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Informační magazín č. 7/2015 

 

 

Ochutnávky vítězných potravin 
v soutěži Středočeská Regionální 

potravina 2015 

 

Na tomto odkazu naleznete fotografie z červnových ochutnávek vítězných potravin 

v soutěži Středočeská Regionální potraviny. Fotografie 

Zdroj: KIS 

 

PŘÍJEM JEDNOTNÝCH ŽÁDOSTÍ 2015 

UKONČEN 

30.06.2015 

 

Praha, 30. června 2015 – Dne 23. června byl definitivně ukončen příjem Jednotné žádosti 

2015. Celkem bylo podáno 29 221 žádostí, v rámci kterých bude vyplaceno přibližně 32 

miliard korun. V letošním roce byla Jednotná žádost ovlivněna změnami, vyplývajícími 

ze Společné zemědělské politiky EU v období 2014 – 2020. Zástupci médií se mohli s 

vyhodnocením Jednotné žádosti 2015 seznámit na dnešní tiskové konferenci pořádané 

Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF). 

Podávání Jednotných žádostí 2015 bylo zahájeno 10. dubna a původní termín ukončení příjmu 

byl stanoven na 15. května 2015. ČR následně využila možnosti dané EU k prodloužení termínu 

příjmu žádostí a termín prodloužila do 29. května. Žádosti bylo možné podat i po řádném 

termínu ukončení příjmu a to až do 23. června, ale ty už podléhaly sankci ve výši 1 % z celkové 

dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálněklimatických 

opatření a Ekologického zemědělství již po 29. květnu nebylo možné podat.  

30. 6. 2015 
 

http://www.kis-stredocesky.cz/default.asp?ids=4163&ch=611&typ=2&val=4163
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I přes řadu nových podmínek a změn byl také letos zájem žadatelů o dotace velký. V řádném 

termínu bylo podáno celkem 28 913 žádostí, po termínu ještě dalších 308. Celkem tedy SZIF v 

letošním roce přijal 29 221 žádostí. Drtivá většina žádostí byla podána prostřednictvím Portálu 

farmáře, jednalo se o více než 94 % žádostí.  

Klíčový prvek při příjmu žádostí představuje registr zemědělské půdy LPIS. V letošním roce 

SZIF evidoval jen do května 2015 nárůst počtu řízení v LPIS o 26 % oproti celému roku 2014.  

Žadatelům bude v rámci Jednotné žádosti 2015 dle předpokladů vyplaceno přes 32 miliard 

korun. Nově jsou poskytovány dotace Greening, Platba pro mladé zemědělce, Ekologické 

zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat (Welfare). Rozšířen je také počet citlivých 

komodit v rámci opatření Dobrovolné podpory vázané na produkci.  

Vladimíra Nováková  

tisková mluvčí SZIF  

 

V areálu křečovické školy vyrostla nová 
přírodní zahrada 

Zahrada mateřské a základní školy v Křečovicích je v novém. Proměnila se v souladu s principy 

takzvané přírodní zahrady, které respektují přírodní podmínky daného prostředí. Objevily se v 

ní bylinkové a zeleninové záhony, ovocný sad, trvalkový a motýlí záhon, luční porost, domečky 

a tunely z vrbového proutí i hmatová stezka. Využívat ji mohou nejen děti z mateřské a základní 

školy, volně přístupnou část také obyvatelé a návštěvníci Křečovic. Náklady na přestavbu 

zahrady dosáhly 1,7 milionu korun bez DPH, z toho 1,4 milionu korun pokryla dotace z 

Operačního programu Životní prostředí a zbytek zaplatila obec. 

„Je nezbytné připomínat význam přírodního bohatství a jeho šetrné využití dětem, žákům, jejich 

sourozencům, rodičům, prarodičům i dalším obyvatelům Křečovic. I když od těch starších se 

můžeme také mnohému naučit,“ řekla místostarostka Monika Pechačová. Environmentální 

výchova podle ní zahrnuje různé aspekty, a to od představení pestrosti sortimentu užitkových 

rostlin – zeleniny, ovoce a bylinek –, přes ukázky koloběhu živin v přírodě (kompostování) až 

po pozorování živočichů. 

