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Podporu obcí a zemědělců nelze 
oddělovat, společné totiž tvoří venkov 

6.4.2012 

Tisková zpráva – Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací do konce 
současného programového období, ale také v období 2014 až 2020, byly tématem setkání 
ministra zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci Místních akčních skupin na 
zámku v Holešově. Ministr, který dnes ukončil svoji dvoudenní pracovní návštěvu 
Zlínska, si rovněž prohlédl Zemský hřebčinec Tlumačov, vinařství Vaďura Polešovice a 
navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů VOMA v Uherském 
Brodě. 

Ministerstvo zemědělství se již na nové programové období intenzivně připravuje. „Zřídili 
jsme například Gremium pro koncepční otázky, kam byli přizváni zástupci nevládních 
organizací. Jedna ze skupin Gremia se zabývá právě Programem rozvoje venkova (PRV). Do 
letošního července bychom měli určit, které potřeby jsou nejpalčivější a které nástroje pro 
jejich řešení nejvhodnější. Jaká konkrétní opatření budou zavedena a jakou formou řešena, 
budeme moci rozhodnout, až budeme znát výši národních obálek,“ řekl ministr Bendl.   

PRV doplňuje dotační nástroje strukturální politiky podporou investic v zemědělském a 
potravinářském sektoru, přispívá k zajištění pracovních příležitostí ve venkovských oblastech, 
zlepšuje život obyvatelům malých obcí a v neposlední řadě napomáhá zlepšit stav životního 
prostředí. Ministr v této souvislosti uvedl, že podporu obcí a zemědělců nelze jednoznačně 
oddělovat, protože společně tvoří venkov. „Do budoucna budeme usilovat o mnohem větší 
provázání projektů a společné zapojení všech aktérů do jejich realizace,“ vysvětlil ministr. 

Rozpočet PRV na období 2007 až 2013 je přes 3,6 miliardy EUR, tedy zhruba 88 miliard 
korun. „Objem peněz vyplacených ve Zlínském kraji za projektová opatření v rámci PRV činil 
od roku 2007 1,2 miliardy korun, loni kolem 398 milionů korun. Pokud jde o Místní akční 
skupiny, dosud byly na Zlínsku jejich prostřednictvím uskutečněny 302 projekty s dotací 133 
milionů korun. Z toho 157 projektů za 76 milionů korun podaly obce a svazky obcí,“ řekl Petr 
Bendl. 

Na rozvoj venkova v příštím období se návrh rozpočtu Evropské unie (EU) pohybuje kolem 
101 miliard EUR. Výše národních obálek zatím není stanovena, podle Evropské komise (EK) 
budou peníze přerozdělovány na základě objektivních kritérií a výše stávajícího rozpočtu. Ten 
je pro Českou republiku příznivý, stanovená kritéria však směřují spíše na snížení rozpočtu. 
„Budeme se samozřejmě snažit, abychom dostali stejné peníze jako ve stávajícím období, ale 
je nutné si uvědomit, že v přepočtu na plochu zemědělské půdy je rozpočet současného 
českého PRV podstatně nad průměrem Unie,“ řekl ministr Bendl.  

V rámci návštěvy Zlínska zavítal Petr Bendl do Zemského hřebčince Tlumačov, který měl 
rozhodující úlohu ve vývoji chovu koní na Moravě, a do rodinného vinařství Vaďura 
Polešovice. 

V Uherském Brodě ministr navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů 
VOMA, jejíž třináct výrobků získalo značku kvality KLASA. Jsou mezi nimi například 
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Mahdalíkovy párečky, výběrová šunka VOMA, Lopenická slanina, Brodská sekaná a 
Bílokarpatský salám. Firma má podle ředitele Miroslava Mahdalíka eminentní zájem kupovat 
domácí suroviny, podporovat a spolupracovat s českými zemědělci a českými výrobci 
technologií a českým obchodem. Nikoli však na úkor kvality a sortimentu. „Vždy mě potěší, 
když narazím na chutnou a poctivou českou potravinu. Jsem rád, že stále více výrobců 
navazuje nebo se vrací k potravinám s tradičními recepturami. Zároveň jsem rád, že zákazníci 
stále častěji tyto potraviny vyhledávají. A značky, jako je třeba KLASA nebo Regionální 
potravina, jim v tom pomáhají,“ řekl Petr Bendl. 

