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Naše tipy, jak skvěle uvařit z Regionálních 
potravin 

Přesvědčte se sami o kvalitě potravin oceněných značkou Regionální potravina a vyzkoušejte 
je ve své kuchyni. Můžete se při vaření nechat inspirovat naší kuchařkou „Vaříme 
z Regionálních potravin“, po vzoru Roberta Zatloukala, který v rámci kuchařské show vařil 
z Regionálních potravin a tyto pokrmy jste mohli také ochutnat na veletrzích Země živitelka 
v Českých Budějovicích a Zemědělec v Lysé nad Labem. 

V druhé kuchařce „Recepty z regionu“ můžete pro změnu zkusit tradiční krajové pokrmy a 
využít „rad naší babičky“, které vám usnadní vaření. 

Další zajímavé recepty najdete v záložce „Oceněné regionální potraviny“ vždy v krajské sekci 
– Regionální recepty. 

Dobrou chuť! 
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http://www.kis-stredocesky.cz/attachments/RP10_final.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1352288300382.pdf


P.S. Máte rádi televizní kuchařské show? Podívejte se, jak z Regionálních potravin vařili 
Kluci v akci. Díly s názvem Vaříme na Plzeňsku I a Vaříme na Plzeňsku II najdete na 
stránkách České televize. 

Přílohy 

• Rok 2011: „Recepty z regionu“ (PDF, 2 MB) 
• Rok 2012: „Vaříme z Regionálních potravin“ (PDF, 6 MB) 

 

Špenátová polévka 
Více…  

 

Domácí bramborové noky s kyselým zelím a Milovickou kýtou 
Více…  

 

Lívance s ovocným tvarohem a přelivem z indiánských borůvek 
Více…  

 

Bramborovo-tvarohové knedlíky plněné jahodami 
Více…  

 

Filátko z pstruha pošírované v přepuštěném másle s karotkou a cuketou 
na tymiánu 
Více…  

 

Kachní roláda z jatek Bojmany s červeným zelím a šťouchanými 
brambory 
Více…  

 

Troubecké těstoviny s pravými hříbky a s moravským uzeným 
Více…  

 

Zdroj: MZe,  Regionální potravina 
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http://eagri.cz/public/web/file/177462/_12_regionalni_kucharka.pdf�
http://eagri.cz/public/web/file/177167/reginalni_potravina_kucharka.pdf�
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/212562221900027/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10084897100-kluci-v-akci/212562221900028/video/
http://eagri.cz/public/web/file/177462/_12_regionalni_kucharka.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/177167/reginalni_potravina_kucharka.pdf
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/spenatova-polevka.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/spenatova-polevka.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/domaci-bramborove-noky-s-kyselim-zelim-a.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/domaci-bramborove-noky-s-kyselim-zelim-a.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/livance-s-ovocnym-tvarohem-a-prelivem-z.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/livance-s-ovocnym-tvarohem-a-prelivem-z.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/bramborovo-tvarohove-knedliky-plnene.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/bramborovo-tvarohove-knedliky-plnene.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/filatko-z-pstruha-posirovane-v.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/filatko-z-pstruha-posirovane-v.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/filatko-z-pstruha-posirovane-v.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/kachni-rolada-z-jatek-bojmany-s-cervenym.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/kachni-rolada-z-jatek-bojmany-s-cervenym.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/kachni-rolada-z-jatek-bojmany-s-cervenym.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/troubecke-testoviny-s-pravymi-hribky-a-s.html
http://eagri.cz/public/web/regionalni-potraviny/pro-spotrebitele/recepty-sefkuchare/troubecke-testoviny-s-pravymi-hribky-a-s.html


Resort zemědělství ušetří v letech 2010 - 
2016 skoro 16 miliard korun 

6.11.2012 Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl dnes představil podrobnosti 
transformace organizací podřízených Ministerstvu zemědělství. Díky ní bude resort i v 
dalších letech pokračovat ve snižování provozních a správních nákladů. 

