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Více informací na www.kis-stredocesky.cz 

 

Středočeská Regionální potravina 

 

Byl vyhlášen již 6. ročník soutěže Středočeská Regionální potravina. Soutěžit mohou potravinářské 

výrobky v těchto kategoriích: 

1. masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas 

2. masné výrobky trvanlivé  

3. sýry včetně tvarohu 

4. mléčné výrobky ostatní  

5. pekařské výrobky, včetně těstovin 

6. cukrářské výrobky, včetně cukrovinek 

7. alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznů révy vinné  

8. ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě 

9. ostatní (med, lahůdkářské výrobky apod.) 

Přihlásit se lze od 15.4 do 15. 5. 2015 

Metodika a přihláška se všemi přílohami je ZDE 

Za organizátory Ing. Gabriela Jeníčková 

 

 

19. 4. 2015 

http://www.kis-stredocesky.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=acJ7eof5GvE
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KIS Středočeského kraje vydalo výroční 
zprávu za rok 2014 

Výroční zpráva ke stažení ZDE 

 

ŠESTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE O ZNAČKU 

REGIONÁLNÍ POTRAVINA PRÁVĚ STARTUJE 

15.04.2015 

 

Praha, 15. dubna 2015 - V letošním roce bude opět ve všech krajích České republiky 

udělena vybraným potravinám prestižní značka Regionální potravina. Značku mohou 

na čtyři roky získat pouze malé a střední firmy, které mají maximálně 250 zaměstnanců. 

Ocenění Regionální potravina uděluje šestým rokem ministr zemědělství nejkvalitnějším 

zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. 

Právě v těchto dnech mohou producenti začít v jednotlivých regionech přihlašovat své 

výrobky. 

Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně v každém ze 13 krajů České 

republiky. Přihlášený výrobek musí být vyroben v daném regionu s podílem místních surovin 

minimálně 70 procent. Hlavní složka musí být stoprocentně domácího původu. „Těším se, že 

se s dalším ročníkem soutěže rozšíří sortiment výrobků nesoucích logo Regionální potravina. 

Podpora a propagace regionálních výrobců potravin patří dlouhodobě mezi priority 

ministerstva zemědělství. Pomáhají rozvíjet region a zákazníkům navíc usnadní výběr mezi 

kvalitními potravinami,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.  

V každém kraji se soutěží v devíti kategoriích, přičemž ocenění Regionální potravina získá 

vždy jen ten nejlepší výrobek.  

Přehled kategorií:  

 1. Masné výrobky tepelně opracované, 

 2. Masné výrobky trvanlivé, 

 3. Sýry včetně tvarohu, 

 4. Ostatní mléčné výrobky, 

 5. Pekařské výrobky včetně těstovin, 

 6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek, 

 7. Alkoholické i nealkoholické nápoje (s výjimkou vína), 

 8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě, 

 9. Ostatní 

http://www.kis-stredocesky.cz/mgr/clanky.asp?act=new-action&sessionid=AAD51AA1-1368-4908-9264-4D0829436FCD
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Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnocení 

odborné poroty v každém kraji. Hodnotitelské komise jsou složené ze zástupců Ministerstva 

zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Potravinářské i Agrární komory, 

Státní veterinární správy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo zástupců kraje. 

Komise budou posuzovat inovativnost, senzorické vlastnosti výrobků, použité materiály, 

suroviny a způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na 

zdraví spotřebitele i dostupnost výrobku na trhu.  

Kompletní Pravidla pro udělování značky jsou uvedena v „Metodice pro udělování značky 

Regionální potravina“ a jsou rozdělena na tři části: obecná, specifická a regionální. Od 

poloviny dubna budou dostupná na stránkách www.regionalnipotravina.cz včetně veškerých 

termínů vyhlášení jednotlivých krajských kol a informací o průběhu soutěže. Termíny 

vyhlášení soutěže jsou dále zveřejněny také formou inzerce v místním tisku a v rádiích a v 

neposlední řadě jsou regionální výrobci ve všech krajích obesíláni písemně prostřednictvím 

databází agrárních komor.  