 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

 
Ministr Bendl považuje postup polské 

strany za skandální 

5.4.2012 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl hodnotí dnešní informace o vývoji 
situace na polském trhu se solí jako velmi vážné. „Přijde mi absurdní, že Polsko na svém 
trhu činí opatření na ochranu domácích spotřebitelů, ale odmítá nám poskytnout 
informace, které potřebujeme k tomu, abychom v podobné míře chránili veřejnost v 
ČR. Takový postup je skandálním porušením evropských předpisů.“  

Ministr Bendl proto znovu požádá o zásah Johna Dalliho, komisaře Evropské komise 
odpovědného za oblast veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Do Polska také bezprostředně 
odjede skupina složená ze zástupců ministerstva a resortních dozorových orgánů vedená 
náměstkem ministra Martinem Hlaváčkem a bude žádat o neprodlené předání informací o 
polských producentech, jichž se problém se solí týká. 

České inspekční orgány dosud nezaznamenaly v odebraných vzorcích polské soli a výrobků 
z Polska žádné problémy. Zaměření na výrobky konkrétních producentů by jim ovšem 
pomohlo lépe zacílit činnost a zvýšit pravděpodobnost, že problematické výrobky – pokud 
nějaké skutečně problematické jsou – budou co nejrychleji nalezeny. „Nechápu, že kolegové 
z Polska svým postupem vystavují podezření všechny polské výrobky na našem trhu,“ 
konstatoval ministr Bendl. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Redukce institucí spadající pod 
Ministerstvo zemědělství začala 

30.3.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství zahájilo realizaci prvního kroku ke 
zjednodušení struktury podřízených organizací. Bude jím sloučení Státní 
rostlinolékařské správy ČR (SRS) s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem 
zemědělským (ÚKZÚZ). 

Ministr Petr Bendl s účinností od 1. dubna pověřil ředitele SRS Zdeňka Macha řízením 
ÚKZÚZ. Jeho úkolem v čele obou institucí bude připravit je postupně ke sloučení. 

„Při slučování dvou organizací je výhodou, pokud obě podléhají jednotnému vedení.  Tím se 
zabrání vzniku případných  neřešitelných sporů a nejasností. Proto jsem ke konci března 
odvolal z funkce ředitele ÚKZÚZ Jaroslava Staňu a pověřil řízením ústavu Zdeňka Macha. 
Panu řediteli Staňovi jsem poděkoval za práci, kterou v ÚKZÚZ vykonal,“komentuje své 
dnešní rozhodnutí ministr Bendl. 

Ministr Bendl současně zadal zpracování potřebných návrhů legislativní úpravy, protože 
ÚKZÚZ je zřízen samostatným zákonem (č. 147/2002 Sb.). 

Propojení SRS a ÚKZÚZ je prvním z řady kroků, které směřují ke snížení počtu organizací 
podřízených Ministerstvu zemědělství. Po propojení kontrolních a inspekčních institucí 
v oblasti rostlinolékařské péče, budou podobně vybudovány další dva pilíře zaměřené na 
živočišnou a potravinářskou produkci. Ministerstvo si od redukce slibuje nejen finanční 
úspory v řádu stovek milionů korun ročně, ale především zjednodušení dosud velmi rozsáhlé 
kontrolní agendy v resortu. „Zemědělci a potravináři dnes musí věnovat spoustu času velmi 
specializovaným kontrolám. Proto je plně na místě zjednodušení systému kontrol, a mě těší, že 
s tímto záměrem vyslovili jasný souhlas i zástupci nevládních organizací,“ dodává ministr 
Bendl. 