„O transformaci resortu se dlouho mluvilo, ale dosud nikdo nenašel odvahu se do tohoto, pro 
leckoho bolestivého procesu pustit. Chci ovšem zdůraznit, že transformace není primárně 
motivována úsporami, ale že je naopak naším příspěvkem ke splnění jedné z hlavních priorit 
vlády. Mám na mysli redukci státní správy a snižování administrativní náročnosti ve všech 
oblastech života, podnikáním počínaje,“ říká k důvodům transformace ministr Petr Bendl. 

Rozsáhlý proces transformace je rozčleněn do celkem pěti pilířů, z nichž některé jsou již 
několik měsíců v realizační fázi, další těsně před ní a na posledních se začíná pracovat 
v těchto dnech. Těmito pilíři jsou: 

-          Transformace Pozemkového fondu České republiky (PF) sloučením s pracovišti 
pozemkových úřadů za vzniku Státního pozemkového úřadu České republiky (SPÚ) 

-          Restrukturalizace dozorových organizací 

-          Transformace kontrolní činnosti v oblasti Cross Compliance na Státní zemědělský 
intervenční fond 

-          Začlenění Agentur pro zemědělství a venkov (AZV) do Státního zemědělského 
intervenčního fondu a Ústředního pozemkového úřadu 

-          Transformace aplikovaného výzkumu v gesci zadavatele 

Po úplném dokončení transformace se provozní a správní náklady Ministerstva a jemu 
podřízených organizací sníží až o 3,2 miliardy korun ročně oproti nákladům roku 2009. 
Celkem tak v letech 2010 až 2016 resort ušetří skoro 16 miliard korun oproti stavu, kdy by po 
stejné období vydával prostředky stejně jako v roce 2009. 

„Dnes už nemůžeme vystačit s plošnými škrty, které se daly provést v letech 2010 až 2012, kdy 
šéf každého úseku nebo oddělení dostal za úkol škrtnout třeba desetinu prostředků. Potenciál 
těchto extenzivních opatření je už vyčerpán, a proto je nutné pustit se do zásahů do 
jednotlivých procesů, konkrétních právních předpisů, nalézt existující duplicity nebo možná 
celé zbytečné agendy,“vysvětluje Petr Bendl a na závěr dodává: „Tam kde slučujeme 
organizace poskytující zemědělcům jistý okruh poradenských služeb, je přitom 
neoddiskutovatelným předpokladem, že transformace nezhorší rozsah a kvalitu poskytovaných 
služeb.“ 

 Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 

Příloha: Přehled institucí v resortu MZe a jejich budoucí uspořádání (DOCX, 46 KB) 
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http://eagri.cz/public/web/file/179441/Prehled_instituci_v_resortu_MZe_a_jejich_budouci_usporadani.docx�
http://eagri.cz/public/web/file/179441/Prehled_instituci_v_resortu_MZe_a_jejich_budouci_usporadani.docx


XLIII. výzva pro prioritní osu 7 - Dotace pro 
environmentální vzdělávání, poradenství a 

osvětu 
 

06.11.2012 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
České republiky XLIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního 
programu Životní prostředí. 

 

P O Z V Á N K A 

dovolte mi pozvat Vás jménem společnosti B.I.D, services na 8. odbornou konferenci  
"Solární energie v ČR 2012", která se bude konat dne 27. listopadu 2012 v pražském hotelu 
Novotel (Kateřinská 38, Praha 2).  

