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         TISKOVÁ ZPRÁVA 

Středočeská Regionální potravina zná vítěze 
třetího ročníku 

(11.7.2012) Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 8 
výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi ze Středočeského kraje. O tuto 
značku se letos ucházelo celkem 79 výrobků od 28 výrobců. O logo potravinářští výrobci 
soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byly zastoupeny kategorie alkoholické a 
nealkoholické nápoje, masné a pekařské výrobky. 

Výrobky hodnotila osmičlenná odborná komise tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, 
krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské                        
a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské 
komory ČR. 
K  udělení značky Středočeská Regionální potravina 2012 navrhla hodnotitelská komise 8 
výrobků z následujících kategorií: 
 
1)      Masné výroby tepelně opracované, včetně 
uzených mas (šunkový salám, gothajský salám, párky, 
špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací 
klobásy, uzená kolena, paštiky apod.) 

Kachní roláda pečená, 
výrobce Jatky Bojmany s.r.o.  
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2)      Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně 
opracované výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, 
herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy, 
sušené šunky, apod.) 

Frantík, výrobce Řeznictví a uzenářství U 
Dolejších s.r.o. , Davle  
 
 
 
3)      Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a 
syrovátkové sýry a tvarohy) 

Milko ovocný tvaroh - lesní plody, výrobce 
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady         
 
 
         
5)      Pekařské výrobky, včetně těstovin 

Polabský řepánek, výrobce Pekařství 
Kopecký s.r.o. Nymburk  
 
 
 
 
 
6)      Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek 

Dobřejovický vdolek, výrobce Bagety STAP 
s.r.o. Dobřejovice  
 
 
 
 
7)      Alkoholické a nealkoholické nápoje 

Bohemia mošt – jablečný, výrobce Bohemia 
Apple,družstvo, Tuchoraz- Kolín  
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8)      Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované 
formě 

Jahody, výrobce Berry Servis s.r.o. 
Český Brod-Břežany 
 
 
 
 
 
 
9)      Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové 
plody apod.) 

Med květový  
výrobce Zelená Bohdaneč s.r.o  

 

 

 

 

 

 

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu 
malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. 
Značku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné produkty užívat 4 roky. 

Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách 
www.regionalnipotravina.cz. 
 
Kontakt na regionálního koordinátora soutěže: 
Regionální agrární komora Středočeského kraje, Poštovní 4, Příbram 
Ing. Zlata Koukolíčková, tel. 721 561 889 
 
 

Jeníčková Gabriela 
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Pojízdná prodejna vyráží do českých a 
moravských měst 

SZIF: Od 12. července 2012 zavítá na různá místa v České republice pojízdná prodejna, 
kde můžete ochutnat a zakoupit si produkty oceněné značkou Regionální potravina. 
Pojízdná prodejna navštíví v průběhu letních měsíců farmářské trhy, náměstí a 
parkoviště u obchodních center nebo různé regionální kulturní akce či jarmarky. 

V jejím sortimentu najdete široké spektrum produktů. Od mléčných výrobků, jako jsou např. 
sýry či jogurty přes pečivo a výrobky z perníkového těsta, 100% přírodní šťávy, kompoty, 
džemy, uzeniny až po výtečné hruškovice, speciální piva nebo medoviny. Prodejna je 
zaplněna originálními a chutnými regionálními potravinami!  
Můžete ji navštívit v následujících dnech na lokalitách vypsaných pod tímto článkem a určitě 
ji nepřehlédnete! V jejím okolí se pohybují hostesky zřetelně označené logem Regionální 
potravina, které všem zájemcům poskytnou informace jak o prodejně, tak o značce Regionální 
potravina. Neváhejte a navštivte naši pojízdnou prodejnu, kde máte jedinečnou možnost 
zakoupit a odnést si domů vybrané produkty nesoucí značku Regionální potravina.  
Výrobky oceněné touto značkou jsou kvalitní, čerstvé, chutné a mají jasný místní původ. 
Přehled lokalit, kam pojízdná prodejna zavítá, najdete také ve vybraných regionálních 
denících nebo na plakátu v obecní vývěsce, případně uslyšíte pozvání přímo ve Vašem 
obecním rozhlase. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Lokality pojízdné prodejny: 

čtvrtek 12. 7. 2012 Nymburk (7:30 - 14:30) / Ml. Boleslav (16h - 19h) 

pátek 13. 7. 2012 Rakovník (8:00 - 12:00) / Slaný (13:30 - 17:30) 

sobota 14. 7. 2012 Dobříš (7:00 - 11:30) / Příbram (13:00 - 11:30) 