SRS je správní úřad se sídlem v Praze, který vykonává zákonem stanovené činnosti, které se 
týkají například rostlin a rostlinných produktů, opatření proti zavlékání a rozšiřování 
škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů, či rostlinolékařského 
dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných 
rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut. SRS je také úřední 
organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin. 

ÚKZÚZ je správní úřad se sídlem v Brně a regionálními pracovišti. Jeho činnost stanovují 
předpisy Evropských společenství a zvláštní zákony, například zákon o vinohradnictví a 
vinařství, o krmivech, o oběhu osiva a sadby, o ochraně chmele nebo o hnojivech. Ústav 
mimo jiné vykonává odborné činnosti podle zákona o ÚKZÚZ a je také pověřen dělat úřední 
kontroly v oblasti ekologického zemědělství. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 
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MZe získá zpět přes 300 milionů korun 
 

Česká republika uspěla s žalobou proti Evropské komisi – ta musí vrátit Ministerstvu 
zemědělství přes 300 milionů korun  
29.3.2012 

Tisková zpráva – Evropský Tribunál dnes vynesl rozsudek, kterým vyhověl žalobě 
České republiky proti Evropské komisi. Ta bude muset vrátit 12,287 milionu EUR 
Ministerstvu zemědělství. Česká republika tuto částku zaplatila do rozpočtu Evropské 
unie za údajné nadlimitní zásoby zemědělských produktů ke dni přistoupení ČR k Unii. 

Po vstupu České republiky do EU stanovila Evropská komise (EK) údajné přebytečné zásoby 
zemědělských produktů u všech nových členských zemí Unie kromě Maďarska. Dne 4. 
května 2007 zveřejnila EK položky, u nichž shledala nadlimitní zásoby, a určila částky, 
které jednotlivé země musí do rozpočtu EU uhradit. ČR byla za přebytečné zásoby drůbežího 
masa, rýže, konzervovaných žampionů, mandarinek, ananasů a ovocných džusů vyměřena 
pokuta 12,287 milionu EUR. Splacení bylo rozloženo do čtyř let a tuto částku MZe v plné 
výši uhradilo do roku 2010. Nyní Evropský tribunál rozhodl o neoprávněnosti sankce EK. 

„Je to významný úspěch, který po téměř pěti letech soudního sporu korunuje dlouholeté úsilí 
Ministerstva zemědělství a Ministerstva zahraničních věcí, a který potvrzuje, že ČR byla ze 
strany Komise neprávem uložena sankce. Od začátku jsme byli přesvědčeni, že ČR v době 
svého přistoupení k EU neporušila pravidla, a proto se rozhodla s EK soudit. Budeme 
požadovat, aby peníze, které Ministerstvo zaplatilo, byly ze strany EK vráceny a využity 
v rámci resortu,“ řekl ministr Petr Bendl. 

Proti rozhodnutí EK podaly žalobu kromě ČR také Polsko, Litva a Slovensko. Česká 
republika ve své žalobě ze dne 4. července 2007 poukázala na překročení pravomocí EK, 
nepřiměřenost opatření, neexistenci metodiky, netransparentní postup a nedostatečné 
odůvodnění rozhodnutí ze strany EK. 

Rozsudek Tribunálu ruší rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2007, na jehož základě  musela 
ČR uhradit 12,287 milionu EUR (cca 300 mil. Kč) do rozpočtu EU. Evropská komise se proti 
rozsudku Tribunálu může odvolat k Soudnímu dvoru do dvou měsíců od jeho oznámení. 

Výsledek soudního sporu vyniká především proto, že problematika nadlimitních zásob byla 
řešena se všemi přistupujícími zeměmi od roku 1995 a důsledkem bylo  udělení pokuty. 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Ministerstvo zemědělství odebralo pěti 
výrobkům označení KLASA 

 
Praha 2. dubna 2012 – Na základě oznámení Státní zemědělské potravinářské inspekce o 
porušení Pravidel pro udělování národní značky KLASA, odebrala Hodnotící komise 
MZe toto označení pěti výrobkům.  

