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asi všichni z nás si pamatujeme pohádkové příběhy O pejskovi a kočičce. A konkrétně 
pak jeden. Mám na mysli ten, jak vařili dort. Ne, nebojte se, snad u mne ještě nezvítězila 
senilita – tedy zatím. Ale zpět k pohádce. Vzpomínáte, jak do dortu ti dva výtečníci dali 
spoustu a spoustu dobrý věcí? A jak ten dort vypadal na první pohled moc pěkně, voněl 
a doslova se na něho sbíhaly sliny? No jo, ale právě jen na ten první pohled a na to první 
přivonění! Všichni víme, jak pohádka pokračovala - bylo jim špatně a pořádně je bolelo 
břicho.  

A přesně takovým dortem je podle mého názoru připravovaná nová strategie českého 
zemědělství. Je to dort uplácaný ze zdánlivě prospěšných a  zdánlivě ušlechtilých cílů. 
Dokonce může pro mnohé vypadat i dobře a chutně – i vonět mnohým může. Bohužel 
se ale obávám, že výsledek bude stejný jako v případě výtvoru zmíněných pohádkových 
postaviček. Nejde totiž o jednotlivé ingredience, ale o jejich nesmyslnou kombinaci a ne-
soulad. Je to zkrátka koktejl, po kterém nám všem může být časem pěkně špatně. 

Víte, obvykle se k  cíli můžeme dostat několika cestami. To známe ze svých životních 
příběhů každý. Když ale zvolíme cestu, po které výprava dorazí zcela zbídačená, zdeci-
movaná a bez života, má takový cíl smysl? Má cenu, že si onoho sebeušlechtilejšího cíle 
nikdo neužije? Odpověď ponechám, s dovolením, na každém z vás.    

O to více si vážím toho, že u nás v Pardubickém kraji dokážeme při podpoře venkova volit 
smysluplné a schůdné cesty. A že naše podpory míří do oblasti aktivit, za kterými je vidět 
skutečná práce a výsledky.    

Prožijte krásné léto, mějte hezké dny a děkuji za podporu poctivých zemědělců i potravi-
nářů, kteří u nás v regionu produkují bezpečné a kvalitní potraviny. 

Miroslav Krčil
radní Pardubického kraje

a předseda Správní rady společnosti Agrovenkov 

Vážení přátelé,
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KRAJ NEZAPOMÍNÁ NA ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE ANI NA OSVĚTU V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 Začínajícím včelařům se v  Pardubickém 
kraji dostává pomoci dlouhodobě. Účelem 
této podpory je rozšíření včelařské zá-
kladny a zvýšení počtu včelstev na území 
regionu. Letos má kraj pro včelaře připra-
veno 270 tisíc korun. Další dotace v oblasti 
životního prostředí kraj rozdělí mezi eko-
výchovná centra, záchranné stanice, nebo 
společnostem podílejícím se na řešení lik-
vidace odpadů.

„I  v  letošním roce poskytneme podporu 
všem začínajícím včelařům, kteří si o  ni 

zažádali. Celkem se nám sešlo 18 žádostí, 
přičemž maximální výše podpory na jed-
noho žadatele činí 15 tisíc korun,“ sdělil 
radní pro venkov, životní prostředí a  ze-
mědělství Miroslav Krčil s  tím, že dotace 
bude poskytnuta žadatelům až po před-
ložení vyúčtování vynaložených nákladů.

Pardubický kraj dále podpoří projekty 
z programů péče o životní prostředí nebo 
pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti 
životního prostředí, mimo jiné také eko-
centra. Pro jednotlivé organizace a spolky 

jsou připraveny téměř dva miliony korun, 
tuto částku již schválilo krajské zastupi-
telstvo. Většina finančních prostředků je 
přitom určena projektům na vzdělávání 
a osvětu. „Vychovávat děti k odpovědné-
mu přístupu k  životnímu prostředí a  pří-
rodě je jedním z  našich velmi důležitých 
úkolů. Přírodě musíme pomáhat a  ne-
smíme ji znásilňovat jakýmikoliv extre-
mistickými přístupy. Jednoznačně proto 
podporuji všechny organizace či výchovná 
centra, která děti na život v  této oblasti 
připraví,“ poznamenal radní Miroslav Krčil. 
Pomoci se dostane také všem třem zá-
chranným stanicím v  Pardubickém kraji, 
který mezi ně rozdělí milion korun.