Termíny přijímání přihlášek do soutěže:  

Jihočeský kraj 20. 4. - 18. 5. 2015  

Jihomoravský kraj 15. 4. – 11. 5. 2015  

Karlovarský kraj 15. 4. – 30. 5. 2015  

Královéhradecký kraj 10. 4. – 21. 4. 2015  

Liberecký kraj 13. 4. – 30. 4. 2015  

Moravskoslezský kraj 27. 4. – 22. 6. 2015  

Olomoucký kraj 1. 5. – 27. 5. 2015  

Pardubický kraj 15. 4. – 12. 5. 2015  

Plzeňský kraj 16. 4. – 30. 4. 2015  

Středočeský kraj 15. 4. – 15. 5. 2015  

Ústecký kraj 15. 4. - 30. 4. 2015  

Vysočina 1. 5. - 26. 5. 2015  

Zlínský kraj 14. 4. - 30. 4. 2015  

Oceněný výrobek získá certifikát Ministerstva zemědělství a právo užívat značku Regionální 

potravina čtyři roky na obale výrobku. Značka tak přispěje k propagaci výrobku a jeho 

důvěryhodnosti v očích spotřebitelů. Soutěž je doprovázena informační kampaní, která má za 

cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání 

na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Oceněné výrobky a jejich 

producenti získají kromě možnosti využívat značku Regionální potravina také další podporu, 

zejména prezentaci v katalogu a mapě oceněných výrobků, možnost prezentace na výstavě 

Země živitelka či dalších veletrzích, ochutnávkách na různých akcích v krajích, v pojízdné 

prodejně Regionálních potravin apod. Inzertní kampaň proběhne v tisku, televizi a rádiích. 

Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 475 produktů, nově oceněné výrobky 

budou známy do konce června.  

Zdroj: SZIF 
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Zemědělci mohou podávat Jednotnou žádost 

na vybraná opatření přímých plateb. Nově je 
podpora více zaměřená na ekologii a mladé 

zemědělce 

10.4.2015 Tisková zpráva – Podpory poskytované prostřednictvím Jednotné žádosti jsou 

pro období 2015 – 2020 zaměřeny na šetrný přístup k životnímu prostředí, generační 

obměnu na venkově a na podporu odvětví nebo regionů, které čelí obtížím nebo jsou 

důležité z hospodářského, sociálního či environmentálního hlediska. Podmínkou pro 

získání dotace je, aby byl žadatel zemědělským podnikatelem, aktivním zemědělcem a 

obhospodařoval půdu, která je na něho evidovaná v registru zemědělské půdy LPIS. 

„Novinkou v dotacích poskytovaných prostřednictvím Jednotné žádosti je například zvýhodnění 

zemědělce, který je mladší čtyřiceti let. Tento žadatel dostane k platbě na plochu ještě 25% 

prémii navíc na prvních 90 hektarů. Chceme tak podpořit mladé zemědělce a zajistit pracovní 

místa na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Od 10. dubna můžou zemědělci podávat žádosti na opatření: jednotná platba na plochu, platba 

pro mladé zemědělce, platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní 

prostředí (tzv. greening) a dobrovolná podpora vázaná na produkci (brambor na škrob, 

konzumních brambor, chmele, vybraných druhů zeleniny s vysokou a velmi vysokou pracností, 

cukrové řepy a bílkovinných plodin). Tato opatření zcela hradí rozpočet Evropské unie. 

V rámci Jednotné žádosti mohou zemědělci zažádat také o přechodnou vnitrostátní podporu 

z národního rozpočtu na zemědělskou půdu, chmel, škrobové brambory, přežvýkavce, chov 

ovcí, koz a masných krav. 

Žádosti na další podpory mohou žadatelé podat poté, co začnou platit příslušná nařízení vlády. 

