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Zapojte svůj výrobek do soutěže o 
značku Regionální potravina 

 
Domníváte se, že Vaše výrobky patří k tomu nejlepšímu z potravinářské 

produkce vašeho kraje? 

Potom neváhejte a zúčastněte se v roce 2012 již 3. ročníku soutěže o 
značku nejlepších výrobků domácí provenience - Regionální potravina. 

Veškeré podrobnosti týkající se účasti, pravidel i metodiky najdete na http://www.kis-
stredocesky.cz/default.asp?ids=3986&ch=611&typ=2&val=3986 

 

 

 

Přijímací řízení na střední školy pro školní 
rok 2012/2013 ve Středočeském kraji 

 

více zde 
Zdroj: Středočeský kraj 
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Informace k protestům 23. 5. 2012 

Zdroj: AKČR. V Praze 21. května 2012 
        Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
Přípravy protestní akce 23. května 2012 – protestní jízdy zemědělské techniky po 
veřejných  komunikacích (pozor – nikoliv blokády), kterou organizuje AK ČR, ZS ČR a 
ČMSZP, jsou ve finále. 
Níže naleznete závěrečné informace a dispozice režie akce. 
Závěrečné situační informace: 

• Trvá stav, že premiér nereagoval na dopis signatářů nevládních organizací ze dne 18. 
4. 2012, který nepodepsal pouze předseda ASZ Ing. Josef Stehlík. 

• Dne 17. 5. jsme se neoficiálně dozvěděli, že premiér Petr Nečas jednal po linii ODS s 
Ing. Josefem Stehlíkem, obsah jednání není znám. 

• Prezident AK ČR Ing. Jan Veleba se včera sešel s ředitelem Dopravní policie ČR plk. 
Ing. Leošem Tržilem a podrobně ho informoval o plánované protestní akci. Policie 
bude situaci na místech tras pojezdů techniky monitorovat a žádá, aby technika byla v 
pohybu – nezastavovat, neblokovat. Policie nemá zájem situaci eskalovat. 

Řídící štáb 
23. května v den akce bude v Praze na úřadu AK ČR, Štěpánská 63 zasedat řídící štáb 
protestní akce ve složení prezident AK ČR, předseda ZS ČR, zástupce vedení ČMSZP, 
viceprezident AK ČR a tajemník štábu. Kontaktní telefony viz. dále. 
Tiskový brífink 
Ve 12.00 hod. proběhne v Zasedací místnosti AK ČR, Štěpánská 63, Praha 1 krátké setkání se 
zástupci médií, na které bude akce zhodnocena a zodpovězeny dotazy médií. 
 
Trasy jízd, počty techniky, kontaktní osoby, viz. níže: 

Stav příprav protestů zemědělců dne 23. května 2012 mezi 9:00 a 11:00 hod.,  
proti záměrům vlády ČR zrušit zelenou naftu a zavést daň na tiché víno 

Akce je organizována za vzájemné spolupráce Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, 
Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů a partnerů i jednotlivců z řad zemědělské 
veřejnosti. Stav zpracování ke 13:00 hod. 21. května 2012. 
Materiál je průběžně aktualizovaný v návaznosti na konkrétní a stále docházející 
hlášení z regionů!  
Celkem je k aktuálnímu času zpracování plánováno zapojení a jízdy 1.600 strojů (traktory, 
traktory s přívěsy, nákladní automobily, jiné a doprovodné vozy) po 185 trasách 
převážně I. a II. třídy. Další stovky stojů budou jezdit při své řádné práci s označením o 
připojení k protestům. 
Technika bude čistá a její obsluha dbalá dopravních předpisů. Výzdoba a hesla dle vlastní 
tvořivosti (letáky, vlajky, polepy, logo AK ČR, komunikace s veřejností a médii, aj.) 
Kolony vozidel nebudou komunikace blokovat, ale upozorňovat na požadavky zemědělců 
pomalou jízdou vlastní techniky. 