Kdo na konferenci vystoupí a jaká jsou hlavní témata konference:  

Co nového přináší ASEK do sektoru OZE? Plánuje MPO ČR odstranění 
administrativních bariér po vzoru Slovenské republiky?  
Ing. Pavel Gebauer, ředitel Sekce energetiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Představení Komory OZE a její stanovisko k Státní energetické koncepci 
RNDr. Martin Bursík, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie 

Osud solární daně po roce 2013 
Ing. Karel Korba, vedoucí oddělení Strategie a analýza daňové politiky, Ministerstvo financí 
ČR 

Co obnáší změna převedení vyplácení podpory výrobcům elektřiny z obnovitelných 
zdrojů od distributorů elektřiny na OTE 
Blahoslav Němeček, manažer týmu regulačního poradenství v energetice, Ernst & Young 
Stanislav Trávníček, tým regulačního poradenství v energetice, Ernst & Young 

Zhodnocení rizik zákona o podporovaných zdrojích energie a přechodu do nového 
systému podpory z hlediska výrobce 
Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři 

Recyklační poplatek - bude povinnost přispívat na zpětný odběr, zpracování a recyklaci 
vysloužilých fotovoltaických panelů?  
zástupce Ministerstva životního prostředí ČR* 
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http://www.sfzp.cz/clanek/193/1958/xliii-vyzva-pro-prioritni-osu-7---dotace-pro-environmentalni-vzdelavani-poradenstvi-a-osvetu/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/1958/xliii-vyzva-pro-prioritni-osu-7---dotace-pro-environmentalni-vzdelavani-poradenstvi-a-osvetu/
http://www.sfzp.cz/clanek/193/1958/xliii-vyzva-pro-prioritni-osu-7---dotace-pro-environmentalni-vzdelavani-poradenstvi-a-osvetu/
http://www.bids.cz/solar


Role povinně vykupujícího na území ČEZ Distribuce, včetně nových požadavků na 
výrobce (podle Zákona 165/ 2012 Sb.)  
Pavel Maxa, manažer povinného výkupu, ČEZ Prodej, s.r.o.  

Výkup silové elektřiny FVE z režimu Zeleného bonusu  
Ing. Jan Palaščák, generální ředitel, Amper Market  a.s. 

Stabilizace sítě nízkeho napětí pomocí síťové akumulace v praxi 
Gerhard Trávníček, ředitel společnosti IBC SOLAR s.r.o. 

Jak bude probíhat dispečerské řízení elektráren a jak bude kompenzováno jejich 
odpojení? Jaké podklady a kdy je povinen provozovatel v žádosti o kompenzace  
distribučním společnostem předat? 
zástupce ČEPS* 

Jaké administrativní bariéry brání rozvoji fotovoltaiky a co s tím? 
Ing. Zuzana Musilová, výkonná ředitelka, Česká průmyslová a fotovoltaické asociace 

Reakce bankovního sektoru na aktuální změny v oblasti fotovoltaiky. Refinancování 
běžících projektů.  
zástupce bankovního sektoru 

Přijďte diskutovat se zástupci veřejné správy a společností, kteří mají vliv na Vaše podnikání! 
 
Aktuální program a možnost přihlášení naleznete na www.bids.cz 
Sleva pro členy CZEPHO a bývalé účastníky předešlých ročníků konference.  

Konference Solární energie v ČR nabízí jedinečnou příležitost ke zviditelnění aktivit Vaší 
společnosti směrem k přesné cílové skupině manažerů působících v oblasti obnovitelných 
zdrojů. V případě zájmu o partnerskou spolupráci, mne, prosím, kontaktujte.  

Vaše případné dotazy ráda zodpovím na níže uvedených kontaktech a těším se na setkání s 
Vámi. 

S pozdravem,  

Soňa Miňovská 
manažer konference 
B.I.D. services s.r.o. 
Milíčova 406/20 
130 00 Praha 3 
Czech Republic 
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http://www.bids.cz/


Společenský večer Posázaví je poděkováním 
partnerům a spolupracovníkům 

 
Společnost Posázaví o.p.s. uspořádala 3. listopadu v Hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou 
Společenský večer. Chtěla tak poděkovat svým partnerům a spolupracovníkům za podporu 
v uplynulém roce, popovídat si s nimi a zavzpomínat. Důvodů k oslavě ale bylo letos víc. 
Setkání bylo jubilejní – desáté a už tradičně se uskutečnilo v týneckém společenském centru, 
které vzniklo z bývalé továrny na kameninu, která byla postavena právě před 200 lety.  
 