Ta se budou vztahovat na platbu v méně příznivých oblastech (LFA), platbu v oblastech Natura 

2000 na zemědělské půdě, agroenvironmentálně – klimatické opatření (AEKO), 

agroenvironmentální opatření 2007 – 2013 (AEO), na ekologické zemědělství, dobré životní 

podmínky zvířat a dobrovolnou podporu vázanou na produkci (vybraných druhů ovoce 

s vysokou a velmi vysokou pracností, telata masného typu a na chov mléčných krav, ovcí a 

koz). 

Vhledem k novým podmínkám v opatřeních v rámci Jednotné žádosti 2015 se v tuto chvíli nedá 

odhadnout počet žadatelů, kteří žádost podají. Podávání žádostí končí 15. května. Žadatel má 

pak ještě 25 dní na pozdní podání, které je však už spojeno se sankcí ve výši 1 % za každý 

pracovní den. 

Pro přípravu žádostí a jejich podání slouží aplikace na Portálu farmáře Státního zemědělského 

intervenčního fondu (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Metodickou 

podporu a spolupráci poskytnou zájemcům pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS. 

Hynek Jordán 

ředitel Odboru komunikace MZe 

http://www.szif.cz/irj/portal
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Ministerstvo vyplatí do roku 2020 českým 

zemědělcům více než 53 miliard korun na 
hospodaření šetrné k přírodě a dobré 

podmínky chovu zvířat 

9.4.2015 Tisková zpráva – Vláda včera večer schválila čtyři nařízení Ministerstva 

zemědělství, které upravují podmínky pro výplatu některých dotací Programu rozvoje 

venkova na období let 2014-2020. Zemědělci díky tomu do roku 2020 získají z národních 

zdrojů a z evropského rozpočtu téměř 53 miliard korun.  
„Jedná se o významný balík dotační podpory pro naše zemědělce a finanční prostředky půjdou 

do široké škály aktivit. Dotace jsou například určeny pro ty, kteří aktivně hospodaří v méně 

příznivých oblastech nebo v systému ekologického zemědělství. Půjdou také na podporu 

zemědělských postupů zvyšujících úrodnost půdy a potlačujících erozi, která je stále 

ožehavějším problémem. Finanční příspěvek dostanou ale také chovatelé na zajištění dobrých 

životních podmínek pro zvířata a použít je mohou například na zvětšení celkového lehacího 

prostoru ve stáji,“řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. 

Konkrétně vláda schválila nařízení o podmínkách poskytování plateb pro oblasti 

s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními. Platby přispějí k udržitelnému hospodaření, 

zmírní negativní dopady zemědělství na životní prostředí a také dorovnají ztížené podmínky 

v méně příznivých oblastech. Do roku 2020 dostanou zemědělci v rámci tohoto nařízení více 

než 18 miliard korun (při orientačním kurzu 27 korun za 1 euro). 

Nařízení o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření 
umožňuje čerpání dotací na takové způsoby využití zemědělské půdy, které ochrání a zlepší 

životní prostředí a krajinu. Cílem je zvýšení úrodnosti půdy a ochrana před erozí i vysycháním. 

Opatření také podporuje postupy, které posílí schopnost zadržování vody v krajině. V příštích 

pěti letech na ně půjde více než 24 miliard korun. 

Nařízení o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat má 

zlepšit podmínky v chovech skotu a prasat. Podpora přispívá k zavádění inovativních 

technologií chovu a postupů. Dotace bude kompenzovat dodatečné výdaje a příjmy ušlé 

v důsledku zvýšených nákladů plynoucích z dobrovolného závazku dodržet podmínky opatření. 

Celková výše prostředků v tomto opatření je přibližně 1, 8 miliardy korun. 

Nařízení o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství podpoří zemědělce 

hospodařící v systému přechodu na ekologické zemědělství a v systému ekologického 

zemědělství, které je šetrné ke složkám životního prostředí a poskytuje základ pro produkci 

kvalitních surovin a potravin s vysokou přidanou hodnotou. Zabraňuje degradaci půdy, zejména 

snížením rizika eroze a kyselosti půdy. Také pomůže ochránit cenná území s druhovou 

různorodostí a přispěje ke zvýšení ekologické stability krajiny. Příjemci celkem dostanou téměř 

9 miliard korun. 