čtvrtek 19. 7. 2012 Strakonice (9:00 - 13:00) / Písek (14:30 - 19:00) 

pátek 20. 7. 2012 Český Krumlov (9:00 - 19:00) 

sobota 21. 7. 2012 Hluboká nad Vltavou (8:00 - 12:00) / České Budějovice (13:00 - 18:00) 

čtvrtek 26. 7. 2012 Česká Lípa (7:00 - 12:30) / Ústí nad Labem (14:00 - 18:00) 

pátek 27. 7. 2012 Liberec (7:00 - 13:00) / Turnov (14:30 - 18:00) 

sobota 28. 7. 2012 Teplice (10:00 - 18:00) 

čtvrtek 2. 8. 2012 Kolín (9:00 - 13:00) / Pardubice (14:30 - 19:00) 

sobota 4. 8. 2012 Porcinkule Opočno (8:00 - 20:00) 

neděle 5. 8. 2012 Porcinkule Opočno (8:00 - 20:00) 

čtvrtek 9. 8. 2012 Tachov (9:00 - 13:00) / Mariánské Lázně (14:30 - 19:00) 

pátek 10. 8. 2012 Karlovy Vary (10:00 - 18:00) 

sobota 11. 8. 2012 Plzeň (6:30 - 12:00) / Plzeň (13:00 - 16:30) 
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Lidé mohou na webu používat aplikaci 
"Potraviny na pranýři" 

Tisková zpráva – Internetová aplikace „Potraviny na pranýři“ byla spuštěna pro 

veřejnost v úterý 10. července 2012 ve 14.30 hodin. Cílem projektu je zpřístupnit zjištění 

o nejakostních, falšovaných a nebezpečných potravinách českým i evropským 

spotřebitelům, a poskytnout tak nástroj usnadňující orientaci na nepřehledném trhu s 

potravinami.  

Jednoduchá a intuitivní aplikace umožní návštěvníkům vyhledat požadovanou informaci o 

nevyhovující potravině podle názvu výrobku, druhu potraviny, prodejce, země původu a 

distributora. Aplikace je spotřebitelům k dispozici na www.potravinynapranyri.cz 

Důvodem pro vznik projektu je skutečnost, že v současnosti se v maloobchodní síti ve stále 

větší míře setkáváme s nevyhovujícími potravinami. Výrobci a prodejci se pod tlakem 

konkurenčního boje a ve snaze o udržení marží uchylují k nabízení potravin nejakostních, 

falšovaných a nebezpečných. Nejčastěji inspektoři odhalují potraviny s nepřiznanými levnými 

náhražkami a také klamání při označování výrobků v prodejně. 

„Do budoucna chceme aplikaci otevřít i pro další dozorové a inspekční orgány, jakými jsou 

například Státní veterinární správa nebo hygienická služba. Vedle hlavního účelu – 

zveřejňování prohřešků – chceme v dohledné době přidat také vzdělávací část, která by se 

věnovala zvyšování obecné informovanosti o všem, co se kvality a jakosti týče,“říká ke 

spuštění aplikace ministr zemědělství Petr Bendl. 

Aplikace „Potraviny na pranýři“ se tak vedle finančních sankcí ukládaných ve správním řízení 

stane dalším nástrojem, jak dostat pod tlak nepoctivé výrobce a prodejce potravin. Jejími 

hlavními přednostmi jsou přehlednost, transparentnost a rychlost. 

V okamžiku spuštění aplikace bude databáze obsahovat přes 350 položek a bude průběžně 

doplňována z výsledků kontrol dozorových orgánů. 

 

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Česká republika se připravuje na 
zavedení Platebních nároků 

 
Tisková zpráva – Opuštění systému SAPS a přechod k platebním nárokům byl klíčovým 

bodem jednání u kulatého stolu, který se dnes konal na Ministerstvu zemědělství. 

Dalšími tématy byly stav vyjednávání o reformě Společné zemědělské politiky (SZP) v 

Radě Evropské unie a Evropském parlamentu a pravidla EU ke státním podporám v 

sektoru zemědělství a lesnictví po roce 2013. 