 
Kontakty na vedení AK ČR: 
 Jan Veleba, prezident AK ČR, tel: 602 517 070 Úřad AK ČR Praha, 
Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR, tel: 777 171 740 Zlínský kraj 
Bohumil Belada, viceprezident AK ČR, tel: 602 185 266 Jihočeský kraj 
Pavel Veselý, předseda DR AK ČR, tel: 603 201 966 Královehradecký kraj 
Úřad AK ČR Praha Ing. Jiří Felčárek, 602 440 763 
Martin Pýcha, předseda ZS ČR, 602 790 273 (Úřad Praha) 
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Lubomír Burkoň, předseda ČMSZP, 605 294 791 
 

 
Praha a Středočeský kraj  
ředitelka RAK Středočeského kraje Ing. Zlata Koukolíčková, 721 561 889 
Okolí Prahy 
 cca 40 traktorů¬ 
• Horní Počernice – Kralupy 
• Jeneč – Hostivice 
• Horní Jirčany – Kunratice 
• Dolní Břežany – Libuš 
• Říčany – Uhříněves 
• Úvaly – Běchovice 
• Brandýs nad Labem – Vinoř 
• Líbezníce – Bořanovice 
 Ing.⎫ Josef Kubiš, 602 324 961, člen představenstva AK ČR 

 
Rakovnicko 
 cca 30 traktorů a 2 doprovodné osobní¬ vozy 
• Rakovník Bulovna – Rakovník – Kněževes – Krupá – Lišany – Rakovník – Rakovník 
Bulovna 
 Ing. Jaroslav Mikoláš, 602 758 545, předseda OAK⎫ Rakovník 

 
Mladoboleslavsko  
 cca 15 traktorů¬ 
• Mladá Bolest – Jičín v úseku křižovatka Plazy – Holé Vrchy (u Plazského mlýna) – směr 
Mladá Boleslav, kruhový objezd – zpět křižovatka Plazy – Holé Vrchy (Dobrovice) 
 Ing. Dagmar Mocová, 602 208 699, ředitelka OAK Mladá⎫ Boleslav 

 
Příbramsko 
 45 traktorů s vleky, další doprovodná¬ vozidla 
• Sedlčany – Příbram a zpět 
• Dlouhá Lhota – Milín a zpět 
• Milín – Dlouhá Lhota a zpět 
 Ing. Zlata Koukolíčková, 721 561 889,⎫ ředitelka OAK Příbram 

 
Benešovsko 
 celkem 18 traktorů a nákladních¬ automobilů 
• Miličín – Benešov 
• Sedlčany – Votice – Louňovice – přivaděč D1 Loket 
• Přestavlky u Červan – přivaděč D1 Naháč 
• Vlašim – přivaděč D1 Veselka 
• Trhový Štěpánov – přivaděč D1 Soutice 
• Krhanice – Týnec n. S. 
 Ing. Rudolf Kučera, 721 557 455, ředitel OAK Benešov⎫ 

 
Nymbursko  
 24 traktorů s vleky¬ 
• Mochov – Poděbrady 
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• Choťánky (Vrčení) – Nouzov 
• Nymburk - Vlkava 
 Ing. Václav⎫ Kruliš, 721 247 550, ředitel OAK Nymburk 

 
Kutnohorsko 
 Připraveno 30 ks techniky¬ 
• Církvice – Horky 
• Čáslav – Podhořany 
• Kutná Hora - Bernardov 
• Kutná Hora – Uhlířské Janovice 
• Kutná Hora – Zruč n. S. 
• Uhlířské Janovice - Sázava 
 Ing. Šárovec, 605 202 350, pí. Čejková, 602 655 282⎫ 

 
 

Zemědělci podali  27 770 žádostí o 
dotace 

21.5.2012 Tisková zpráva – Další meziroční nárůst počtu podaných Jednotných žádostí o 
dotace zaznamenal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Zatímco v roce 2010 jich 
obdržel 26 310 a loni 27 481, jen letos jich bylo prozatím podáno již 27 770. Řádná lhůta 
pro odevzdání žádostí začala 16. dubna a vypršela 15. května, ale žadatelé mají ještě 25 
dní možnost podat žádost s jednoprocentní sankcí za pozdní podání. Počet žádostí se tak 
ještě může o několik jednotek či desítek zvýšit. 

