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Co s odpady v budoucnosti? 

29.1.2013  

Středočeský kraj uspořádal 

29.1.2013 v Příbrami odborný 

seminář pro starosty a odpovědné 

zastupitele obcí s názvem "Co s 

odpady v budoucnosti?" Seminář, 

kterého se zúčastnily přibližně tři 

desítky starostů a zastupitelů obcí 

z celého Příbramska, byl zaměřen 

na problematiku integrovaného 
Semináře se účastnil také náměstek hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marek Semerád.  

 

systému nakládání s komunálními a dalšími odpady na území Středočeského kraje pro období 

2013 až 2022.  

 

         "Hlavním problémem obcí Středočeského kraje je vysoký podíl skládkovaných odpadů a 

velká roztříštěnost systému sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady. Efektivita takovéhoto 

řešení je velmi malá a ve srovnání s ostatními kraji České republiky mají obce ve středních 

Čechách nejvyšší náklady na odpadové hospodářství," vysvětlil důvody pořádání 

semináře náměstek hejtmana Středočeského kraje PhDr. Marek Semerád a doplnil: "Cílem 

semináře je seznámit zástupce obcí s návrhem na konkrétní řešení dlouhodobě udržitelný 

způsob nakládání s odpady." 
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         Semináře se zúčastnil také starosta  Příbrami Ing. Pavel Pikrt, který ocenil 

zájem Středočeského kraje o komplexní řešení nakládání s komunálními odpady. "V Příbrami 

v současné době ukládáme odpady na vlastní skládku. Chceme se ale samozřejmě na řešení 

problematiky nakládání s odpady v našem kraji podílet," řekl starosta Ing. Pikrt.  

 

Zdroj: Středočeský kraj  

 

 
Rada dnes projednala dělení Brd, 
dotace nemocnicím i monitoring 

ovzduší 
 

28.1.2013  

Rada kraje na svém zasedání projednala usnesení vlády o plnění úkolů k optimalizaci 

vojenských újezdů, ve kterém vláda vyjadřuje souhlas s návrhem Ministerstva obrany, aby se 

území Brd rozdělilo mezi Plzeňský a Středočeský kraj. S tím vedení Středočeského kraje 

zásadně nesouhlasí. „Nevidím důvod, proč bychom měli dávat naše území Plzeňskému kraji. 

To je, jako by po vás chtěl váš soused kus vaší zahrady,“ řekl hejtman Středočeského kraje 

Josef Řihák. „V blízké době seznámím vládu i jednotlivé poslanecké a senátorské kluby se 

stanoviskem Středočeského kraje, které jsme na dnešním jednání rady odsouhlasili, a sice že 

nesouhlasíme se změnou hranice Středočeského kraje,“ uvedl dále hejtman Josef Řihák.  

Rada také schválila podání oznámení adresované Policii České republiky. „Jako statutární 

zástupce Středočeského kraje jsem navrhl podání oznámení Policii České republiky o 

skutečnostech budících podezření ze spáchání trestného činu ve věci realizace stavby 

Leteckého muzea Metodě Vlacha v Mladé Boleslavi. Ačkoli měl být tento projekt původně 

realizován z evropské dotace, kraj musí nyní celých 150 milionů zaplatit ze svého rozpočtu, 

protože někdo z úřadu dal pokyn k zahájení stavby ještě před tím, než bylo rozhodnuto o 

přidělení dotace z ROP, kterou ale kraj nakonec nezískal. Okolnosti, za kterých došlo k 

vydání pokynu k zahájení stavby, teď bude šetřit policie,“ uvedl středočeský hejtman. 

Rada dále schválila přidělení dotace ve výši 13,5 milionu korun na částečné pokrytí ztrátové 

činnosti středočeských nemocnic. „Všeobecná zdravotní pojišťovna podfinancovává řadu 

činností a my jako kraj, který je vlastníkem nemocnic a má ze zákona povinnost zabezpečit 
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zdravotní péči v těchto nemocnicích, to musíme doplácet,“ uvedl k tomuto bodu hejtman 

Josef Řihák. 