Dotace jsou ze 75 % hrazeny z evropského a z 25 % kofinancovány z českého rozpočtu. Každý 

z příjemců podpory, kromě opatření Agroenvironmentálně klimatických, musí být aktivní 

zemědělec. Nařízení navazují na zahájení nového období Společné zemědělské politiky EU na 

roky 2014 až 2020 a umožňují čerpání dotací z Programu rozvoje venkova na toto období. 

Hynek Jordán, ředitel Odboru komunikace MZe 
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Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 

fond zahájil příjem žádostí v rámci 
programu Zemědělec 

7.4.2015 

Tisková zpráva – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) přijímá od 2. 

4. 2015 žádosti o poskytování podpory v rámci programu Zemědělec. Nově je kromě 

investic do zemědělských strojů možné poskytnout podporu také na investice na výstavbu, 

pořízení či vylepšení nemovitého majetku v zemědělských podnicích, které souvisí se 

zemědělskou prvovýrobou, a investice na nákup plemenných zvířat za účelem zlepšení 

genetické hodnoty stáda. 

S ohledem na nové právní předpisy Evropské unie došlo k několika modifikacím uvedeného 

programu. Zásadní změnou je požadavek na podání žádosti o poskytnutí podpory před 

uzavřením úvěrové smlouvy, přičemž realizace podnikatelského záměru nesmí být zahájena 

před podáním žádosti. 

Nově se žadatelům nabízí možnost kumulace podpory v rámci programu Zemědělec a podpory 

v rámci Programu rozvoje venkova, a to vždy za podmínky, že takovou kumulací 

nebude překročena maximální míra či výše podpory stanovená předpisy Evropské unie či 

rozhodnutí Evropské komise. 

Výši podpory (procentní sazbu) v rámci programu Zemědělec stanovuje PGRLF na základě 

ekonomického vyhodnocení všech žádostí, které byly zaregistrovány v období od zahájení 

příjmu žádostí do 30. 9. 2015 a následně za každé období od 1. 10. do 30. 9. každého roku, ve 

kterém jsou přijímány žádosti. Nově také bude příjem žádostí otevřen po celý kalendářní rok. 

Vždy platí, že úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 1 %. 

Plné znění pravidel podpory je k dispozici na www.pgrlf.cz. 

Zdroj: SZIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pgrlf.cz/
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Informace pro žadatele vydané SZIF 

 

Informace pro žadatele – zemědělský podnikatel, aktivní zemědělec ZDE 

Informace pro žadatele SZP 2015 SAPS, Greening   ZDE 

Informace pro žadatele SZP 2015 – Agroenvironmentálně klimatické opatření ZDE 

Informace pro žadatele SZP – 2015 – LFA a Natura 2000 na z.p.  ZDE 

Info pro žadatele v rámci Lesnicko-environmentální opatření a opatření Natura 2000 v lesích 

ZDE 

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy ZDE 

Informace pro žadatele SZP – 2015 Opatření Ekologické zemědělství ZDE 

Informace pro žadatele SZP 2015 – Platba pro mladé zemědělce ZDE 

Informace pro žadatele SZP 2015 – Dobrovolné podpory vázané na produkci ZDE 

Informace pro žadatele SZP 2015 – Opatření dobré životní podmínky zvířat ZDE 

Metodika pro auditory – aktivní zemědělec ZDE 

 

Zdroj: SZIF 

 

 