Do vnitřního areálu 

zahrady, ohraničeného 

dřevěným plotem, byly 

umístěny bylinkové a 

zeleninové záhony, na 

nichž budou moci děti 

pozorovat růst a vývoj 

rostlin.  Do ovocného sadu 

byly vysázeny nejen 

osvědčené odrůdy jabloní, 

hrušní a třešní, ale také 

méně známé druhy ovoce, 

například jeřáb 

sladkoplodý, moruše, 

mišpule nebo kdoule. Výpěstky budou využity ve školní kuchyni.  
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Před vstupem do budovy školy a školky vznikl záhon s atraktivně kvetoucími trvalkami, které 

znaly už naše babičky. Na záhoně ve vnitřním areálu školy zase rostou keře a rostliny, které 

výrazně lákají motýly a další hmyz. Plocha celého areálu pak byla oseta kvetoucím lučním 

trávníkem.  

V zahradním areálu byly postaveny také vrbové domečky a tunely, které představují atraktivní 

herní prvky pro děti. Zajímavá je i hmatová stezka u dětského hřiště, kterou tvoří chodníček 

postavený z různých druhů materiálů. Nechybí tu ani kontejnery na tříděný odpad a barel na 

zachycení dešťové vody, která se pak používá k zalévání. Dřevěný altán byl přebudován na 

venkovní učebnu. 

Podle Moniky Pechačové patří poděkování za úspěšnou realizaci projektu škole, která 

pomáhala s přípravou projektu, jeho zhotoviteli Aleši Kruchňovi, autorovi ilustrací na 

informačních panelech Leoši Zimovi, odbornému poradci Josefu Součkovi a administrátorovi 

projektu Posázaví o.p.s. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: 

místostarostka Monika Pechačová, tel.: 606 424 895, e-mail: ou.krecovice@sendme.cz 

 

Stanovisko Ministerstva financí k některým 
dotazům územních samosprávných celků k 

novele zákona č. 250/2000 Sb. 

odbor 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování 

Vydáno 15. 6. 2015 9:15 

S ohledem na závěry jednání zástupců Ministerstva financí a Ministerstva vnitra, 

uskutečněného dne 29. dubna 2015, Ministerstvo financí zveřejňuje stanovisko k některým 

dotazům územních samosprávných celků k zákonu č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, 

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. 

Toto stanovisko je zpracované ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a slouží jako metodická 

pomoc územním samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí.  

Stanovisko bude uveřejněno i ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a 

krajů. 

Dokumenty ke stažení 

 Stanovisko MF k některým dotazům ÚSC k novele zákona č. 250/2000 Sb. 

  

 Zdroj: MFČR 

  

mailto:ou.krecovice@sendme.cz
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Oznameni_2015-06-15_Stanovisko-MF-k-nekterym-dotazum-USC-k-novele-zakona-c-2502000-Sb.pdf
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Ve spolupráci s ASZ proběhl 25. 6. seminář v 
Praze 

Agentura pro sociální začleňování v rámci spolupráce s NS MAS realizovala dne 25. června 

2015 seminář „Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek, sociální podnikání a 

tvorba MAP“ v rámci kterého vystoupili zástupci Agentury pro sociální začleňování, 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Společnosti P3: 

 Alena Zieglerová, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR 

 Daniela Pěničková, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR 

 Svatava Škantová, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Eva Dorňáková, Společnost P3 

 Ferdinand Hrdlička, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR 

Přílohy 

 
Alena Zieglerová - SOZVZ+ZoSocP_25.6.20151 MB 

 
Daniela Pěničková - SOZVZ praktické ukázky632 kB 

 
Eva Dorňáková - 3P_MAS493 kB 

 
Ferdinand Hrdlička - místní akční plány vzdělávání951 kB 

 
Jiří Procházka - MPSV_Odbor podpory projektů ESF94 kB 

 
Svatava Škantová - CLLD v OP Zaměstnanost262 kB 

 
Svatava Škantová - sociální podnikání v OP Zaměstnanost 

Zdroj: Národní síť MAS 

 

 

 