V duchu obou jubileí se nesl i kulturní program, jímž provázeli moderátoři Jan Čenský a 
Karel Maršálek. Promítání krátkých filmových ukázek střídala taneční vystoupení a 
rozhovory.  Mluvilo se například o projektu Multimediálně z domova a kanceláře do 
Posázaví, který spojil tištěné materiály, Internet a film do jednoho produktu, který dokáže 
oslovit všechny skupiny uživatelů. Na jeho realizaci se podílel také fotograf a režisér Jaroslav 
Pelíšek. Pro společnost Posázaví o.p.s. mapoval i drobné sakrální stavby v regionu. „Díky 
těmto projektům jsem projel Posázaví křížem krážem,“ řekl Jaroslav Pelíšek. Dodal, že z míst, 
která při svých toulkách poznal, je mu nejmilejší kostelík Chvojen. A přidal i gratulaci 
jubilantům: „Pracovníkům Posázaví o.p.s. bych popřál, aby to, co vytvořili, drželo dál, aby 
nikdo neměl snahu to bourat a kazit. A budově hotelu přeju nejméně dalších 500 let“. 
 
Budovu manufaktury na kameninu v Týnci nad Sázavou nechal postavit hrabě František Josef 
z Vrtby a dokončena byla v roce 1812. Její slibný rozvoj zastavil v roce 1866 rozjezd výroby 
porcelánu, kterému nedokázala konkurovat. Majitelem objektu se pak stal arcivévoda 
František Ferdinand d’Este, který ho nechal přestavět na hotel pro své přátele, s nimiž vyrážel 
na hony do nedalekých konopišťských lesů.  V druhé polovině 20. století pak budovu převzal 
do své správy národní podnik METAZ, který ji rekonstruoval na kulturní dům. V roce 2004 se 
jeho novým majitelem stal Miroslav Němec, který areál postupně opravuje. Přiznává, že je to 
velké dobrodružství, odměnou mu ale je spokojenost návštěvníků. „Taková stavba má duši, a 
když ji najdete, když se vám líbí a nějak ji uchopíte, tak si myslím, že se vám to vrátí. Lidi 
sem jezdí, vrací se,“ řekl Miroslav Němec. 
 
Dalším projektem, o kterém se hovořilo, byla Čistá řeka Sázava. Patronát nad ním převzala 
zpěvačka Aneta Langerová. Do úklidu tohoto vodního toku se každoročně zapojují stovky 
dobrovolníků. Akce získala věhlas po celé republice a po jejím vzoru se už čistí další řeky. 
 
Jaroslava Tůmová 
 
Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
 
 
 

Vydejte se do lesa společně s Lesy ČR a 
Knihovnou Jiřího Mahena v Brně 

 
Výstava „Lesy dětem“ v Brně začíná již ve středu 7. listopadu 

 
Hradec Králové 5. listopadu 2012 - O tom, jak důležité je najít cestu do přírody vypráví výstava 
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„Lesy dětem“, kterou pořádá státní podnik Lesy ČR v úzké spolupráci s Knihovnou Jiřího 
Mahena v Brně, a to od středy 7. listopadu do soboty 1. prosince 2012.  Les se tentokrát 
přesunul do knihovny, kde se návštěvníci mohou seznámit s významem lesů, prohlédnout si 
ukázky přírodnin, vše potřebné k včelařství i myslivecké trofeje. Dozvědí se také důležité 
informace o činnosti Lesů ČR. Součástí výstavy je rovněž prezentace dřevěných folklórních 
hraček. Vernisáž výstavy s ukázkami živých včel a ochutnávkou medu se uskuteční v úterý 6. 
listopadu 2012 od 17.00 v Ústřední knihovně, Kobližná 4, Brno. 
 