Semináře DOTACE pro celém Středočeském 

kraji 

Od 7.4 do 15. 4. 2015 probíhali semináře k DOTACÍM po celém 

Středočeském kraji 

Zde je možné si prezentace stáhnout PREZENTACE ZE SEMINÁŘŮ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1426842609198.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1428672678506.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1427868400318.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1426842788892.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa2%2F2%2F23%2F1428487854416.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Feafrd%2Fosa2%2F2%2F21%2F1427984389209.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1427868394656.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1427793831623.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1426842648212.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1426842687135.pdf
http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fsaps%2Fjz%2F1426861895414.pdf
http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4153&ch=682&typ=2&val=4153
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Zemědělská škola v Benešově má nové 

laboratoře z evropských peněz  

 

 

Dotační projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ 

dopomohl Vyšší odborné škole a Střední zemědělské škole v Benešově k novým 

laboratořím.  „Projekt je financován z peněz Evropského sociálního fondu a ze státního 

rozpočtu. Nové vybavení odborných učeben za zhruba tři miliony korun zkvalitní výuku i 

přitáhne studenty k oboru,“ řekl statutární náměstek hejtmana pro oblast školství Milan Němec 

(ČSSD) při slavnostním předání nových laboratoří v úterý 14. dubna 2015, kterého se zúčastnili 

také zástupci vedení školy i města Benešov.  

Z projektu byla mimo jiné vybavena chemická a biologická laboratoř v hodnotě 860 tisíc Kč, 

byly nakoupeny pomůcky a vybavení pro veterináře za 200 tisíc korun, vybavení pro chov 

hospodářských zvířat za 750 tisíc korun, vybavení pro mechanizaci v hodnotě 660 tisíc korun 

a zázemí pro zahradnictví a pěstitelství za 410 tisíc korun. 

Hosté měli po zahájení možnost vidět a vyzkoušet si nové vybavení společně se studenty. 

„Vrátil jsem se díky tomu do svých studentských let, byť my jsme tak dokonalé vybavení 

neměli. Kraj hodlá podobné projekty podporovat co nejvíce, vychováváme si tím novou 

generaci. Díky projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským 

krajem chce kraj v tomto roce dokončit vybavení školních laboratoří, výstavbu venkovních 

přírodních učeben a dodání nástrojů a nářadí do dílen a učeben v celkové hodnotě 14,7 

milionu,“ doplnil náměstek Němec. 

V roce 2014 bylo z  prostředků projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč 

Středočeským krajem“ pořízeno moderní vybavení laboratoří, učeben a dílen partnerských škol 

za více než 23 milionů korun. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

 

Strategie regionu Posázaví: důraz na 

sociální začleňování a mezigenerační soužití 

 

Sociální začleňování, mezigenerační soužití, vzdělávání nebo agroturistika – to jsou některé z 

priorit rozvoje regionu Posázaví do roku 2020. Jsou zahrnuty v připravované Strategii 

komunitně vedeného místního rozvoje, která bude důležitým podkladem pro získání finančních 

prostředků na realizaci projektů v regionu. Podle předběžných informací by do Posázaví mělo 

v období 2014–2020 přijít dohromady kolem 186 milionů korun z Integrovaného regionálního 

operačního programu, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Zaměstnanost. První 

výzvy k podání žádostí o dotace by měly být vypsány na začátku roku 2016. Žadatelé by už 

proto měli začít s přípravou projektů.  
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„Výkonný výbor Místní akční skupiny (MAS) Posázaví ve spolupráci s Kontrolním výborem a 

Výběrovou komisí pracují na specifikaci cílů rozvoje regionu. Snažíme se určit směr toku 

financí tak, aby odpovídal mezigeneračním potřebám obyvatel regionu. Daleko větší tlak a 

vazba jsou na sociální inkluzi, odpadl spolkový i zájmový život, prostor se hodně otevírá 

sociálnímu podnikání a začleňování znevýhodněných nebo sociálně vyloučených skupin osob,“ 

řekl předseda Výkonného výboru Miroslav Němec.  