 

http://nsmascr.cz/aktuality/2015/ve-spolupraci-s-asz-probehl-25-6-seminar-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-socialni-podnikani-a-tvorba-map/
http://nsmascr.cz/aktuality/2015/ve-spolupraci-s-asz-probehl-25-6-seminar-spolecensky-odpovedne-zadavani-verejnych-zakazek-socialni-podnikani-a-tvorba-map/
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Alena-Zieglerová-SOZVZ+ZoSocP_25.6.2015.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Daniela-Pěničková-SOZVZ-praktické-ukázky.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Eva-Dorňáková-3P_MAS.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Ferdinand-Hrdlička-místní-akční-plány-vzdělávání.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Jiří-Procházka-MPSV_Odbor-podpory-projektů-ESF.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Svatava-Škantová-CLLD-v-OP-Zaměstnanost.pdf
http://nsmascr.cz/content/uploads/2015/06/Svatava-Škantová-sociální-podnikání-v-OP-Zaměstnanost.pdf
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Ovlivňovaní vodního režimu krajiny 

technickými opatřeními na příkladu LS 
Železná Ruda a LS Klatovy. 

Problematika ovlivňování vodního režimu krajiny člověkem není nová. Na území Čech, 

Moravy a Slezska se řeší na vysoké technické a odborné úrovni již od 19. století. Zpočátku 

dominovala snaha o eliminaci škod způsobených vodou a erozí z hlediska hospodářského. 

Dnes již jsou dostupné postupy, které kloubí hospodářské a environmentální požadavky tak, 

aby byly maximalizovány požadované efekty. Několik konkrétních příkladů lze najít také na 

území LS Železná ruda a Klatovy. 

Podrobné informace o akci. 

Přihláška v textovém souboru. 

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. 

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-

40/2012. 

Akce je pořádána za podpory Ministerstva zemědělství 

 

Quo Vadis lesnictví? - Kam kráčí lesní 

semenářství a školkařství? 

Cílem konference je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesního semenářství a 

školkařství. První blok se zabývá lesním semenářstvím v České republice, a to od jeho 

historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jeho budoucí vývoje a podoby. 

Příspěvky jsou řazeny od problematiky uznávání zdrojů reprodukčního materiálu, přes 

jeho získávání, zpracovávání, uchovávání a testování. Druhý blok se věnuje historii, 

současnému stavu i možné budoucnosti lesního školkařství v České republice. Tematicky se 

příspěvky věnují aktuální provozní problematice lesního školkařství.  

Konference je určena především lesním školkařům a osobám z oblasti lesního semenářství. 

Dále pak vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: 

obecních, soukromých, církevních i státních. Také osobám ze státní správy, z lesních 

družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesnictví, apod.  

Jednotliví přednášející jsou vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků a to jak po stránce 

teorie tak i praxe lesního semenářství a školkařství. Témata jejich příspěvků jsou zvolena tak, 

aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice.   

http://www.cesles.cz/images/soubory/akce/cls_hul_pozvanka_bystriny.pdf
http://www.cesles.cz/images/soubory/akce/cls_hrazeni_prihlaska.doc
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Quo  vadis lesnictví? - je Českou lesnickou společností dlouhodobě připravovaný cyklus šesti 

tematicky na sebe navazujících odborných seminářů z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního 

hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a 

jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu seminářů je představení 

základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – 

současnost – budoucnost. 

Podrobné informace o akci. 

Přihláška v textovém souboru. 

 Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. 

Česká lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-

40/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cesles.cz/images/soubory/akce/cls_quovadis_pozvanka.pdf
http://www.cesles.cz/images/soubory/akce/cls_quovadisI_prihlaska.doc
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Mezi Lužcem a Hořínem na Mělnicku 

vyrostla díky evropské dotaci nová 
cyklostezka 

Cyklisté mohou vyrazit na nový úsek cyklostezky mezi obcemi Lužec nad Vltavou a Hořín na 

Mělnicku, který byl vybudován za finanční podpory Evropské unie. Nová trasa se napojila na 

stávající páteřní cyklostezku Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Hořín, kde ročně projede přes 

15 tisíc vyznavačů tohoto čím dál oblíbenějšího sportu, a stala se součástí mezinárodní 

cyklistické trasy Praha –Drážďany. 

„Věřím, že další část trasy přiláká ještě více cyklistů, protože je bezpečná a vyhýbá se dosud 

využívanému úseku silně frekventované silnice.  Tento projekt nazvaný Na kole bezpečně 

z Lužce na Vrbno nepochybně v regionu zvýší cestovní ruch,“ uvedl náměstek pro oblast 

regionálního rozvoje Karel Horčička (ČSSD). 

