 

Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností. 
(rekvalifikační vzdělávací program) 

 

Obsah vzdělávací akce: 

Osnova kurzu je zpracována podle rámcové vzdělávací osnovy a časové dotace pro jednotlivé tématické 

celky. Obsah kurzu může být přizpůsoben požadavkům účastníků kurzu. 

Komu je kurz určen: 

Pro zemědělce, kteří nemají odborné zemědělské vzdělání ( nebo si své vzdělání chtějí rozšířit). Kurz je 

podmínkou pro získání některých zemědělských dotací, čerpání prostředků z fondů.  

 Rozsah kurzu: 

Prezenční forma studia   cca 120 h   

Samostudium, individuální konzultace cca 75 h 

Zpracování projektu    samostudium a konzultace mimo uvedený rozsah  

                                                                       hodin po dohodě s vedoucím projektu 

Praxe (uznává se výkon vlastní zemědělské činnosti) 105 h 

 

Zahájení: bude ještě upřesněno, předpoklad je konec října 2013 podle zájmu uchazečů.   

Závazné přihlášky zašlete prosím co nejdříve! 

 

Místo:  VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice ( okres Příbram). 

Další informace na  :  www.sbrez.cz 

Kurzovné: 8000,-- Kč za 1 účastníka kurzu   

Materiální zabezpečení: 

Písemné materiály a CD v ceně kurzu, stravování a ubytování je možné zajistit v místě.  

 

V Březnici dne  5. 9. 2013     Ing. Marie Fiřtíková, ředitelka školy 

---------------------------------- 
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Vyšší odborná škola  

a Střední odborná škola, Březnice, 

Rožmitálská 340 

262 72 Březnice 

 

 

 

Přihláška do Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností 

 

Příjmení, jméno, titul: ……………………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………   

 

Adresa včetně PSČ: ……………………………………………………………………………………… 

 

Telefon, fax, e-mail: ………………………………………………………………………….. 

 

Dosažené vzdělání (název a místo školy, obor): ……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Absolvované zemědělské 

kurzy:…………………………………………………………………………………………… 

 

Zaměření provozované zemědělské činnosti: 

………………………………………………………………………………... 

 

Datum: ………………………….. 

  Podpis:  

 

                           

                                                                                                         ……………………………. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Titul Vesnice roku 2013 získala obec Jeseník nad 

Odrou z Moravskoslezského kraje 

14.9.2013 

Tisková zpráva – Moravskoslezská obec Jeseník nad Odrou se dnes v Luhačovicích stala Vesnicí 

roku 2013. Poprvé v historii soutěže, která se letos konala již podevatenácté, tak vyhrála obec z 

tohoto kraje. Výsledky byly vyhlášeny na Mezinárodním festivalu dětských folklorních souborů 

Písní a tancem. Druhé místo v soutěži obsadila obec Holovousy z Královéhradeckého kraje a třetí se 

umístil Dolní Újezd z Pardubického kraje. 

„Cílem soutěže Vesnice roku je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova. 

Soutěž upozorňuje na činorodost obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se zapojují do společenského 

života vesnice a snaží se nejen zvelebovat místo svého bydliště, ale i rozvíjet místní tradice,“ řekl ministr 

zemědělství Miroslav Toman. 

Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Svaz měst a obcí ČR 

a Spolek pro obnovu venkova ČR. Nositele ocenění Zlatá stuha za vítězství v krajských kolech soutěže 

hodnotila od 1. do 7. září 2013 celostátní hodnotitelská komise tvořená zástupci vyhlašovatelů a 

spoluvyhlašovatelů soutěže. Letošního 19. ročníku se zúčastnilo 273 obcí ze všech 13 krajů.   

Ministerstvo zemědělství uděluje v rámci soutěže Vesnice roku ocenění Oranžová stuha za příkladnou a 

dobře fungující spolupráci mezi obcí a zemědělským subjektem (popřípadě místní dobrovolnou organizací 

myslivců, včelařů, rybářů apod.) při obnově a rozvoji obce. Celostátní komise navštívila a hodnotila obce, 

které získaly Oranžovou stuhu 2013 v krajském kole, od 19. srpna do 23. srpna 2013. Slavnostní vyhlášení 

výsledků ocenění Oranžová stuha se uskuteční společně se Zelenou stuhou v Senátu PČR 23. září 2013. 

Ocenění soutěže Vesnice roku 2013 bude slavnostně předáno 11. října ve vítězné obci, tedy v Jeseníku 

nad Odrou. 

Dana Večeřová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

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

 



Značku KLASA získalo na Zemi živitelce z rukou 

ministra zemědělství dvacet výrobků 

 
V rámci slavnostního zahájení 40. ročníku výstavy Země živitelka proběhlo dnes v Pivovarské 

zahradě v Českých Budějovicích jubilejní desáté slavnostní předávání certifikátů národní značky 

kvality KLASA. Ocenění výrobci převzali certifikáty z rukou ministra zemědělství Miroslava 

Tomana a Martina Šebestyána, pověřeného výkonem funkce ředitele Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Prestižní značku obdrželo celkem 10 výrobců za 20 potravinářských výrobků. 

 

Oceněné výrobky  ZDE 

 

Zdroj: SZIF 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informační magazín vydává:  
 
Krajské informační středisko Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Ing. Gabriela Jeníčková 
e-mail: kis.stredocesky@atlas.cz 
             www.kis-stredocesky.cz        
 
 

                                  za podpory Ministerstva zemědělství ČR    
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