Lesy ČR v průběhu výstavy připravují pro přihlášené žáky 3. a 4. tříd základních škol 
z centrální oblasti města Brna čtyři zábavně-vzdělávací programy zaměřené na ukázky práce 
tak zvané lesní pedagogiky, které proběhnou během čtyř pátečních dopolední.  
 

 
 
Každé dopoledne bude probíhat ve dvou blocích: během prvního bloku se děti  zúčastní 
přednášek například o včelařství, myslivosti nebo dravcích. Přednášky povede zkušený lesní 
pedagog Lesů ČR.   
V rámci druhého bloku  si děti v doprovodu lesního pedagoga prohlédnou připravenou 
výstavu věnovanou lesům, myslivosti a včelaření. Na vlastní oči poznají také pravý včelí úl. 
V klubovně knihovny se v závěru každého z programů zúčastní poznávacích disciplín na 
témata jako přiřazování stop, poznávání dřevin, hmatové poznávání přírodnin se zavázanýma 
očima a hrací koutek.  
Všechny děti dostanou na památku drobný dáreček (propisky, nálepky, magnetky, pohledy 
…) a paní učitelky obdrží pracovní listy k tématu lesní pedagogiky. Předpokládá se, že se 
zábavně – vzdělávacích akcí s Lesy ČR zúčastní více než 500 dětí.  
 
Spojení velkého prostoru lesa s otevřeností knihovny naplňuje hlavní myšlenku lesní 
pedagogiky, jejímž cílem je prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka 
k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích, 
které Lesy ČR v rámci péče o spravované lesy uplatňují.  
 
V poslední den výstavy, v sobotu 1. prosince, proběhne pod vedením Zdeňka Bukáčka 
výtvarná akce pro děti i dospělé zaměřená na malování dřevěných figurek. 
 
Výstava bude otevřená v rámci provozní doby Knihovny Jiřího Mahena v Brně na adrese 
Kobližná 4 a to od pondělí do pátku v čase 10 – 18 hodin, v sobotu pak od 10 do 14 hodin.  
 
Kontakt: Lesy ČR: Mgr. Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí, tel.: 724 813 301, e-mail: boublik@lesycr.cz 
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Prošlé zboží, nelegální jatka a zboží bez 
dokladů 

Zboží s prošlým datem použitelnosti se musí tzv. neškodně odstranit, to znamená zlikvidovat 
v asanačním podniku. To se týkalo 3 kg uzenin z prodejny v Šenově u Ostravy, téměř tří 
kilogramů uzenin v Ostravě - Porubě, zhruba 10 kg uzenin a cikánské pečeně v Přelouči,  
3,5 kg kuřecích srdcí v prodejně v Ronově nad Doubravou, 7 kg uzenin a šunky v Horní 
Lutyni a přes 4 kg jitrnicového prejtu v Českém Těšíně. Kromě nařízené likvidace bylo 
zahájeno s dotyčnými subjekty správní řízení za účelem uložení pokuty. V řeznictví 
v Milevsku nařídili veterinární inspektoři zlikvidovat 11 kg masného polotovaru - vinné 
klobásy kvůli smyslovým změnám. 

V Brně řešila Cizinecká policie ČR případ, ke kterému byla pozvána Státní veterinární správa, 
a výsledkem bylo odhalení nelegální porážky drůbeže, navíc v objektu byly zjištěny 
neodpovídající hygienické podmínky a zajištěno 625 kg drůbeže, která musí být zlikvidována. 
(V objektu zjistila pochybení též SZPI, nelegální výrobu Tofu aj.).  