Ministr zemědělství Petr Bendl připomněl, že předsednictví v Radě EU převzal pro 

nadcházející půlrok Kypr, který se chce v oblasti SZP zaměřit především na problematiku 

společné organizace trhů, horizontálního nařízení a rozvoje venkova. Zmínil také první 

zasedání ministrů zemědělství V4+2 pod polským předsednictvím, které se konalo 

3. července v Rzeszówě. „Z pohledu České republiky se podařilo do společné deklarace 

prosadit tři důležité body, a to oblast rozvoje venkova, která v textu původně nebyla zmíněna, 

zohlednění národních plateb při budoucím výpočtu platebních nároků a odmítání 

zastropování plateb,“ řekl ministr Bendl. 

O opuštění systému SAPS (jednotné platby na plochu) a přechodu k platebním nárokům, 

stejně jako o oblasti veřejné podpory, hovořil náměstek ministra Martin Hlaváček. Uvedl, že 

ČR se intenzivně připravuje na aplikaci režimu, protože platnost současných pravidel 

používaných v oblasti veřejné podpory vyprší s koncem roku 2013. „Evropská komise 

nedávno zahájila revizi těchto pravidel, a proto vyzvala členské státy, aby jí poskytly své 

komentáře, návrhy či doporučení. My jsme Komisi řadu podnětů postoupili a zároveň jsme 

apelovali na včasné zveřejnění nových předpisů v zájmu zachování kontinuity,“ řekl náměstek 

Hlaváček. 

První verzi návrhů pravidel pro oblast veřejné podpory po roce 2013 je možné očekávat letos 

na podzim. Samotné přijetí je pak na pořadu dne až v průběhu roku 2013. 

Návrh reformy SZP poprvé zavádí do jejího prvního pilíře vícesložkovou strukturu přímých 

plateb. Systém SAPS i Systém jednotné platby na farmu (SPS), které mají být ukončeny 

v roce 2013, nahradí vícesložkový systém založený na platebních nárocích. Ty obdrží pouze 

aktivní zemědělci. Systém má obsahovat zejména základní platbu, třicetiprocentní složku 

ozelenění a platbu pro mladé farmáře. 

 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 
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Posázavské tržiště aneb Trh 
regionálních výrobků Rakovnicka a 

Posázaví 
 

Posázavské tržiště se koná dne 1. září 2012 v pivovaru Ferdinand v Benešově u Prahy. 
 
Tržiště je jedním z výstupů projektu nazvaného Pivo, chmel, slad – to mám rád!, který 

realizují společnosti Posázaví o.p.s. a Rakovnicko o.p.s. Kromě piva a všeho, co k jeho výrobě 

patří, se na trhu představí i další producenti. Budou mezi nimi také první držitelé značky 

KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt®. 

 Dveře na tržiště mají ale otevřeny všichni regionální výrobci a řemeslníci. S podmínkami 

účasti na akci je seznámí ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová na 

telefonu 723 881 081.  

  

V sedmihodinovém programu si na své přijde každý. Malým návštěvníkům se představí skřítek 

Kuk, kterého znají z barevného časopisu Posázavské Kukátko. Loutku ušatého nezbedy 

s velkou červenou čapkou přiveze jeho duchovní otec a majitel Divadla Dokola Petr Abbé 

Hroš. Připravuje také Dětské rytířské klání aneb Dřevokoňské hraní. Pro dobrou náladu 

zahraje kapela Český Šraml, připraveny jsou hry a soutěže i ukázky tradičních řemesel. 

Zájemci tady najdou také odpovědi na otázky týkající se značky KRAJ BLANICKÝCH 

RYTÍŘŮ regionální produkt®. 

Tisková zpráva 

Josef Sívek ; Zdroj : ÚZPI  
 

 
V rámci Operačního programu Rybářství 
dochází ke změně způsobilého žadatele 

4.7.2012 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí 

aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 

ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na 

programové období 2007 – 2013. 
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Metodika má platnost od 1. 7. 2012, vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení 

a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika 

byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České 

republiky. V souvislosti s ní Ministerstvo zemědělství upozorňuje žadatele Operačního 

programu Rybářství 2007 – 2013 na následující odstavec: 

„Řídící orgány mají povinnost vyloučit z okruhu potencionálních příjemců subjekty mající 

právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele. Toto opatření se vztahuje 

na výzvy uveřejněné po 1. červenci 2012.“ 

Úplné znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných 

ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové 

období 2007 – 2013 je zveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí:          zde 

Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe 

 

 
Ministři zemědělství přijali společnou 

deklaraci k obhajobě společných zájmů 
zemí Visegradské čtyřky, Rumunska a 

Bulharska 

4.7.2012 

Tisková zpráva – Jednání ministrů zemědělství zemí Visegrádské skupiny, rozšířené o 

zástupce Bulharska a Rumunska, se uskutečnilo 3. července v polském Rzeszówě. 