Hlavním účelem tohoto projektu za 12,3 milionu korun, který podpořil Regionální operační 

program (ROP) Střední Čechy, bylo právě odklonění cyklistické dopravy ze značně 

nehodového úseku silnice I. třídy č. 16 a II. třídy č. 616 z Kralup nad Vltavou do Mělníka, na 

kterých v minulých letech docházelo i ke smrtelným nehodám cyklistů.  Nový, přibližně 2,5 

kilometru dlouhý úsek cyklostezky je široký tři metry, aby umožňoval bezpečný pohyb cyklistů 

a bruslařů, pro něž představuje díky rovinatému profilu ideální terén. 

Středočeský kraj má vybudovanou již poměrně hustou síť cyklostezek, která se dále rozšiřuje. 

V současné době je kraj protkán celkem zhruba 318 kilometry cyklostezek, přičemž jen 

v loňském roce přibylo přes 33 kilometrů. Díky spolufinancování z ROP se nyní dokončuje 

například úsek cyklostezky Kolín–Veltrubská a Vrdy–Čáslav. Ještě v létě se má otevřít trasa 

Zeleneč – Lázně Toušeň, jejímž vybudováním vznikne spojení Prahy a cyklostezek podél Labe. 

Zdroj: Středočeský kraj 

 

V Sázavě začala rozsáhlá rekonstrukce Školské ulice 

Zklidnění a zlepšení dopravy, snížení jejích negativních účinků a zvýšení bezpečnosti 

silničního provozu je cílem rozsáhlé rekonstrukce Školské a části Sklářské ulice v Sázavě na 

Benešovsku. Práce začaly 22. června a potrvají zhruba dva měsíce. Celkové náklady projektu 

jsou téměř devět milionů korun, z toho 85 procent pokryje dotace z Regionálního operačního 

programu Střední Čechy, zbytek uhradí město ze svých zdrojů. 

„Školská ulice je hlavní příjezdovou trasou do centra města. Je do ní povolen vjezd pouze 

vozidlům do hmotnosti šest tun, s výjimkou autobusů,“ řekl starosta Petr Šibrava.  

V rámci projektu se kompletně opraví 260 metrů Školské a části Sklářské ulice, které se 

nacházejí v centru města, a to včetně parkovacího pruhu a přilehlých chodníků. Součástí prací 

budou také přeložky sítí, vybudování nového osvětlení tří přechodů pro chodce, oprava dešťové 

a splaškové kanalizace a nové dopravní značení. Díky rozšíření vozovky vzniknou kolmá 

parkovací stání pro osobní auta, jejichž počet se zvýší na 70. „Zlepší se tím možnosti parkování 

pro obyvatele přilehlých panelových domů,“ dodal starosta. 
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Zmíněná komunikace patří k nejvytíženějším ve městě. Podle dopravního průzkumu jí projede 

v obou směrech za 24 hodin v pracovních dnech 3 878 vozidel a o víkendech 2 618 vozidel. 

Jen opravy výtluků v ní přišly například v roce 2013 na 65 000 korun. 

Místní komunikace ve Školské a Sklářské ulici zpřístupňují mimo jiné společnost Kavalierglass 

a.s., několik prodejen, restauraci, zdravotnická zařízení, městský úřad, mateřskou a základní 

školu, poštu, kino, městskou knihovnu, banku, divadlo a informační centrum. Současně jsou 

spojnicí s lokalitou Na Křemelce, kde bylo loni otevřeno Centrum sklářského umění Huť 

František. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví 

Kontakt pro další informace: Petr Šibrava, starosta Sázavy, tel.: 602 373 105, 

starosta@mestosazava.cz  

Obyvatelé Kamenného Přívozu dostali nové 
víceúčelové hřiště 

Nové multifunkční hřiště, které nabídne sportovní i kulturní aktivity všem sportovně založeným 

obyvatelům a hlavně dětem a mládeži, vyrostlo v Kamenném Přívoze. Vzniklo v areálu 

fotbalového hřiště nákladem 1,815 milionu korun, z toho 1,296 milionu korun pokryla dotace 

z Regionálního operačního programu Střední Čechy, zbytek obec zaplatila ze svých zdrojů. 