 

Nyní se podle něj specifikují oblasti podpory, takzvané fiche. „Mělo by jich být devět a v tuto 

chvíli se připravují alokace peněz a preferenční kritéria pro každou z nich. Odsouhlasit je musí 

ještě Programový výbor MAS,“ konstatoval Miroslav Němec. Výkonný výbor si ke spolupráci 

přizval Kontrolní výbor a Výběrovou komisi, a to kvůli jejich zkušenostem s výběrem projektů 

v minulém programovacím období. „Je to hodně důležité zejména pro zacílení jednotlivých 

fichí na konkrétní skupinu lidí,“ zdůvodnil Miroslav Němec. Zůstane se také u osvědčeného 

principu výběru projektů – žadatelé je budou muset veřejně obhájit před Výběrovou komisí, 

čemuž bude opět předcházet výjezd komisařů na plánovaná místa realizace projektů.   

 

Ověřenou metodu výběru projektů k financování podporuje i členka Výkonného výboru Lucie 

Onderčaninová. „Snažíme se vyjít ze zkušeností minulých let. Snažíme se podchytit a odstranit 

případné otazníky, které se v minulosti vyskytly, aby to žadatelé měli co nejjednodušší, aby 

výběr měl co nejméně slabých míst a byl co nejtransparentnější,“ řekla. Navrhované fiche podle 

ní ale obsahují nová témata a podporují jiné oblasti než dosud. 

 

Výkonný výbor navrhl vytvořit následující fiche: Bezpečná cesta nejen do školy, Vzdělávání, 

Rodinná komunitní centra, Sociální komunitní centra, Sociální podnikání, Sociální a komunitní 

služby v komunitě, Sociální podnikání, Agroturistika a podpora místních výrobců a Lesy, voda, 

rekreace. Podle předběžných návrhů by na ně z Integrovaného regionálního operačního 

programu mělo jít 106 083 000 Kč, z Programu rozvoje venkova 50 314 000 Kč a z Operačního 

programu Zaměstnanost do 30 milionů Kč.  

 

V letech 2007–2013 výrazně pomáhal k naplnění strategie rozvoje regionu Posázaví Strategický 

plán LEADER, financovaný z evropských peněz. MAS Posázaví, která ho administrovala, z 

něj rozdělila mezi žadatele kolem 90 milionů korun. Byla za ně postavena nová hřiště, opraveny 

kapličky a hasičské zbrojnice, vybudována vesnická muzea nebo naučné stezky. 

 

Jaroslava Tůmová, Posázaví o.p.s. 

 

Nový život pro starou faru 

 

Sociální byty, komunitní centrum, výrobna regionálních produktů, kavárna nebo exerciční dům 

– v to všechno by se mohla proměnit bývalá fara v Maršovicích. Osud chátrajícího objektu není 

lhostejný místním, kteří založili Občanský spolek Maršovická fara a spolu s dalšími partnery 

chtějí barokní stavbu zachránit. 
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Zástupce spolku Václav Altmann by dal přednost vzniku exercičního domu, v němž by se lidé 

scházeli na duchovní cvičení. „Naplnil by se tak účel fary – být duchovním centrem Maršovic,“ 

říká. Nemuselo by však podle něj zůstat jen u duchovních témat, v rozporu s posláním fary by 

nebyly ani různé přednášky a podobné akce.  

 

Farnost v Maršovicích byla zrušena v roce 2009. Zdejší farní společenství se změnilo v zájmový 

spolek, který ctí potřebu svých členů scházet se a sdílet své zájmy a přítomnost. Na faře se 

scházejí několikrát do roka - slaví zde narozeniny farníků, pořádají dětská setkání. Dochází tak 

k paradoxní situaci, kdy budovu samotná církev využít nedokáže, ale pro místní farníky je velmi 

potřebná a přínosná. Arcibiskupství, které je jejím vlastníkem, však má podobných objektů 

hodně a na jejich opravy a údržbu nemá peníze. Řešením by mohla být dotace. 