Známka kvality byla odebrána těmto výrobkům: Mlékárna Kunín a.s. – Smetana ke šlehání 
31%, PT servis konzervárna spol. s.r.o. – Maďarský guláš, PEJSKAR & spol., spol. s.r.o. – 
Vysočina 300 g, Europasta SE – Zátkovy vaječné těstoviny – vlasové nudle a Zátkovy 
vaječné těstoviny – vřetena. Uvedené produkty nesplňovaly při kontrolách podmínky pro 
udělení značky kvality KLASA.  

„Kvalita potravin se stává v poslední době stále častějším tématem diskusí. Proto je nezbytné, 
aby kontroly oceněných výrobků probíhaly nejenom na počátku, ale po celou dobu platnosti 
certifikátu, který výrobce opravňuje používat pro daný výrobek logo KLASA. Díky těmto 
kontrolám můžeme spotřebitelům zaručit skutečnou kvalitu výrobků nesoucích logo KLASA“, 
dodává ředitel Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Mgr. Petr Milas.  

Národní značka kvality KLASA již od roku 2003 informuje spotřebitele o kvalitních 
produktech domácí výroby a slouží tak přímo ke zvýšení prodejů a známosti takto označených 
potravin. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě 
prodlouženo, ale také při zhoršení kvality či porušení podmínek pro její získání odebráno.  

Petr Hlavatý 
tiskový mluvčí SZIF  

 

Ministerstvo zemědělství schválilo 
vyhlášku týkající se porážky krokodýlů 

6.4.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášku o veterinárních 
požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů z 
nich pocházejících. Dokument odeslalo do Bruselu, kde ho musí odsouhlasit Evropská 
komise.  

Pokud ve vyhlášce nenastanou změny, měla by vstoupit v platnost na přelomu června a 
července letošního roku vyhlášením ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že krokodýli, které 
v České republice chovají na farmě ve Velkém Karlově, patří mezi plazy, nelze pro ně použít 
stávající předpisy pro usmrcování hospodářských zvířat. To má umožnit právě nová vyhláška. 

V České republice je v současnosti chováno přes 200 krokodýlů nilských určených pro jateční 
účely, což není v rozporu s žádným předpisem národním, ani evropským. Podobné chovy jsou 
i v některých dalších zemích Evropské unie a krokodýl nilský není ani na seznamu zvláště 
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chráněných živočichů CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). 

Vyhláška kromě jiného upravuje způsob zpracování krokodýlů, jejich těl, masa, orgánů a 
ostatních částí k veterinárnímu vyšetření, stejně jako veterinární a hygienické požadavky na 
podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s živočišnými produkty pocházejícími 
z krokodýlů. Právní norma také upravuje vyšetřování krokodýlů a živočišných produktů, které 
z nich pocházejí, posuzování a označování těchto produktů na základě jejich veterinárního 
vyšetření, jakož i veterinární podmínky jejich uvolňování do oběhu. 

Provozovatel jatek musí podle dokumentu zajistit, aby byli krokodýli poraženi za podmínek a 
použití metod, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání. 

Jan Žáček, tiskový mluvčí MZe 

Ministerstvo zemědělství zve na Procházku 
po českém venkově 

Tisková zpráva – Seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova 
(PRV), jehož prostřednictvím přispívá Evropské unie ke zkvalitnění života v malých 
městech a vesnicích, chce Ministerstvo zemědělství. Přišlo proto s nápadem uspořádat 
soutěž Procházka po českém venkově 2012, která dnes začíná. 

Z Programu rozvoje venkova se financuje zemědělské podnikání, projekty na podporu 
cestovního ruchu, zachovávání kulturních památek a venkovských tradic nebo zlepšování 
životního prostředí. Klíčová je také agroturistika: „Od roku 2007 tak byly prostřednictvím 
Programu rozvoje venkova opraveny silnice, postaveny nové penziony zaměřené na 
agroturistiku, rekonstruovány kostely, otevřena nová muzea a mnoho zemědělců tak získalo 
příspěvky na diverzifikaci zemědělské činnosti,“ vysvětlil ministr zemědělství Petr Bendl 
s tím, že zatím byly z tohoto programu podpořeny projekty v celkové hodnotě 51 miliard 
korun. 