Podobné hřiště chybělo v obci především zdejším školákům, kteří v rámci výuky i 

mimoškolních aktivit neměli dostatečné možnosti sportovního vyžití. Zařízení však bude 

sloužit obyvatelům všech generací. „Žáci naší školky a školy by v blízké době neměli kde 

sportovat, protože pronájem objektu malé tělocvičny od soukromé osoby, který byl na dobu 

určitou, v příštím roce končí a majitel pronájem neprodlouží, objekt hodlá využívat pro své 

potřeby. Pozemek poblíž místní školy pro vybudování multifunkčního hřiště obec nemá,“ řekl 

starosta Prokop Mašek.  

Řešením bylo podle něj vybudovat nové sportoviště u fotbalového hřiště, které je vzhledem ke 

své poloze uprostřed obce středem jejího sportovně společenského života. Na oploceném 

pozemku zde vzniklo nové sportoviště s umělým povrchem o ploše 36 x 18 metrů pro míčové 

hry – malou kopanou, tenis, basketbal, volejbal a nohejbal. „V současné době připravujeme 

jeho provozní řád,“ dodal starosta. 

Součástí Kamenného Přívozu jsou části Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Hostěradice a 

Žampach. Obec se neustále rozrůstá, v posledních 10 letech počet jejích obyvatel stoupl o téměř 

200 na 1311 lidí. Úměrně tomu se zvýšil i počet dětí ve zdejší základní a mateřské škole. Další 

nárůst se dá očekávat, protože poměrně rozsáhlé území je určeno k výstavbě rodinných domků. 

Předpokládá se, že využití nového sportoviště bude veliké. Fotbalový areál budou včetně 

nového víceúčelového hřiště moci využívat a využívají pro své aktivity nejen Tělovýchovná 

jednota Tatran, ale též další místní spolky i jednotlivci. Pořádají se zde tradiční akce, jako 

například dětský sportovní den, Posázavský turnaj v kopané dětí, turnaje v malé kopané 

dospělých, dětské odpoledne s hasiči apod. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví 

Kontakt: Starosta Ing. Prokop Mašek, tel.: 725 921 941, email: starosta@kamennyprivoz.cz 
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V Křečovicích mají novou volnočasovou 
obecní klubovnu 

  

Místem pro setkávání obyvatel i pro pořádání kulturních a společenských akcí je nová 

volnočasová obecní klubovna v Křečovicích. Vznikla přestavbou nevyužívaného objektu na 

návsi obce. Náklady dosáhly téměř tří milionů korun bez DPH, z toho 85 procent pokryla dotace 

z Regionálního operačního programu Střední Čechy.  

„Klubovna bude sloužit všem – hasičům, sportovcům, myslivcům i jednotlivým obyvatelům,“ 

řekl starosta Křečovic Robert 

Nečas. V klubovně se bude 

scházet zastupitelstvo na svá 

jednání. Budou se zde konat 

kulturní a společenské akce, 

například koncerty, vítání 

občánků, výstavy fotografií 

nebo přehlídky prací dětí 

místní mateřské a základní 

školy. Klubovnu si budou 

moci také pronajímat 

obyvatelé k soukromým 

akcím. Projekt rozšířil 

nabídku veřejných služeb 

v obci a zlepšil dostupnost 

volnočasových aktivit dětí, 

mládeže a spolků.  

Stavět se začalo na konci loňského roku, v současnosti už je klubovna zkolaudována. „Máme v 

ní stoly, lavice, židle, zbývá dodělat kuchyňský kout,“ dodal starosta. U příležitosti nedávné 

poutě klubovnu poprvé otevřeli veřejnosti. „Nesetkal jsem se s člověkem, který by k ní měl 

negativní stanovisko,“ řekl Robert Nečas. 

Pod Křečovice spadá 14 osad, v řadě z nich, například  Nahorubech, Krchlebech, Strážovicích 

nebo Hořeticích, jsou budovy nebo místnosti, kde se obyvatelé mohou scházet. V největších 

Křečovicích podobné prostory ale dosud chyběly. 

Jaroslava Tůmová, PR Posázaví o.p.s. 

Kontakt pro další informace: 

Starosta Robert Nečas, tel.: 317 741 191, e-mail: ou.krecovice@sendme.cz 
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