Ministři zemědělství podepsali deklaraci o podpoře společných zájmů při reformě 

Společné zemědělské politiky. Šlo o první zasedání zástupců zemí Visegrádské skupiny 

pod patronací polského předsednictví, které potrvá do června 2013.  

Ministři přijali v Rzeszówě společnou deklaraci, kterou především usilují o obhajobu zájmů 

zemí využívající jednotnou platbu na plochu – tzv. SAPS (Single Area Payment Scheme) 

v rámci probíhající reformy Společné zemědělské politiky.  Deklarace požaduje jednodušší, 

efektivnější, tržně orientovanou a spravedlivou Společnou zemědělskou politiku EU, 

posilující konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství. 
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„Všichni se při jednání shodli na nutnosti zabránit v řadě případů nesmyslně navrženému 

nárůstu administrativní zátěže jak pro zemědělce, tak pro státní správu jednotlivých členských 

zemí“, okomentoval debatu ministr zemědělství Petr Bendl. 

Deklarace se konkrétně zabývá klíčovými otázkami dalšího vyjednávání 

o reformě, především obhajobou dostatečné finanční obálky na rozvoj venkova pro léta 2014 - 

2020, možností diferenciace plateb při očekávaném přechodu našich zemědělců na systém 

platebních nároků a odmítnutím diskriminačního zastropování plateb pro velké zemědělské 

podniky. 

„V průběhu jednání jsem prezentoval řadu připomínek k navrženému textu a je možné s 

potěšením konstatovat, že naprostá většina byla ostatními akceptována. Navíc se nám 

v aktivní spolupráci se slovenskými kolegy podařilo prosadit doplnění textu o zastropování 

plateb,“ dodal ministr Petr Bendl. 

Do deklarace se navíc podařilo na žádost české strany zahrnout bod zabývající se národní 

obálkou na rozvoj venkova (jejíž alokace by měla vycházet z celého období 2007 - 2013), 

zohlednění národních plateb v rámci případného nastavení budoucího systému platebních 

nároků a stanovisko k zastropování plateb. 

 

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

 
Ministerstvo zemědělství připravuje 

program, který posílí vlastnický vztah k 
zemědělské půdě 

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství chce vyjít vstříc zemědělským podnikatelům 

a umožnit jim zvýšit podíl zemědělské půdy, která je v jejich vlastnictví. Proto ve 

spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. (PGRLF) a 

nevládními agrárními organizacemi připravuje nový podpůrný program pro nákup 

zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu, s názvem „Podpora nákupu půdy“.  

„V České republice je stále velké procento pronajaté půdy s nepříznivými dopady na kvalitu 

zemědělského půdního fondu. Roční ztráty z nezodpovědného nakládání s půdou jsou 

odhadovány zhruba na čtyři miliardy korun. To vede ke zhoršující se konkurenceschopnosti 
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základního výrobního faktoru – půdy. Proto usilujeme o posilování vlastnického vztahu k půdě 

a připravujeme program PGRLF na podporu nákupu zemědělské půdy, na který půjde ročně 

200 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. 

Připravovaný program je zaměřen na pomoc stávajícím i začínajícím zemědělským 

podnikatelům při nákupu nestátní zemědělské půdy. Bude minimálně administrativně náročný 

a pro žadatele co nejjednodušší. V současné době se upřesňují podmínky, za kterých bude 

podpora poskytována, optimalizuje se výše poskytnuté podpory a doba, na kterou bude 

poskytnuta.   

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

 
Stabilitu na trhu s mlékem pomůže 
zajistit podpora živočišné výroby 

Tisková zpráva – Současná situace na trhu s mlékem, zejména jeho klesající cena, a 

možnosti řešení situace v České republice po ukončení režimu mléčných kvót byly 

hlavními tématy kulatého stolu ministra zemědělství Petra Bendla. Na Ministerstvu 

zemědělství se ho dnes zúčastnili producenti a zpracovatelé mléka a také zástupci 

nevládních organizací. 