V rámci soutěže Procházka po českém venkově vznikly speciální webové stránky, na kterých 
lidé najdou různé zajímavosti z venkovských oblastí a netradiční tipy na trávení volného času. 
„Cílem soutěže tak není pouze informovat českou veřejnost o podpořených projektech, ale 
také lidem nabídnout jiný pohled na český venkov a inspirovat je k zajímavým výletům,“ řekl 
ministr Bendl. 

Pravidla soutěže jsou jednoduchá. Na webových stránkách www.ceskyvenkov.eagri.cz je 
popsáno 12 projektů financovaných z PRV a ke každému z nich se váže jedna otázka. Pokud 
soutěžící správně zodpoví alespoň 10 otázek, postupuje do slosování o hlavní výhry. Těmi 
jsou víkendové pobyty pro 2 osoby na Smetanově statku, koňské farmě Heroutice nebo ve 
srubu Karolina v Orlických horách. Každý účastník také automaticky získá elektronickou 
kuchařku regionálních potravin. Soutěž potrvá od 2. dubna do 22. května 2012. 

Více o soutěži na www.ceskyvenkov.eagri.cz 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Aktuality 

• XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní 
06.04.2012 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky 
XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 
1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012. 

• Doporučení MMR k zadávání veřejných zakázek 
30.03.2012 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo ke změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, která 
proběhne k 1. 4. 2012, výčet nejdůležitějších změn a doporučení, jak postupovat při smlouvách uzavíraných po 
tomto datu. 

 
 

Vodáci se naučí, jak se chovat bezpečně na 
vodě 

 
V loňském roce na českých řekách utonuli 4 vodáci, od začátku roku 2012 si řeky vyžádaly 
další dvě oběti. Často je příčinou vodáckých neštěstí neznalost a podcenění situace. Jak 
zbytečným nehodám předejít, naučí zájemce vodácký kurz, který se koná na 1. 5. 2012 v Týnci 
nad Sázavou. 
 
Na vodu, ať už na jeden den nebo na týdenní dovolenou, vyráží stále více Čechů. Mnohým 
však chybí zkušenosti i základní vodácké znalosti. Časté jsou také případy, kdy vodáci, někdy 
posilněni alkoholem, přecení své síly. „Vodáci, kteří přijdou k nám do půjčovny, často jezdí 
na vodu mnoho let, aniž by znali základní pravidla bezpečnosti na vodě. Potom se snadno 
může stát, že podcení situaci na řece, třeba sjedou nebezpečný jez, který by i zkušený vodák 
raději přenesl,“ vysvětluje Anna Moravová z Půjčovny lodí Samba na Sázavě. „Nebezpečí se 
zvyšuje, když stoupne množství vody v řece, což bývá za jarního tání nebo v létě po silných 
deštích,“ dodala. 
 
Loňská tragédie na řepčínském jezu u Olomouce, kdy o život přišel žák, učitelka i vodácký 
instruktor, znovu všem připomněla, jak mohou být řeky záludné. Největší hrozbou pro vodáky 
i plavce jsou právě jezy. Nebezpečný jez s válcem totiž většina rekreačních vodáků ani 
nerozpozná. Nechají se zmást rovnou hladinou pod jezem, která je pouze trochu zpěněná jako 
pivo. Ve skutečnosti zde ale voda nebezpečně koluje – z jezu padá na dno a po hladině se 
vrací zpět k jezu, takže loď nebo člověk může v tomto vodním válci rotovat i desítky minut. 
 
Jednoduchá rada, jak zbytečným tragédiím předejít, zní: alkohol konzumujte na vodě s mírou, 
abyste měli své chování pod kontrolou. A pokud jste začátečníci, na vodu by s vámi měl jet 
někdo zkušenější. Ať už to bude kamarád nebo vodácký instruktor.  