Dalším ze schválených bodů byl projektový záměr s názvem „Z Jinec na Olymp Brd“, který 

vytvořil městys Jince a Mateřské centrum Jinečánek ve spolupráci s dalšími místními 

organizacemi a dobrovolníky. Cílem projektu je výstavba turistického místa s naučnou, 

interaktivní stezkou v lokalitách Jince – Vinice – Plešivec. Stezka bude vytyčena sítí 14 

informačních tabulí, na kterých budou umístěny informace s významem nebo problematikou 

dané lokality, ale také zásady pohybu v přírodě nebo nakládání s odpady. „Brdská krajina je 

bezesporu nádherná a tento projekt se mi moc líbí. Určitě přispěje k vzdělávání dětí a mládeže 

a podpoří také jejich ekologickou výchovu. Předpokládané náklady jsou 200 tisíc korun a 

bude je hradit Středočeský kraj,“ informoval hejtman Řihák. 

Rada také schválila podporu monitoringu ovzduší ve Středočeském kraji v roce 2013. Oblast 

Kladna je dle dat z dlouhodobého imisního monitoringu ovzduší z důvodu překračování 

imisních limitů každoročně vyhlašována Ministerstvem životního prostředí jako oblast se 

zhoršenou kvalitou ovzduší. Rada kraje proto schválila uvolnění finančních prostředků na 

podporu monitoringu v Kladně a okolí. 

Zdroj: Středočeský kraj  

 

 

Změna v povinnostech podnikatelů při 
dovozu brambor z Polska 

22.1.2013 

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa jako zastřešující organizace 

rostlinolékařské péče v České republice, aktualizovala nařízením závazná opatření 

směřující k potlačení zavlékání a šíření bakterie Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus hlízami bramboru původem z Polska na území České republiky.  
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Inspektoři Státní rostlinolékařské správy prováděli na základě nařízení proti zavlékání a šíření 

původce bakteriální kroužkovitosti bramboru z Polska, platného od 22. listopadu 2004 do 21. 

ledna 2013, kontroly zaměřené na dohledání dodávek brambor z Polské republiky, které 

musely splňovat požadavky stanovené tímto předpisem. Na základě zlepšujícího se trendu 

výsledků těchto kontrol (mezi léty 2006 – 2012 bylo ročně provedeno kolem 1150 kontrol, 

z toho bylo průměrně zjištěno 7 závad ročně), přistoupila Státní rostlinolékařská správa k 

aktualizaci těchto opatření, což koresponduje s celkovým vývojem situace v této oblasti. 

Dne 22. 1. 2013 vešlo v účinnost nové nařízení Státní rostlinolékařské správy o mimořádných 

rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti 

bramboru Clavibacter michiganensis. ssp. sepedonicus hlízami bramboru původem z Polské 

republiky na území České republiky. „Změna oproti původnímu nařízení je především v tom, 

že podnikatelům odpadá povinnost ohlašovat Státní rostlinolékařské správě zamýšlený přesun 

partií brambor pocházejících z Polska na místo určení v Česku,“ vysvětluje ředitele SRS 

Zdeněk Mach a dodává: „Povinnost mít polské brambory označeny osvědčením, které 

deklaruje negativní výsledek testování na přítomnost původce bakteriální kroužkovitosti 

bramboru, ale zůstává.“ Toto osvědčení, které vydává polská rostlinolékařská služba, musí 

být vystaveno pro příslušné sklizňové období a na předepsaném formuláři, který je součástí 

nařízení. Toto nařízení se vztahuje jak na sadbové, tak i nesadbové brambory. 