Ministerstvo zemědělství letos prostřednictvím SZIF podpoří farmáře a zemědělské podniky 
v rámci sedmi opatření, jichž se podávané Jednotné žádosti týkaly: 

• Jednotná platba na zemědělskou půdu (SAPS)  
• Platby podle článku 68 (tzv. zvláštní podpora na citlivé sektory)  
• Platba v rámci méně příznivých oblastí (LFA)  
• Platba v rámci oblastí NATURA 2000 na zemědělské půdě  
• Platby v rámci Agroenvironmentálního opatření (AEO)  
• Oddělená platba za cukr  
• Oddělená platba za rajčata  

„Již dříve jsme oznámili, že na základě letošních žádostí vyplatíme necelých 30 miliard 
korun,“konstatoval ministr zemědělství Petr Bendl. „To je nezanedbatelný posun oproti 
předchozímu roku – do této chvíle bylo na opatření sdružená na Jednotné žádosti za rok 2011 
vyplaceno zhruba 26,5 miliardy korun. Rozhodnout přitom zbývá již jen o 6 miliónech z 
jednotné platby na plochu SAPS a o zhruba 220 miliónech z opatření AEO, které se 
standardně vyplácejí až jako poslední. Celkově tak lze říci, že na základě loňských žádostí už 
zbývá vyplatit necelé procento prostředků,“ dodal ministr Bendl. 
„Faktické výplaty by měly být tradičně zahájeny začátkem finančního roku Evropské unie, 
tedy 16. října 2012. Finální harmonogram vydávání rozhodnutí zveřejníme do konce 
srpna,“řekl Roman Boček, náměstek ministra zemědělství, který je současně pověřen řízením 
SZIF. 
 

Kateřina Böhmová 
ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Lidl stáhnul nevyhovující rýži 
 

18. 05. 2012  

  

Společnost Lidl Česka republika v.o.s. informuje o stažení potraviny Tiradell Rice 
PARABOILED - dlouhozrnná rýže ve varných sáčcích, hmotnost 400g (4x100g), minimální 
trvanlivost: 08/2013, dodavatel: ROL-RYZ sp.z.o.o., ul.Celna 2, 81-337 Gdynia, Polsko. 
Inspekce v potravině zjistila nadlimitní množství olova. Nařízení ES č. 1881 stanovuje hranici 
pro výskyt olova na 0,20mg/kg, v odebraném vzorku analýza potvrdila množství 0,51mg/kg a 
potravina byla proto vyhodnocena jako nevhodná k lidské spotřebě. 
Na základě principu předběžné opatrnosti byla uvedená šarže rýže stažena z obchodní sítě 16. 
4. 2012. Aktuální výsledky testů duplicitních vzorků kontaminaci potvrdily a výrobek se 
proto do regálů nevrátí. Prodejce informoval spotřebitele od 16. 4. 2012 letáky v prodejnách a 
na internetových stránkách.  
 
Více zde: http://www.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-18831A01-
C6B6DFE9/lidl_cz/hs.xsl/25117.htm 

 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
tel.: +420 542 426 633    
 

Semináře k problematice lesa 
 

Vážení příznivci lesa a lesnictví, 
chtěl bych připomenout blížící se uzávěrku přihlášek na květnové a červnové semináře 
České lesnické společnosti: 
 
31. 5. 2012 … Tis – dřevina roku. Hotel Roztoky, Roztoky u Křivoklátu. Odborný seminář 
s exkurzí. Akce se koná za finanční podpory MZe a LČR a zazní velice zajímavé příspěvky 
o rozšíření a využívání tisu u nás. Více informací na: 
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=
11:tis-devina-roku-2012&Itemid=54  
 
1. - 2. 6. 2012 ... Sika japonský. Škody, perspektiva, metody a technologie výzkumu, 
možnosti zpracování dat. Trendy v oblasti sledování a výzkumu zvěře. Dubina, Karlovy 
Vary. Více informací na: 
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=
15:sika-japonsky-&Itemid=102 
 