 
 

Vodácká škola  
 

Více o bezpečnosti na vodě se zájemci mohou dozvědět v jednodenní vodácké škole, která se 
bude konat 1. 5. 2012 v Týnci nad Sázavou, a je zdarma. Vodáckou školu organizuje 
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Půjčovna lodí Samba. „Chtěli jsme udělat něco pro větší bezpečnost na vodě, proto pořádáme 
tento kurz. Doufáme, že vodáci, kteří náš kurz zdarma absolvují, naučí zásady bezpečného 
chování na vodě i svoje kamarády, a tím se zodpovědné vodáctví bude dále šířit,“ uvedla 
Anna Moravová.  Začátečníci se na kurzu dozvědí, jak správně pádlovat, zatáčet na klidné 
vodě, jak sjet jez a jaká nebezpečí se na jezech skrývají. Pro pokročilé je připraven náročnější 
program, například nácvik záchrany na vodě. Kurz i zapůjčení vodáckého vybavení je 
zdarma, účastníci dostanou mapu Sázavy s nákresy jezů. 
 
Anna Moravcová 
MAS Posázaví 
 
Kontakt pro další informace: 
Anna Moravová, tel.: 604 904 737, www.pujcovna-lodi.cz 
 
 
 

Podlipansko s dětmi 
 
Děti z 8. třídy základní školy v Zásmukách navštívily v pondělí severní část Podlipanska a 
pozávaly zajímavosti a historii vlastního regionu. Konkrétně navštívily půvabný zámek 
v Radimi, prošly se po okolí. Unikátním kubistickým kostelem v Pečkách je provedla 
kurátorka Naďa Hauznerová.  Do programu bylo zařazeno i seznámení s organizací MAS 
Podlipansko a zapojení do plánování budoucích aktivit v regionu. Děti si také vyzkoušely, jak 
napsat jednoduchý projekt.  
 
8. třída šla v doprovodu  ředitelky MAS Podlipansko, Markéty Pošíkové „Cestou za trilobity“. 
Tak se jmenuje připravovaná naučná stezka do Lomu u Radimi, která bude návštěvníkům 
otevřena v celé své kráse příští rok. „Jedná se o jeden z podpořených projektů v rámci 
opatření LEADER Programu rozvoje venkova, který vybrala výběrová komise MAS 
Podlipansko v únoru 2012. Věříme, že stezku využije více škol a pomůže udržet návštěvníky 
v regionu déle.“ řekla Pošíková. 
 
MAS Podlipansko dlouhodobě plánuje intenzivnější spolupráci se školami, proto rádo přijalo 
nabídku paní učitelky Pecharové a připravilo program pro zásmucké děti. Děti pracovaly 
v týmech a odpovídaly na otázku“Co chcete zachovat, změnit, opravit, zrekonstruovat, 
vybudovat či podpořit ve vašem bydlišti?“  „Názory dětí budou použity do připravované 
rozvojové strategie 2014-20 a jsme za ně rádi, neboť je z nich patrno, že se dokáží nad 
problémy regionu skutečně zamyslet. Mezi náměty dětí se kromě skateparků a různých hřišť 
objevuje i odbahnění rybníka, vznik ekologické farmy nebo zlepšení sousedských vztahů 
v obci.“ dodala Pošíková. 
 
Ještě před návštěvou kubistického kostela v Pečkách prošly děti rychlokurzem projektového 
psaní. Zkusily si navrhnout téma malého projektu (akce) za cca 5 000 Kč a rozpracovat jej 
v hrubých rysech. 
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Nejlepší projekt dopracují ve škole a podají jej do Fondu kultury a sportu Podlipanska, kde by 
mohl být podpořen. Podlipansko se těší na zajímavé projekty i další „projektující školy“. 
 
Alena Chárová        
MAS Podlipansko o.p.s. 
 