Původce bakteriální kroužkovitosti brambor je v celosvětovém měřítku považován za jeden 

z nejvýznamnějších škodlivých organismů pro brambory a ztráty na výnosech mohou 

dosahovat až 50 %. Bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus je dle platné 

legislativy klasifikována jako závažný škodlivý organismus, který se sice vyskytuje 

v Evropské unii, ale jejíž zavlékání a rozšiřování na území EU je zakázáno. 

 Zbyněk Školáček, tiskový mluvčí SRS, 725 358 724 

e-mail: zbynek.skodacek@srs.cz, www.srs.cz 

Přílohy 

• Nařízení SRS - polské brambory (PDF, 275 KB) 

• Důvodová zpráva - polské brambory (PDF, 222 KB) 

 

 4

http://eagri.cz/public/web/file/186957/Narizeni_SRS_MRO_Polsko_brambory_Cms_2013_1_.pdf�
http://eagri.cz/public/web/file/186959/Duvod_zprava_k_narizeni_Polsko2013.pdf�
http://eagri.cz/public/web/file/62394/clavibacter0829_04.htm
http://eagri.cz/public/web/file/62394/clavibacter0829_04.htm
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/dokumenty-a-publikace/informacni-letaky/bakterialni-krouzkovitost-bramboru.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/dokumenty-a-publikace/informacni-letaky/bakterialni-krouzkovitost-bramboru.html
http://eagri.cz/public/web/srs/portal/dokumenty-a-publikace/informacni-letaky/bakterialni-krouzkovitost-bramboru.html
mailto:zbynek.skodacek@srs.cz
http://eagri.cz/public/web/file/186957/Narizeni_SRS_MRO_Polsko_brambory_Cms_2013_1_.pdf
http://eagri.cz/public/web/file/186959/Duvod_zprava_k_narizeni_Polsko2013.pdf


Aktuální znění standardu GAEC 2  

od 1.1.2013 

3.1.2013 

Novelou nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti 

poskytování některých podpor a některých souvisejících nařízení, bylo rozšířeno 

ustanovení standardu GAEC 2, které upravuje podmínky pěstování širokořádkových 

plodin na erozně ohrožených půdách. 

Nové znění GAEC 2 s vyznačením změn (tučně) je následující: 

Žadatel na ploše půdního bloku, popřípadě jeho dílu, označené v evidenci půdy od 1. 

července příslušného kalendářního roku do 30. června následujícího kalendářního roku 

jako půda: 

a) silně erozně ohrožená, zajistí, že se nebudou pěstovat širokořádkové plodiny kukuřice, 

brambory, řepa, bob setý, sója, slunečnice a čirok; porosty obilnin a řepky olejné na takto 

označené ploše budou zakládány s využitím půdoochranných technologií;  v případě obilnin 

nemusí být dodržena podmínka půdoochranných technologií při zakládání porostů pouze v 

případě, že budou pěstovány s podsevem jetelovin nebo jetelotravních směsí, 

b) mírně erozně ohrožená, zajistí, že širokořádkové plodiny kukuřice, brambory, řepa, bob 

setý, sója, slunečnice a čirok budou zakládány pouze s využitím půdoochranných technologií. 

Tyto podmínky nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha 

zemědělské půdy, jejíž delší strana je orientována ve směru vrstevnic s maximální 

odchylkou od vrstevnice do 30° a pod níž se nachází pás zemědělské půdy o minimální 

šíři 24 m, jež přerušuje odtokové linie procházející plochou širokořádkové plodiny a na 

kterém je žadatelem pěstován travní porost, víceletá pícnina nebo jiná než 

širokořádková plodina, s tím, že žadatel může tento postup uplatnit pouze na jedné 

takto vymezené ploše nebo součet takových ploch nepřesáhne výměru 0,4 ha zemědělské 

půdy. 
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Aktuální úplné znění Nařízení vlády č. 479/2009 Sb. naleznete na stránkách eAGRI – 

Legislativa – Právní předpisy ČR. 