Špatné označení, popřípadě žádné, to jsou stále se objevující prohřešky u prodejců na 
některých farmářských trzích. Například ve Zbiroze prodejce označení o datu použitelnosti 
a doklady o původu trvanlivých masných výrobků (uzenin) nakonec doplnil, nicméně prodej 
byl posléze ukončen. Tamtéž prodejce nabízel bez ochrany před povětrností uzené nebalené 
ryby (makrela, sleď, pstruh, tolstolobik, žralok, šproty, mořský úhoř) a bez informace o datu 
spotřeby a teplotě uchovávání. I v tomto případě byl prodej ukončen. V Třinci na trhu nabízel 
prodejce 40 kg pařených sýrů bez dokladu o původu a prošlý Jánošíkův oštěpek, který bylo 
nařízeno zlikvidovat (7,5 kg). Prodej byl okamžitě ukončen.  

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS: 
www.svscr.cz. 

Zdroj: Státní veterinární správa 

 

Obec Stříbrná Skalice dokončila další etapu 
oprav obecního úřadu 

 
Budova obecního úřadu ve Stříbrné Skalici má nová okna a fasádní plášť. Jejich výměna byla 
součástí druhé etapy rekonstrukce, kterou obec realizovala v letošním roce. Náklady dosáhly 3,081 
milionu korun.  
 
„Díky dotaci 2,906 milionu korun od Středočeského kraje jsme po více jak 30 letech mohli opravit další 
část budovy, která byla v havarijním stavu. Proběhla výměna 128 oken, kde docházelo k únikům tepla. 
Bez dotace bychom opravy obecního úřadu nezahájili,“ řekl starosta Jiří Procházka. Součástí druhé 
etapy byla také výměna přibližně 2/5 fasádního pláště budovy, což rovněž zamezí tepelným ztrátám. 
 
První etapu rekonstrukce budovy radnice dokončila obec letos na jaře. Tehdy nechala opravit havarijní 
asfaltovou střešní krytinu a vyměnit část fasádního pláště. Celkové náklady dosáhly 3,343 milionu 
korun, z toho 2,883 milionu korun pokryla dotace z  rozpočtu Středočeského kraje. 
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Budova obecního úřadu pochází z 80. let minulého století a byla v havarijním stavu. Opravu 
potřebovala zejména plochá střecha s asfaltovou krytinou, do které zatékalo, a docházelo tak ke 
škodám na stavebních konstrukcích. Náklady na opravu se tehdy proti původnímu rozpočtu zvýšily o 
zhruba 320 000 korun, a to kvůli výměně vzduchotechnického zařízení na střeše. Ukázalo se totiž, že 
je ve špatném stavu, nebylo ho proto možné demontovat a zpět namontovat a muselo se pořídit nové. 
Jeho nákup zaplatila obec z vlastních zdrojů. Součástí první etapy rekonstrukce byla také oprava 
fasádního pláště, včetně výměny 56 oken. 
 
Rekonstrukce obecního úřadu tím ale nekončí, musí se ještě zateplit jeho zděné části. A součástí 
objektu je také mateřská škola, která potřebuje rozšířit a zateplit. Mateřská škola se nachází v zadním 
traktu budovy a jedna její část má plochou střechu, do které zatéká. Obec zde plánuje vybudovat 
nástavbu, ve které by vznikla třetí třída školky. „Máme už stavební povolení a teď bude záležet na 
tom, jestli Středočeský kraj vypíše dotační řízení,“ dodal starosta. 
 
Stříbrná Skalice má včetně tří spádových obcí (Kostelní Střimelice, Hradové Střimelice a Hradec) 1 
240 obyvatel. Jejich počet se za posledních 20 let zvýšil o třetinu. Obec hospodaří s rozpočtem kolem 
17 milionů korun, z toho na investice má zhruba dva miliony korun ročně. 
 