5. 6. 2012 ... Certifikace v lesním hospodářství. Silvia, Hradec Králové. Odborný seminář 
představující dva nejrozšířenější certifikační systémy a to od těch nejpovolanějších osob! 
Nenechte si ujít tuto příležitost dozvědět se na jednom místě během jednoho dne novinky 
a nejbližší plány dalšího rozvoje těchto certifikačních systémů. Účastníci semináře obdrží 
sborník se všemi příspěvky, konkrétními čísly, grafy, mapkami. Akce se koná za finanční 
podpory státního podniku Lesy ČR. Více informací na: 
http://www.cesles.cz/index.php?option=com_rsevents&view=events&layout=show&cid=
16:certifikace-v-lesnim-hospodastvi&Itemid=102 
 
V ceně vložného na každý seminář je občerstvení a kvalitní tištěný sborník, který obdrží 
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účastníci na místě. 
 
Na všechny akce se můžete přihlašovat on-line přes velice jednoduchý formulář na webu 
ČLS (na detail konkrétní akce se dostanete klikem na výše uvedený odkaz u každé akce 
nebo po kliku na ikonku kalendáře akcí v pravém sloupci na titulní straně webu 
www.cesles.cz a pak klikem na název konkrétní akce). Uvidíte, že on-line přihlášení Vám 
zabere mnohem méně času než vyplnění klasické Word přihlášky. V případě jakýchkoliv 
komplikací či dotazů mě neváhejte kontaktovat. 
 
Neodkládejte svoji přihlášku a vyplňte ji ještě dnes!  
 
Neváhejte toto pozvání přeposlat i svým přátelům a známým, které by tyto akce mohly 
zaujmout! 
                                             Lesu zdar! 
Vít Skála, tajemník ČLS, tel.: 221 082 384, mobil: 603 584 550 

 
Hospodaření v Lesích ČR za 1Q 

Nadstandardní ekonomické hospodaření Lesů ČR pokračuje i 

v roce 2012 

HV za 1. čtvrtletí: 2,083 miliardy Kč 

 
Hradec Králové, 14. května 2012 -  Jen za první tři měsíce letošního roku, za 
období leden – březen, dosáhly Lesy ČR hospodářského výsledku ve výši 2,083 
miliardy korun. „Nadále se prokazuje, že parametry lesnických tendrů byly 
správně nastavené. Jejich ekonomická výhodnost pro podnik se osvědčila 
v loňském roce a je jasně patrná i na HV za první čtvrtletí. Současně se 
potvrzuje již v minulosti vedením podniku prezentované stanovisko, že 
dosahování ekonomických výsledků v řádu miliard by se pro podnik typu Lesy 
ČR mělo stát jakýmsi standardem,“ říká generální ředitel Lesů ČR Svatopluk 
Sýkora. „Dosažený výsledek je z 92 % tvořen naší hlavní činností. Ostatní 
složky mají podíl naprosto zanedbatelný: prodej majetku 2%, finanční HV 6 %,“ 
doplňuje Ing. Svatopluk Sýkora, generální ředitel podniku.  
  
HV není ani důsledkem snížení nákladů na péči o les ani zvýšení těžeb. Lesy ČR letos 
zvýší finanční prostředky na péči o les, které půjdou především do pěstební činnosti, 
výstavby a údržby lesní infrastruktury a vodních toků.  
 
Rekordních hospodářských výsledků Lesy ČR dosahují již třetím rokem. Jde o výsledky, 
kterých za celou dosavadní dvacetiletou historii podnik nikdy nedosahoval. Auditovaný 
hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2011 je ve výši rekordních 5,275 miliardy 
korun. Již v roce 2010 však podnik dosáhl HV před zdaněním ve výši 3,160 miliardy Kč. 
Ekonomické výsledky podniku za poslední 3 roky jsou násobky výsledků v letech 
předchozích – dřív bylo hospodaření podniku ve stovkách milionů nyní je v miliardách, a 
to při obdobné kapacitě, výkonnosti a rozsahu činnosti podniku.  
  