Případně v následujícím odkaze: 

http://portal.mze.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-

prehled/Legislativa-MZe_uplna-zneni_narizeni-vlady-2009-479.html 

Zdroj: Infovenkov 

Stane se z České republiky osamocený 
ostrov na mapě střední Evropy kvůli 

podpoře pěstování GM plodin? 
Publikováno Leden 17, 2013 | Autor: jan.valeska  

Zákazy pěstování geneticky modifikovaných plodin se šíří Evropou. Tento měsíc se k řadě 

zemí připojilo i sousední Polsko. Česká republika však zatím k podobnému kroku 

nepřistoupila. Ekologičtí zemědělci upozorňují, že váhání může snížit konkurenceschopnost 

tuzemského zemědělství. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců apeluje na odpovědné 

orgány, aby nedopustily zaostávání za Evropou a existenční ohrožení ekologických 

hospodářů.„České republice ujíždí vlak za významnými evropskými zeměmi. Poté, co po 

Německu, Rakousku, Francii, Řecku a Maďarsku zakázalo pěstování dvou geneticky 

upravených plodin i Polsko, zůstává Česká republika spolu se Slovenskem skvrnou na mapě 

střední Evropy, kde má ,lobby´ GMO dveře otevřené,“ uvedla Kateřina Nesrstová, manažerka 

PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 

Tolerance vůči GMO dává v sázku celý systém ekologického zemědělství. Pěstitelé GM 

plodin neriskují nic, snad kromě zodpovědnosti za zavlečení pozměněných organizmů do 

přírody. Ovšem ekologické zemědělce rozšíření GM plodin přímo bytostně ohrožuje. 

„Pokud se objeví v bioprodukci byť nepatrné množství GM složek, přijde ekologický 

zemědělec o značku, certifikát, dotace a úrodu.  Je nepodstatné, že GM příměs se mohla  do 

ekologicky certifikované produkce  dostat úplně nezáměrně – např. na zemědělské technice či 

v posklizňové lince,“ sdělil Zdeněk Perlinger, předseda PRO-BIO Svazu ekologických 

zemědělců. 
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Polský zákaz pěstování kukuřice MON 810 americké společnosti Monsanto a brambor 

Amflora německé společnosti  BASF  potvrzuje, že si náš severní soused a významný 

evropský zemědělský producent uvědomuje, že je třeba chránit své zemědělce. Zakázáním 

pěstování GM plodin v celé zemi totiž získají komodity, včetně z nich vyrobených potravin, 

vyšší důvěru evropských spotřebitelů. 

„V Evropě panují mezi většinou spotřebitelů vůči GM plodinám spíše negativní postoje. Je 

tedy jasné, že polské nebo maďarské potraviny se budou lépe prodávat, neboť GM složky 

v nich konzumenti nenajdou. Země, které zakazují pěstování GM plodin (s výjimkou vědeckých 

účelů) podporují konkurenceschopnost zemědělství a na něj navázaného potravinářského 

průmyslu,“ vysvětlila Kateřina Nesrstová. 

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí, jímž mohou 

být GM plodiny pro přírodu a jímž ale rozhodně jsou pro tuzemské zemědělství. Nyní je řada 

na vládě, poslancích a dalších odpovědných orgánech, aby podobně jako v sousedním Polsku 

připravili zákon zakazující pěstování GM plodin. Jinak by se mohlo klidně stát, že v Češích 

probuzená důvěra v české potraviny poklesne a do nákupních košíků si častěji budou vkládat 

jídlo třeba z Polska nebo Německa. 

Zdroj: PRO-BIO 

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

 

Změna čísla účtu k placení dani 
 

Ke dni 1. lednu 2013 nabude účinnosti již platný zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, který nahrazuje dosavadní zákon č. 531/1990 

Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. S touto změnou souvisí i 

změna čísla účtu k placení dani.  

Finanční úřad pro hlavní město Prahu pod tento FÚ patří dříve Finanční úřady pro Prahu 1 

až Prahu 10, Prahu – Jižní Město, Prahu – Modřany spadají pod jeden finanční úřad Nové 

číslo účtu 77628031/0710. 