 
Obecní kroniky jsou jedinečným pramenem 

informací o regionu 
 
Obecní kroniky jsou podle Michala Sejka ze Státního okresního archivu Benešov jedinečným 
pramenem informací, který využívají celé generace. K jejich psaní se proto musí přistupovat věcně a 
zodpovědně a zaslouží si také patřičnou ochranu. Michal Sejk to řekl na setkání regionálních 
kronikářů, které pořádaly ve středu v Benešově svazek obcí CHOPOS, společnost Posázaví o.p.s., 
Městská knihovna Benešov a Státní okresní archiv Benešov. Akce se zúčastnilo 31 lidí, kteří 
zaznamenávají život v obcích a městech regionu Posázaví. 
 
„Zajímá mě především obsah kronik, tedy do jaké míry splňují nějaká pravidla, nakolik jsou věrným 
zrcadlem své doby. Pokud si někdo přes kroniku vyřizuje své osobní účty, nebo naopak se tam bojí 
napsat něco ostřejšího, pak kronika nemá takovou úroveň. I když je třeba nádherně kaligraficky 
vybavena a je doplněna přílohami, pořád to neznamená, že je kvalitní,“ řekl Michal Sejk. 
 
Obce jsou podle něj povinny vést kroniky od roku 1920, v praxi se to ale téměř nedodržovalo. Upravil 
to až nový zákon z roku 2006. „Kroniky spíše beru do archivu, protože si myslím, že si ochranu 
zaslouží. Máme velice tristní zkušenosti s tím, v jakém stavu se kroniky dochovaly, jak se ztrácejí 
nebo jak se s nimi na některých obcích zachází,“ dodal Michal Sejk. 
 
Bedřich Švejda začal psát kroniku obce Řimovice v roce 1999. „Požádala mě o to tehdejší starostka. 
Neměl jsem ale na co navázat, obecní ani hasičská kronika se v obci nedochovaly. Nevěděl jsem, 
kolik práce mi psaní zabere, ale už jsem si vytvořil systém. Počasí zapisuju denně, hlouběji se věnuji 
důležitým událostem. Někdy mám na psaní míň času nebo mi chybí nálada, na zápisu to ale nesmí 
být znát.  Kroniku píšu při zaměstnání, jsem svobodný, tak se tomu můžu věnovat,“ řekl Bedřich 
Švejda.  
 
Pro Martu Zajíčkovou se psaní kroniky obce Hvězdonice stalo velkým koníčkem před dvěma roky. 
Psaní převzala po kolegovi, který život v obci dokumentoval skoro 50 let a laťku prý nasadil velice 
vysoko. „Dobře se zhostil popisu politického charakteru daného období, moc ale nezaznamenával 
obyčejný život lidí. Snažím se to napravit, píšu třeba i o tom, proč a kdy se drží posvícení. Doplňuji 
informace tak, aby se nezapomnělo na naše zvyky, na to, kam lidi chodili do školy, jak se u nás žilo. A 
přidávám do kroniky fotografie, protože fotodokumentace se v ní nevedla. Prosím staré lidi, aby mi 
věnovali nebo půjčili staré fotky, nechám je zpracovat a dodám je do kroniky. Moc mě to baví, mám 
v kuchyni připravený diář a cokoli je potřeba, si do něj zapíšu a potom to zaznamenám do kroniky,“ 
uvedla Marta Zajíčková. Nedávno dokázala pátráním v kronikách po 608 letech najít potomka 
zbořených hradů a zámků v okolí Hvězdonic. „Byl to obrovský adrenalin a přiznám se, že jsem 
myslela, že to nerozdýchám,“ poznamenala s úsměvem Marta Zajíčková. 
 
Setkání kronikářů mělo velký úspěch. Účastníci se shodli na tom, že budou podobné akce opakovat. 
 
Jaroslava Tůmová, MAS Posázaví 
 
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 
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Informační magazín vydává:  

 
Krajské informační středisko 
Středočeského kraje  
Poštovní IV 
261 01 Příbram V. 
Tel: 721 315 260 – Bc.Gabriela Jeníčková 

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

            za podpory Ministerstva zemědělství ČR 
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