Zbyněk Boublík 

Tiskový mluvčí Lesů ČR 

 6

http://www.cesles.cz/


Celostátní soutěž odborných dovedností 
žáků středních škol oboru vzdělávání 

Opravář zemědělských strojů 
 

Zdroj: MZe ČR 

Finále celostátní soutěže 

odborných dovedností žáků 

středních škol uspořádalo ve 

dnech 2 a 3. 5 2012 Střední 

odborné učiliště Praha - 

Radotín, Pod Klapicí 11/15. 

Soutěž v oboru Opravář 

zemědělských strojů 

probíhala v rámci 4. ročníku 

přehlídky České ručičky.  

Velmi dobře obsazená soutěž byla pořadateli bezchybně zvládnuta a jejím 

vítězem se stal žák Střední odborné školy, Bruntál, Dukelská 

797/5, Jiří Rymel.  

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci středního odborného 

školství a vítězi gratulujeme. 

 Přílohy: 

Propozice soutěže  

Seznam škol 

VÝSLEDKOVÁ TABULKA 

Bližší informace - odkaz na webové stránky soutěže České ručičky 

http://www.ceskerucicky.org/ 
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Stanovisko ministra zemědělství Petra 
Bendla k odložení projednávání návrhu 
zákona o Státním pozemkovém úřadu 

16.5.2012 

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Petr Bendl vítá přerušení projednávání návrhu 
zákona o Státním pozemkovém úřadu (SPÚ), k němuž došlo na dnešním jednání vlády.  

„Chceme pro zemědělce záruku, že nebudou kráceny výdaje rezortu zemědělství na Program 
rozvoje venkova, pozemkové úpravy ani dotační programy, financované výhradně ze státních 
zdrojů, které jsme dosud dokrývali z příjmů Pozemkového fondu ve výši zhruba 2 miliard 
korun ročně. Vítám proto, že vláda hledá způsob, jak tuto společnou vůli vyjádřit právě 
v rámci projednávání zákona, kterým budou dosavadní Pozemkový fond a pozemkové úřady 
sloučeny do nového SPÚ,“ říká ministr Petr Bendl. 

Navržený zákon je důležitý pro ukončení transformace Pozemkového fondu a soustavy 
pozemkových úřadů, které dosud působily ve struktuře Ministerstva zemědělství. Dosavadní 
uspořádání podle zákona skončí k 31. prosinci 2012 a od 1. ledna 2013 bude nově působit 
Státní pozemkový úřad. Ten bude organizační složkou státu a podřízenou Ministerstvu 
zemědělství a bude hospodařit se zemědělským majetkem, který je dosud ve vlastnictví 
Pozemkového fondu. 

Návrh zákona o Státním pozemkovém úřadu byl na dnešní jednání vlády předložen 
s rozporem s Ministerstvem financí, které nesouhlasí s koncepcí financování MZe založenou 
na tom, že Ministerstvo zemědělství použije příjmy SPÚ v daném roce nad rámec výdajů, 
které jsou resortu stanoveny zákonem o státním rozpočtu. 

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

Návštěva statku, kde na erozi vyzráli 
tradičními postupy 

 

Rod Sotonových začal v Trstěnici na 
Svitavsku hospodařit před stovkami let. Dnes 
se tato farmářská rodina zaměřuje na chov 
mléčného skotu a v každodenní praxi 
dokazuje, že sedlácké metody předků najdou 
uplatnění i v moderním zemědělství, zejména 
pokud jde o ochranu půdy před vyplavením.  
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Návrat k tradicím  

„Vracíme se k tomu, co bylo v minulosti 
samozřejmé. Rolníci vždy dbali o půdu, která 
jim dávala obživu, a proto sázíme stromy i 
takřka zapomenuté druhy rostlin. Využíváme 
také schopností ovcí a koní při spásání 
travnatých ploch,“ vysvětlil Josef Sotona.  

Podle něj se účinnost těchto jednoduchých 
protierozních opatření prokázala i při 
nedávných povodních, kdy na jeho farmě 
nedošlo ke splachu cenné ornice do řeky. Za 
odpovědný přístup k zemědělství a přírodě ocenila v roce 2008 rodinu Sotonových Asociace 
soukromého zemědělství ČR, když statku udělila třetí cenu v populární soutěži o Farmu roku.  