Finanční úřad pro Středočeský kraj (sídlo v Praze) pod tento FÚ patří dříve Finanční 

úřady pro Dobříš, Příbram, Sedlčany, Nymburk, Rakovník, Kutná Hora, Mladá Boleslav, 
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Praha – západ, Říčany, Mělník, Beroun, Benešov, Hořovice, Kladno,…Nové číslo účtu 

77628111/0710 

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj pod tento FÚ patří dříve Finanční úřady v Hradci 

Králové, Novém Bydžově, Jičíně, Hořicích, Nové Pace, Náchodě, Broumově, Jaroměři, 

Rychnově nad Kněžnou, Dobrušce, Kostelci nad Orlicí, Trutnově, Dvoře Králové a Vrchlabí. 

Nové číslo účtu 77626511/0710 

 

Předčíslí bankovních účtů FÚ 

- daň z převodu 7763 

- darovací daň 7747 

- dědická daň 7739 

- silniční daň 748 

- daň z nemovitosti 7755 

- DPH 705 

- daň z příjmu FO – vybíraná srážkou 7720 

- daň z příjmu FO podávajících přiznání  721 

- daň z příjmu FO ze závislé činnosti 713 

- daň z příjmu PO 7704 

 

Zdroj: Hospodářská komora Příbram 

 

 

Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234, 286 01 Čáslav 

 

                                 pořádá z pověření MZe ČR č.j.231134/2012 – Mze - 17013 

 

ODBORNÝ   KURZ 
pro získání osvědčení „Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu 

rostlin“ prvního stupně podle §86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 206/2012 Sb., o 

odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky 

 
Termíny dvoudenních kurzů:    21.2. – 22.2. 2013, 14.3. – 15.3. 2013 
v rozsahu celkem 12 hodin, se začátkem v 8,00 hod. 
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Místo: Střední zemědělská škola Čáslav, Sadová 1234 
           
Program: 1. den: 7,45 –8,40 hod.- prezence účastníků 
                            8,55 -  zahájení přednášek 
                           14,45  - ukončení kurzu 
                2.den: 8,00  - začátek  
                           14,00 – ukončení kurzu a předání osvědčení 
Obsahová náplň kurzu: 

1. Poslání rostlinolékařské péče a základní informace o legislativních opatření pro 
používání přípravků na ochranu rostlin 

2. Přeprava přípravků (případná přeprava od distributora do podniku/farmy a zejména 
pak přeprava přípravků nebo postřikové jíchy v rámci podniku/farmy) 

3. Základní postupy a přístupy k nakládání s přípravky na ochranu rostlin – manipulace a 
skladování 

4. Příprava profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků včetně zásad přípravy 
aplikačních medií 

5. Vlastní aplikace přípravků (seřízení a nastavení strojů a zařízení, rychlost, směr jízdy, 
povětrnostní podmínky, stav porostu, ochranná pásma, požadavky životního prostředí) 

6. Způsoby očisty strojů a postřikových zařízení, nakládání se zbytky postřikové jíchy, 
oplachových vod a prázdnými obaly včetně souboru opatření snižující rizika ohrožení 
životního prostředí 

7. Toxicita přípravků, varovné symboly, osobní ochranné pracovní prostředky a jejich 
použití, první pomoc. 

 

Cena kurzu : 700,-Kč 

( v ceně je zahrnuto občerstvení, nikoliv oběd a ubytování) 

 Ubytování 200,- Kč/den je možno objednat na telefonním čísle p. Kohlová 739 259 245. 

Poplatek za účast ve výši 700,- Kč bude hrazen v hotovosti u prezence, jakož i oběd, jehož 

cena je 50 Kč/den. 

Účastníkům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu v rozsahu 12 hodin. 

 

Kurz proběhne pokud bude počet zájemců minimálně 20 osob. 

Na jednu přihlášku je možno uvést i více účastníků. 