 

Dispozice fary odpovídá barokní přestavbě kolem roku 1730. Je rozdělena na čtyři samostatné 

prostory, v přízemí a v patře. Sociální zařízení chybí, jsou tu jen dva suché záchody, z toho 

jeden původní barokní, který má podobu kachlových kamen. Voda byla do fary zavedena až po 

roce 1975. Ve velmi špatném stavu jsou i veškeré hospodářské budovy, tedy velká stodola z 

roku 1903 a prostorné chlévy. Neudržovaná je také velká zahrada.  

 

Areál kostela s farou byl postaven v letech 1774–1775. Jeho poslední generální oprava proběhla 

ve 30. letech 20. století. Po nuceném odchodu posledního kněze z fary v roce 1961 v objektu 

bydleli lidé, kteří se ocitli v nouzi. V současné době mají patro pronajaté dvě rodiny na letní 

byt a nájem z těchto prostor pomáhá farnosti pokrývat nutné náklady na opravy celého areálu. 

V nejbližší době bude potřeba opravit především střechu.  

 

Podobných staveb je v regionu hodně. Víte o nějaké? Měli byste chuť se pustit do její záchrany? 

Napadá Vás, jak ji využít? Ozvěte se! Pomozte vdechnout nový život starým farám. Pomozte 

oživit objekty, které byly neprávem odsouzeny k zániku. Dejte nám vědět na 

info@posazavi.com. 

 

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s. 
 

 

 

Pivovar Ferdinand získá na čtyři roky 

certifikát Top Delikatesa 

Tisková zpráva, v Benešově dne 14. 4. 2015 

Benešov: Ve středu  22. 4. 2015 ve foyer Průmyslového paláce bude za přítomnosti 

místopředsedy senátu ČR Přemysla Sobotky a ministra zemědělství ČR Mariana Jurečky 

slavnostně zahájen gastronomický veletrh Víno&Delikatesy. Letos již v pořadí 18. ročník, 

který se uskuteční ve dnech 22. – 24. 4. 2015 na pražském Výstavišti, představí během tří 

mailto:info@posazavi.com


11 
 

dnů největší expozici vín, destilátů, ale také dalších nápojů a pochutin z „nových“ zemí 

Evropské unie. Kromě nabídky vín naleznete na veletrhu také točené pivo Ferdinand 

z Benešova. 

Benešovský pivovar a jeho pivní speciály budou mimo jiné i součástí prezentace stánku Česká 

chuťovka, která má každoročně za úkol objevit nové české potraviny té nejlepší chuti. A právě 

Pivovar Benešov v loňském roce na Chuťovce získal další ocenění za pivo, konkrétně za speciál 

Max 11 %. Prvním letošním oceněním pivovaru za světlý ležák Max je čtyřletý certifikát s 

etiketou „Top Delikatesa“, který bude pivovaru slavnostně předán v zahajovací den veletrhu. 

Tato světlá jedenáctka Max má podle vrchního sládka Jaroslava Lebedy „neulpívající hořkou 

chuť, jemnost a správný říz“. To díky chmelení odrůdou chmele Vital z Žatecka, který byl 

původně vypěstován pro farmaceutické účely. Pivovar Ferdinand s ním trochu experimentoval 

a jako první jej využil pro vaření svého skutečného piva. Pivo pod dohledem pivních mistrů 

zraje 70 dní v ležáckých tancích a vyznačuje se vyšší dávkou jednotek hořkosti než ostatní 

benešovská piva.  

Nejvýznamnějším oceněním piva pro Pivovar Ferdinand v loňském roce bylo také vyhlášení 

„Piv roku“ od Sdružení přátel piva. Tímto prestižním oceněním byl „Jedenáctkou roku“ 

vyhlášen opět světlý ležák Max a v kategorii „Polotmavé pivo 2014“ polotmavý 13% speciál 

Sedm kulí, ochucené pivo s příchutí bylin s unikátní a nenapodobitelnou hořkosladkou chutí.  

Pokud se budete chtít na veletrhu osvěžit pořádným pivem, víte, kde ho hledat. U stánku Česká 

chuťovka a nejen tam se o vás rádi postarají.  

Více na www.skutecnepivo.cz 

 Posázaví, o.p.s. 
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