Linii sedláckého rodu je možné sledovat v Trstěnici do poloviny šestnáctého století, podle 
některých odhadů zde předci dnešní farmářské rodiny žili už dokonce ve století jedenáctém. 
„Jisté je, že nás velmi zasáhly obě vlny kolektivizace v padesátých letech, ale právě proto 
jsem po listopadu 1989 neváhal a pustil se s 
otcem do obnovení statku,“ řekl farmář.  

Nové nápady  

V současnosti pozemky Sotonových čítají více 
než dvě stě hektarů. Rostlinná výroba se zcela 
podřizuje zajištění krmiva pro skot – většinou 
českého strakatého plemena – a další 
hospodářská zvířata. Dojnic chovají na statku 
asi sto. Do mlékárny v Olešnici pak z farmy 
směřuje denně okolo 1500 litrů kvalitního 
mléka. Méně než dříve už farmář používá na 
krmení sóju, a spíše se zaměřuje na větší dávky zeleného 
krmiva z vlastních zdrojů.  

Ke statku však náleží také dvanáct hektarů lesa. „Je to 
obrovská výhoda, neboť jsme tím získali zdroj stavebního 
materiálu a dřeva na topení. Při svozu využíváme tažné síly 
našich koní,“ pochvaluje si Josef Sotona. Prozrazuje, že 
nejnověji začal s koňmi trénovat i orbu, i když, jak říká, je to 
pořádná dřina. Podnikavý rolník by totiž rád osvobodil statek 
od závislosti na výkupní ceně kravského mléka, a proto chystá 
jedinečnou nabídku pro vyznavače agroturistiky. „Chceme na 
tento účel vyčlenit malé pole, kde bychom veškeré zemědělské 
práce prováděli postaru, bez motorizace. Lidé by se pak jezdili 
dívat, jak se seje, vláčí, pluží a vážou snopy. Počítáme s tím, že 
zájemci by si jednotlivé úkony mohli i vyzkoušet,“ informuje o 
svých plánech do blízké budoucnosti podnikatel. Zatím se k 
Sotonovým vydávají početné exkurze zejména z mateřských 
škol. Děti zde obdivují mimo krav a ovcí také koně, holuby, 
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králíky i slepice. Největší zájem však projevují o projížďku na ponících, ze kterých se jinak 
těší vnoučata majitele.  

Máslo, tvaroh, sýr  

Podnikatel v současnosti zvažuje, zda se i on zapojí do prodeje zemědělských produktů „ze 
dvora,“ který je v České republice v současnosti stále populárnější. „Zatím nás od toho 
odrazují velké požadavky na hygienu a množství administrativy, která s tím souvisí. Pokud už 
půjdeme do tohoto projektu, zřídíme si rovnou také malou mlékárnu. Nakonec s výrobou 
másla a tvarohu pro vlastní potřebu už máme zkušenosti,“ uzavřel Josef Sotona.  

Zdroj: Asociace soukromého zemědělství 

 

Podlipansko sází stromy - První jarní 
vycházka 

 

V sobotu 12. května 2012 proběhla „ První jarní vycházka“ do nově vysázené aleje 
v obci Ratenice a Kostelní Lhota. Se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. 
byla organizována vycházka spojená s odbornou přednáškou arboristy Ondřejem Záhorou a 
Janem Forejtem. Přes deštivé a větrné počasí, přednáška a praktická ukázka v terénu, přinesla 
všem zúčastněným nové informace zaměřené na péči o stromy v krajině. Obdobné vycházky 
proběhly i o týden dříve v obciBečváry, Krupá, Lošany, Drahobudice ,Křečhoř a kontrola 
výsadby v obci Tatce, Pečky a Toušice. 
                Ve všech obcích byly stromy vysázeny na podzim 2011 v rámci projektu 
Podlipansko sází stromy, který byl podpořen z grantového programu TPCA – 
Partnerství pro Kolínsko. První jarní vycházka do míst, kde byla realizována výsadba, 
zakončila celý projekt, při kterém bylo vysázeno 626 stromů z toho 466 starých 
ovocných odrůd.  
Velké poděkování patří neziskovým organizacím v jednotlivých obcích, starostům a všem 
organizátorům, kteří pomohli ke zdárnému průběhu projektu.  