 

Žádáme zájemce o kurz, aby přiloženou přihlášku na první termín zaslali nejpozději do 

12.2.2013 , na adresu:  

Střední zemědělská škola Čáslav 

Sadová 1234 

286 01 Čáslav 
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nebo na e-mailovou adresu: capova@szescaslav.cz a současně hornicek@szescaslav.cz, tel: 

327 312631,  

Organizační zajištění : Ing. Jaromír Horníček , tel: 777 010 200 

                        

V Čáslavi dne  18.1.2013                                                  Ing. Josef Zadina 

                                                                            ředitel Střední zemědělské školy Čáslav 

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

Závazná přihláška  
na kurz k získání osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky – termíny kurzu: 

21.-22.2., 14.3.-15.3. 2013  +) 

                           

Jméno a příjmení ……………………………………… 

Adresa bydliště …………………………………….….. 

Datum a místo narození ………………………..……… 

oběd dne:                      ano*                  ne*                     ubytování   ano*                  ne* 

 

telefon: . ......................................  Kurz platím sám nebo zaměstnavatel **) 

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

 

Jméno a příjmení ……………………………………… 

Adresa bydliště …………………………………….….. 

Datum a místo narození ………………………..……… 

oběd dne:                      ano*                  ne*                     ubytování   ano*                  ne* 

 

telefon: . ......................................  Kurz platím sám nebo zaměstnavatel **) 

 

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

 

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

                                                                                          podpis ( razítko podniku) 

+) označte zakroužkováním požadovaný termín kurzu 

*)nehodící škrtněte     **) nehodící škrtněte 
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Místní akční skupina Podlipansko, o.p.s. ve 
spolupráci s Asociací regionálních značek a 

partnery z oblasti Polabí vyhlašuje 
IX. výzvu k předkládání žádostí o udělení značky 

POLABÍ - regionální produkt ®. 

 

Výrobci potravinářských, řemeslných, přírodních a zemědělských 

produktů, působící v oblasti Polabí, mohou předkládat své žádosti o 

registrovanou značku do 28. února 2013.  

Certifikovat lze: 

řemeslné produkty ze dřeva, keramiky, skla, kovu, šperky, obrazy, 
krajky, textilie, intarzie nábytek, upomínkové předměty,fotografie,  
potravinářské a zemědělské produkty, jako je mléko, sýry, maso, 
obiloviny, víno, pivo, pečivo, ovoce, zelenina, ovocné nápoje, ryby, 

med, dále pak přírodní produkty léčivky, čaje, výrobky z rákosu, slámy, proutí, extrakty z 
rostlin pro kosmetické účely, včelí produkty, minerální vody, aj. 

K čemu značka slouží a co výrobcům přinese? 

• PUBLICITU. Zviditelní producenty a jejich tvorbu a umožní jim zařazení do 

databáze výrobců, kteří jsou součástí Asociace regionálních značek. 

• SPOLUPRÁCI mezi výrobci a předávání zkušeností, informovanost o pořádaných 

propagačních a prodejních akcích. 

• ÚČAST na akcích, které pořádá MAS Podlipansko a její partneři.  

• PROPAGACI v tištěném katalogu certifikovaných produktů. 

Žádosti posuzuje a schvaluje certifikační komise, která hodnotí tyto aspekty: 

• Původ výrobku, tradici výroby, výrobní technologii a firmy samotné 

• Podíl vynaložené ruční a duševní práce 

• Využití místního materiálu při výrobě 

• Zpracování místních surovin 

• Kvalitu výrobku a zpracování 

• Šetrnost k životnímu prostředí 

• Jedinečnost produktu 
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Lhůta a místo pro podání žádosti o registrovanou značku POLABÍ regionální produkt®: 

Žádost doručte osobně nebo poštou, v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději 

do 28. 2. 2013, na adresu MAS Podlipansko, o.p.s., Chvalovická 1076, 289 11 Pečky. 