Jaroslava Tůmová 
 
 
Kontakt pro další informace: 

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

 

 
Do Posázaví přijeli na zkušenou zástupci 

samospráv z MAS Bystřička 
 
31.10.2012. Na zkušenou přijela minulý týden do Posázaví delegace zástupců samospráv z místní 
akční skupiny (MAS) Bystřička o.p.s. Zajímali se o fungování společnosti Posázaví o.p.s., realizaci 
dotovaných projektů i činnost zdejší veřejné správy. Při cestě po regionu navštívili Týnec nad Sázavou 
a obce Struhařov a Teplýšovice. 
 
„Společnost Posázaví o.p.s. je jednou z nejlépe hodnocených místních akčních skupin, funguje ale na 
jiných základech než naše MAS. Máme na svém území jen 11 obcí a vojenský újezd Libavá, jsme 
s asi 17 000 obyvateli jedna z nejmenších místních akčních skupin. Kopírujeme prakticky území 
mikroregionu, máme proto jiný způsob financování i fungování. Chtěli jsme ale vědět, jak to dělají 
jinde,“ řekla manažerka společnosti Bystřička o.p.s. Petra Janišová. 
 
MAS Bystřička podle ní nemůže svou činností konkurovat MAS Posázaví. „Naše MAS má pouze dvě 
pracovnice, musíme být multifunkční a všechno zvládnout samy. Zaměstnat víc lidí se nám asi 
nepodaří,“ dodala Petra Janišová. MAS Bystřička funguje na území stejnojmenného mikroregionu. 
Příspěvky, které platí obce v něm sdružené, používá na spolufinancování společných projektů 
podpořených dotací.  
 
„Jejich návštěva byla i pro nás cennou zkušeností. MAS Bystřička vznikla na jiných základech a 
funguje jiným způsobem. Jednoduše vycházela z potřeb regionu, a to je správné,“ řekla ředitelka 
společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Každá místní akční skupina si podle ní musí najít 
svou vlastní cestu, nelze ji zobecnit a omezit předem danými mantinely. Záleží totiž také na vnějších 
podmínkách – na území, kde MAS funguje, lidech a podnikatelích, kteří v něm žijí, obcích, spolcích, 
neziskových organizacích. 
 
Region Bystřička pokrývá území o rozloze 424 kilometrů čtverečních a nachází se severovýchodně od 
krajského města Olomouc. Vznikl na základě geografické blízkosti obcí, spojení jejich kulturních a 
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historických tradic i společných problémů.  Největší obcí podle počtu obyvatel jsou Hlubočky (4 390 
obyvatel), nejmenší jsou Svésedlice (180 obyvatel). 
 
Za výměnou zkušeností přijely do Posázaví za poslední rok delegace z Pardubicka a Vysočiny nebo 
z Balkánu a Litvy. 
 
Jaroslava Tůmová 
 
Kontakt pro další informace: 
Jaroslava Tůmová, e-mail: tumova@posazavi.com, tel. 602 216 637 
Bohuslava Zemanová, e-mail: zemanova@posazavi.com, tel. 723 881 081 
 
 

 
Sukovo lipové stromořadí v Křečovicích 

soutěží o titul Alej roku 2012 
 
Alej Josefa Suka v Křečovicích soutěží o titul Alej roku 2012. Lipové stromořadí vedoucí 
k mohyle skladatele je připomínkou kulturních tradic obce Křečovice a jejího okolí. Podle 
dostupných informací bylo vysazeno k 20. výročí založení republiky v roce 1938. O titul 
soupeří s dalšími 68 alejemi. „Dát hlas jí můžete na http://arnika.org,“ řekl křečovitý starosta 
Robert Nečas. 
 
„Sukova alej ke Křečovicím historicky patří a nikdy jsme neuvažovali o tom, že bychom ji 
vykáceli. Naopak jsme jí letos dopřáli ozdravnou kúru.  A protože výsledný efekt je velice 
pěkný, přihlásili jsme alej do soutěže Arniky,“ dodal starosta. 
 