S udržením mléčných kvót podle ministra Petra Bendla nelze počítat. „Skončí zřejmě v roce 

2015 na základě rozhodnutí orgánů Evropské unie. Naši zemědělci o tomto riziku vědí už od 

roku 2008, kdy byla reforma Společné zemědělské politiky schválena. Myslím si, že poté, kdy 

režim mléčných kvót skončí, nepřijde katastrofický scénář, i když samozřejmě problémy 

vyloučit nelze,“ řekl ministr Bendl. 

Jedním z klíčových bodů jednání byla diskuze nad možnostmi nastavení podpory živočišné 

výroby v novém programovém období, zejména nasměrování výraznějších finančních 

prostředků při čerpání evropských dotací v období 2014-2020.  V této souvislosti se u 

kulatého stolu hovořilo zejména o přímých platbách a jejich diferenciaci, dále využití 

Programu rozvoje venkova na modernizaci technologií. Zmíněny byly i možnosti v oblasti 

národních dotací, konkrétně pokračování podpor pro šlechtění a plemenitbu a pokračování 

podpor na ozdravovací programy. Jasný signál o prioritě podpory chovatelům přežvýkavců 
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chce ministerstvo vyslat novým nastavením čerpání přímých podpor právě ve prospěch 

podniků s určitým minimálním zatížením chovaných zvířat. 

Ministr Bendl vyzval zástupce producentů i zpracovatelů mléka k možnosti využívání 

dobrovolných dlouhodobých smluv, které by mohly podpořit stabilitu v sektoru mléka v 

Česku. Dlouhodobé smlouvy, s mechanismem výpočtu ceny na základě specifických 

ukazatelů (např. objemu a kvality dodávaného mléka), by měly poskytnout jistotu odbytu 

producentům a jistotu dodávky kvalitní suroviny zpracovatelům. Diskutovalo se rovněž o 

možnostech využití takzvaného mléčného balíčku, tedy opatření Evropské unie pro posílení 

vyjednávací pozice producentů. Zde šlo zejména o sdružování producentů a společné 

vyjednávání v rámci výjimky z hospodářské soutěže, tj. až o 33 % národní produkce mléka. 

Příslušná národní legislativa, která toto umožní, je v současnosti schvalována. 

Jedním z dalších bodů setkání u kulatého stolu bylo zaměření „mléčného“ marketingu na 

spotřebitele. Především pak synergie propagačních kroků ministerstva s marketingovými 

projekty financovanými z EU. „Právě spotřebitel by měl v budoucnu být tím, kdo vyžaduje na 

trhu kvalitní české mléko a mléčné výrobky. Je důležité podporovat aktivity, které vedou 

k přiblížení producenta a zákazníka, ať už jde o školní mléko, farmářské trhy nebo třeba 

prodej takzvaně ze dvora,“ uvedl Petr Bendl. 

Účastníci dnešní diskuse hovořili také o zvýšení konkurenceschopnosti českých zpracovatelů, 

která podle nich závisí zejména na omezení deformací trhu způsobených tržní silou 

maloobchodních řetězců. Možností řešení vidí například v podpoře zpracování a prodeje 

mléka přímo v regionech, kde se mléko produkuje. 

Účastníci se na závěr shodli, že v jednáních u kulatého stolu budou pokračovat. 

 

Kateřina Böhmová 

ředitelka Odboru komunikace MZe 

Přílohy 

• Graf: Vývoj ceny mléka (DOCX, 14 KB)  

•  
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Máslová sušenka bez másla 
 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila společnosti Hamé s.r.o. stáhnout 
z obchodní sítě potravinu „Hamé Máslové lístky polomáčené“, označené dobou minimální 
trvanlivosti do 9. 12. 2012, země původu: Polsko, výrobce: Z.P.C MIESZKO S.A., 04-392 
Warszawa, Cgrzanowskiego 8b, POLSKA. 
Výrobek má v názvu uvedeno „máslové lístky“, ve složení na obalu však máslo zcela chybí a 
dle označení byl použit margarín a rostlinný tuk. Tím, že název potraviny neodpovídá jejímu 
složení, se podle potravinového práva jedná o uvádění spotřebitele v omyl a s distributorem 
bude zahájeno správní řízení o uložení sankce. 
Inspekce zjistila, že společnost Hamé s.r.o. odebírala potravinu od uvedeného výrobce od 
března 2012 a uváděla ji na trh pod značkou Hamé. Z předložené dokumentace vyplynulo, že 
do maloobchodní sítě bylo uvolněno 11 520 kusů potraviny. 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    

 
 
 