Osoba přijímající žádosti a poskytující další informace: 

Iveta Minaříková, tel: 721 170 352, vandrovani@podlipansko.cz, www.podlipansko.cz 

Dokumenty ke stažení (žádost, zásady značení, seznam obcí a certifikační podmínky) 

naleznete pod tímto odkazem: mas.podlipansko.cz/index.php/projekty/polabi-regionalni-

produkt 

V Pečkách dne 28. 1. 2013 
Iveta Minaříková, MAS Podlipansko, o.p.s.  

 

 
Sdružení obcí Neveklovska ukončí svou 

činnost, obce ale budou dále spolupracovat 
 

Sdružení obcí Neveklovska schválilo ukončení své činnosti a 1. února 2013 vstoupí do 

likvidace. Dobrovolný svazek vznikl v roce 1999 a měl osm členů. Podle některých z nich ale 

nepřinášel obcím takový užitek, jaký očekávaly. Obce však chtějí dále spolupracovat, a to 

v rámci Místní akční skupiny Posázaví (MAS). 

 

„Některé obce nebyly spokojeny s tím, že nemají ze sdružení takové výhody, jaké si 

představovaly, na druhou stranu ale pro to samy nic nedělaly. Čtyři z nich daly výpověď, 

sněm pak rozhodl o rozpuštění sdružení,“ řekl jeho předseda Karel Vojta, starosta obce 

Stranný.  Další spolupráce bude podle něj dobrovolná. Obec Stranný už se stala partnerem 

MAS Posázaví. 

 

„Dlouhodobě se ukazovalo, že sdružení nepřináší takový užitek, jaký jsme si na začátku 

představovali. Kulturně a společensky jsme spolu dokázali žít, to ale nebyl efekt, který jsme 

očekávali,“ potvrdil starosta Neveklova Jan Slabý. „Rozešli jsme se jako přátelé. Dokázali 

jsme bez sebemenších náznaků nedůvěry rozdělit i majetek, který ve svazku zůstal. Usoudili 

jsme, že bude lepší spolupracovat jednotlivě v rámci MAS Posázaví. Je to instituce s daleko 
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vyšší společenskou a ekonomickou silou. Neveklov je jejím partnerem už delší dobu a myslím 

si, že to městu přineslo velice konkrétní a zajímavé výsledky,“ dodal Jan Slabý. 

 

Rozpadu svazku lituje i Bohumil Ježek, starosta obce Maršovice, která byla od počátku 

členem sdružení.  „Do svědomí bychom si měli sáhnout všichni, protože mikroregion by 

fungoval, kdybychom mu pomohli,“ řekl. Domnívá se, že se starostové z Neveklovska budou 

scházet dál, třeba v menší skupině.  „A možná vznikne v budoucnu podobné sdružení znovu, 

protože tady ta potřeba vyvstane,“ myslí si Bohumil Ježek. 

 

Sdružení obcí Neveklovska vzniklo s cílem zajistit optimální a koordinovaný rozvoj celého 

území mikroregionu, v němž leží obce Krňany, Křečovice, Maršovice, Neveklov, Rabyně, 

Stranný, Tisem a Vysoký Újezd. Všechny obce byly postiženy násilným vystěhováním 

obyvatel během 2. světové války. Na jejich území bylo vybudováno cvičiště jednotek SS. 

Trvalo velmi dlouho a stálo mnoho úsilí, než se na tato místa opět vrátil život. Jedním 

z dalších cílů sdružení proto bylo zlepšit životní podmínky obyvatel. Roční rozpočet sdružení 

se pohyboval kolem 350 000 korun a většinu jeho příjmů tvořily dotace od obcí. 

 

Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 

Kontakt pro další informace:  

Předseda Sdružení obcí Neveklovska a starosta obce Stranný Karel Vojta, tel.: 736 630 858 

Starosta města Neveklov Ing. Jan Slabý, tel.: 317 741 321 

 

 
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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