Do budoucnosti přejeme pěknou procházku pod stromy, tam kde jste doma. Můžete se 
těšit na další plány MAS Podlipanska, o.p.s., které chce získávat další prostředky z grantů určených na 
výsadbu stromů, či na čištění veřejných prostranství. Sledujte naše www. podlipansko.cz, projekty 
zaměřené na životní prostředí.  
  

Kateřina Hejduková 
tel.: 725 103 648 
kourimsko@podlipansko.cz 
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Obyvatelé Posázaví se vyjadřovali k dalšímu 
směru rozvoje regionu 

 
Postaví se v obci nové hřiště či knihovna, opraví náměstí nebo cesty, vznikne v regionu nová 
naučná stezka? O tom mohli rozhodnout obyvatelé v anketě organizované společností 
Posázaví o.p.s. Prostřednictvím dotazníkového šetření se snažila zjistit, do jakých oblastí by 
měly v regionu směřovat dotace ze státních a evropských fondů po roce 2013. Hlasování 
proběhlo v 67 ze 109 obcí Posázaví. Bylo v nich umístěno 121 hlasovacích bedýnek, anketní 
lístky mohli zájemci posílat i elektronicky. Nakonec se sešlo přes 3 500 přání obyvatel 
regionu. Vyjádřit se mohli také podnikatelé, spolky, neziskové organizace nebo sdružení. 
 
„Sesbíraná přání začínáme vyhodnocovat. Setřídíme je do jednotlivých oblastí, které ukážou, 
jaké potřeby region má, co by se mělo opravovat, stavět, čemu se věnovat, co lidé potřebují ke 
zkvalitnění svého života,“ řekla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová. Účastí v anketě 
možnost obyvatel podílet se na konečné podobě strategie nekončí. Zájemci se k ní budou 
moci vyjádřit i na připravovaných veřejných setkáních zaměřených už na konkrétní oblasti. 
Společnost Posázaví o.p.s. pak na základě zjištěných informací sestaví strategii dalšího 
rozvoje regionu. „Mělo by nám to pomoci zjistit, jestli potřebujeme opravit konkrétní silnice, 
rybníky, podpořit vesnické školy nebo prodejny. Zjištěné informace musí zároveň odpovídat 
výsledkům analýzy potřeb regionu, která bude vycházet ze statistického šetření. Integrovaná 
strategie regionu by měla být schválena v květnu 2013. 
 
Údaje z ankety poslouží také jednotlivým obcím a mikroregionům k tomu, aby zjistily 
konkrétní potřeby svých obyvatel. Jejich realizace pak bude záležet na tom, zda se podaří 
sehnat dostatek peněz, ať už z obecních rozpočtů nebo dotací.  
 
První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 
2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období 
Evropské unie 2007–2013. Vizí strategie je zlepšení kvality života v regionu Posázaví. 
Zaměřuje se na zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu, na 
zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného života, na podporu 
rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu naplnění výrazně pomáhá 
program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž „přitekly“ do regionu 
desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit kapličky a 
hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky. 
 
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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VÝSTAVA   Natura Viva 2012 

23.05.2012 - 27.05.2012      -   Výstaviště Lysá nad Labem 

Jde o jedinou každoroční odbornou výstavu tohoto typu v České republice, na níž se soustředí 
takřka všechny významné firmy podnikající v oborech myslivost, rybářství, včelařství a 
zahrádkářství. Spolupořadatelské svazy  - Českomoravská myslivecká jednota, Český 
rybářský svaz a Český svaz včelařů - připravily pro letošní výstavu reprezentativní expozice, 
v nichž návštěvníky seznámí jak se svojí činností, tak i s řadou novinek, které jsou na úseku 
jejich působnosti aktuální. 

 V komerční části výstavy si budou moci návštěvníci na stáncích renomovaných výrobců a 
obchodníků koupit vše, co pro pobyt v přírodě a k vykonávání své záliby mohou potřebovat, a 
to i lovecké zbraně či rybářské náčiní. 

Zdroj: Výstaviště Lysá nad Labem 

 

 
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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