 
Upozornění: falešná inspektorka ve 

Středočeském kraji 
09. 07. 2012  
  

 
Zatím neznámá osoba se v prodejně potravin v Jesenici na Rakovnicku představila jako 
inspektorka Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a od podnikatele vylákala 
obnos 4000 Kč. Žena vystupující pod jménem Nachtigalová vypsala pokutu na příjmový 
daňový doklad a opatřila jej padělaným razítkem s údaji SZPI, které je ale zcela odlišné od 
reálně používaného razítka inspekce.  
SZPI důrazně upozorňuje podnikatele, že případné pokuty jsou ukládány výhradně ve 
správním řízení a inspektoři nikdy neinkasují hotovost přímo při výkonu kontroly. Každý 
inspektor je navíc povinen se kontrolované osobě prokázat služebním průkazem a pověřením 
k výkonu kontrolní činnosti. V případě přetrvávajících pochybností je možné totožnost ověřit 
i telefonicky na místně příslušném inspektorátu. 
 
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633    

 
   
 

Soutěž Vesnice roku 2012 už má své 
finalisty 

Osmnáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova má své finalisty, kteří 
postupují do celostátního kola. Letos bylo v rámci krajských kol hodnoceno celkem 278 obcí. 
 
S příchodem letních měsíců skončilo hodnocení krajských kol soutěže Vesnice roku 2012. 
Obce, které získaly ocenění Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole) postupují do 
celostátního kola, které se uskuteční od 2. do 8. září. Výsledky celostátního kola a nositele 
titulu Vesnice roku 2012 vyhlásí ministr pro místní rozvoj 15. září v Luhačovicích v rámci 
konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu Písní a tancem. 
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http://moderniobec.ihned.cz/c1-56401260-soutez-vesnice-roku-2012-uz-ma-sve-finalisty
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 Přehled obcí oceněných Zlatou stuhou v krajských kolech:  
Řepice (Jihočeský kraj),  
Tvarožná Lhota (Jihomoravský kraj),  
Křižovatka (Karlovarský kraj),  
Vrbice (Královéhradecký kraj),  
Studenec (Liberecký kraj),  
Řepiště (Moravskoslezský kraj),  
Radslavice (Olomoucký kraj),  
České Heřmanice (Pardubický kraj),  
Strážov (Plzeňský kraj), 
 
Kamýk nad Vltavou (Středočeský kraj),  
Koštice (Ústecký kraj), 
Křižánky (Kraj Vysočina),  
Žlutava (Zlínský kraj). 
 
Více informací o soutěži najdete na www.vesniceroku.cz. 
 

Bioslavnosti 2012 
 
Datum letošního již 7. ročníku připadá na 14. 7. 2012. 
 

Celá akce se ponese v duchu oslav 20. výročí od založení firmy a její název Bioslavnosti – 

Špaldové, napovídá, které plodině bude věnován velký prostor. 

Celý článek zde 

Pozvánka 

Zdroj: PRO-BIO 

Starosta roku 2012 
 
Uzávěrka letošního ročníku soutěže je 5. září 2012. 
 

Čtvrtý ročník soutěže Era Starosta roku, který společně vyhlašují Nadace VIA a Era a jehož 

mediálním partnerem je již tradičně regionální Deník, má stejný cíl jako v předchozích letech 

– vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých obcí, tj. obcí do 

2000 obyvatel.  

Celý článek zde  

Zdroj: Nadace VIA 
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http://www.vesniceroku.cz/
http://www.probio.cz/nase-poslani/bioslavnosti/bioslavnosti-2012/
http://www.pro-bio.cz/cms/ms_files/94LBCANQ1810.pdf
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/era-starosta-roku-2012


Analýza potřeb venkova 
Svaz právě vydal dlouho očekávanou analýzu potřeb venkova. Analýza si klade za cíl ukázat, 
s jakými problémy venkovské obce nejčastěji bojují a do jakých oblastí potřebují investovat, a 
to hlavně ve světle debat o budoucím nastavení dotačních programů pro evropské fondy. 
Analýza se proto zabývá rolí EU fondů v obecních rozpočtech a jejich dopadem na 
zadlužování venkova. Popisuje a z pohledu obcí také hodnotí, jak funguje organizace a správa 
evropských prostředků, a přináší doporučení pro zefektivnění systému evropských fondů v 
budoucím programovacím období po roce 2013. 
Analýza zde 
Zdroj: SMO ĆR 
 

 
 
 
 
 
 

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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