Alej se 17 lipami a osmi ořešáky v minulosti vysadili žáci místní obecní školy za pomoci 
hasičů. Stromořadí dlouhé přibližně 90 metrů v současnosti tvoří 22 vzrostlých lip. Jsou 
vysazeny po obou stranách zpevněné živičné cesty vedoucí k mohyle skladatele Josefa Suka. 
Mezi stromy jsou umístěny památné kameny s vytesanými jmény okolních obcí a 
připomínkami skladatelových děl. Alej je vyhledávanou procházkovou trasou místních 
obyvatel. 
 
Obec Křečovice má zájem o udržení svého majetkového a kulturního dědictví. A jeho 
součástí je i Alej Josefa Suka, která si podle Roberta Nečase zaslouží péči. Pracovníci 
odborné firmy, sdružení Halík – Chromý, proto stromořadí ošetřili, odstranili suché, 
poškozené a odumírající větve a opravili starší rány a řezy. Náklady dosáhly necelých 40 000 
korun a výrazně je snížilo to, že úklidové práce obec zajistila ve vlastní režii.  
 
Soutěžní anketa Alej roku je součástí kampaně sdružení Arnika nazvané Zachraňme stromy!, 
která požaduje větší zákonnou ochranu alejí i stromů v krajině a ve městech. Petici podpořilo 
více než 31 tisíc lidí a i díky tomu se podařilo prosadit novelu zákona a zrušit výjimku, která 
umožňovala silničářům kácet stromy u silnic bez povolení. Do prvního ročníku ankety Alej 
roku se loni zapojilo 53 stromořadí a hlasovalo v ní 5288 občanů. 
 
Jaroslava Tůmová  
a starosta obce Křečovice Robert Nečas, tel.: 317 741 191, e-mail: ou.krecovice@sendme.cz 
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Přijďte 11. listopadu na husu a víno do 
Kutné Hory na Svatomartinské hody 

 

Martinové, Marťasové a Martínci, přemýšlíte, jak byste letos originálně strávili Vaše 
jmeniny? Oslavte je spolu s námi v překrásných prostorech Jezuitské koleje v Kutné Hoře. 
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na Svatomartinské hody, které se pod záštitou 
Středočeského kraje uskuteční 11. 11. 2012 od 12.00 hod v areálu Galerie Středočeského 
kraje – GASK.  
 V unikátních prostorech Jezuitské koleje bude připravena degustace více než 70 druhů 
mladých a Svatomartinských českých vín. Navíc se můžete těšit na ochutnávku specialit a 
variací na tradiční Svatomartinskou husu v podání Čsl. svazu kuchařů v Praze pod vedením 
pana Jaroslava Sapíka, tradiční staročeské restaurace Dačický, hotelů Opat***, U Kata***, 
Hubert***, penzionu a restaurantu Barbora*** a SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Připraven 
je i bohatý doprovodný program. V překrásném prostoru refektáře Jezuitské koleje se budete 
moci v průběhu odpoledne zúčastnit odborných přednášek o vinařství a svatomartinském 
víně. Můžete se také těšit na vystoupení Pavlíny Jíšové a jejích přátel, Terezy a Josefa 
Vágnerových; program vyvrcholí koncertem Miro Žbirky. V průběhu celého dne Vám pro 
dobrou náladu budou hrát harmonikáři: Duo Harmonika – Josef a Renáta Pospíšilovi a Duo 
Švejk.  
Akci mediálně podporuje Vinařský fond ČR, dalšími mediálními partnery jsou Průvodcovská 
služba Kutná Hora s. r. o., Obzory Kutnohorska, Regionální týdeník Tep Regionu a magazín 
Kam po Česku.  
Tradiční svatomartinskou husu si navíc můžete po celý týden vychutnat v kutnohorských 
restauracích.  
Přivítejte s námi zimu ve stříbrném městě kalíškem Svatomartinského! 
 
VSTUP ZDARMA! 

Zdroj: Středočeský kraj 

 
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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