Finanční podpora připadne také Regionální 
rozvojové agentuře Pardubického kraje, je-
jímž prostřednictvím kraj konstantně spo-
lupracuje se společnostmi AOS EKO-KOM, 
ELEKTROWIN a  ASEKOL v  oblasti proble-
matiky likvidace odpadů. Ty pravidelně 
pořádají například oblíbenou soutěž obcí 
v třídění odpadu O perníkovou popelnici.

KRAJ POSKYTNE LETOS NA OBNOVU VENKOVA 48 MILIONŮ KORUN. PODPOŘÍ VENKOVSKÉ 
PRODEJNY A NOVĚ NÁKUP KOMUNÁLNÍCH TRAKTORŮ
Z Programu obnovy venkova (POV) Par-
dubického kraje získají obce v  letošním 
roce přes 48 milionů korun. Oproti před-
chozímu roku je to o 8 milionů více. Kraj 
se snaží dotace v  programu postupně 
navyšovat tak, aby se finanční pomoc 
vrátila k  předcovidové úrovni. Jedním 
z  dotačních titulů je i  podpora venkov-
ských prodejen, která byla nově podmí-
něna nabídkou regionálních produktů. 
Novinkou je dotace na pořízení komu-
nálních traktorů.
 
„Obdrželi jsme 461 žádostí v celkové hod-
notě kolem 100 milionů korun. V letošním 
roce opět podpoříme také mikroregiony 
a  místní akční skupiny. Mezi dotačními 
programy je pak novinkou podpora poří-
zení komunálních traktorů na údržbu ve-
řejných prostranství. Dotaci na podporu 
venkovských prodejen jsme od letošního 
roku podmínili nabídkou lokálních potra-
vin a  spojili jsme ji tedy s  podporou regi-
onálních výrobců. Podle mne je to zcela 
přirozený, logický a správný krok. Jde nám 

totiž v tomto směru o komplexní podporu 
venkovských oblastí. Je potřeba, aby lidé 
věděli, že máme v Pardubickém kraji kva-
litní a bezpečné potraviny, a že jejich nákup 
se vyplatí,“ sdělil radní pro venkov, životní 
prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.  

Na jednotlivé dotační tituly Pardubický 
kraj vyčlenil 48 milionů korun. Na prodej-
ny půjde přes 7 milionů korun. A to včetně 
téměř jednoho milionu korun, který bude 

vyplacen na bonusech za nabídku právě 
regionálních výrobků nad rámec základní 
podpory. Na nákup traktorů 5,5 milionu, 
MASkám a  mikroregionům přes 6 a  půl 
milionu korun. Necelých 30 milionů kraj 
poskytne obcím na obnovu a  údržbu je-
jich majetku. Z této dotace mohou napří-
klad rekonstruovat budovy, revitalizovat 
veřejná prostranství jako jsou parky či 
hřbitovy, opravit silnice či chodníky, nebo 
vyměnit sloupy veřejného osvětlení.

|  Pardubický kraj
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KŮROVCOVÝ ŠTÁB: POTŘEBUJEME ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP VLASTNÍKŮ A VLÁHU 
V loňském roce se dařilo následky kůrov-
cové kalamity na většině území kraje 
zvládat o něco lépe než v předcházejících 
obdobích. Podmínky v  prvním čtvrtletí 
letošního roku spojené s vývojem počasí 
jsou ale naopak horší než v roce minulém. 
A  více tak nahrávají možnému výskytu 
kůrovce. Konstatovali to mimo jiné členo-
vé Kalamitního kůrovcového štábu Par-
dubického kraje, který pod vedením rad-
ního Miroslava Krčila zasedal v uplynulých 
dnech.      

Vývoj počasí je jeden z důležitých faktorů. 
Pokud by mělo pokračovat dosavadní su-
cho, nejenomže budou stromy vůči kůrov-
ci zranitelnější, ale ohroženo bude i zaklá-

dání nových porostů. Právě obnova lesů 
v  souvislosti se současnou situací v  Ev-
ropě, ale i  problematika dopravy, přístup 
státu a cenový vývoj na trzích byla hlavní 
témata, o nichž se na jednání hovořilo.  

Členové kalamitního štábu z lesnické pra-
xe potvrdili, že krajské dotace pro vlast-
níky lesů do 50 ha se osvědčily. Menší 
vlastníky totiž efektivně motivují zbavit 
se napadených stromů a  les postupně 
obnovovat. „Za loňský rok využili zájem-
ci v kraji dotace v celkové výši zhruba 3,5 
milionu korun, v  dotačním titulu máme 
pro letošní rok připraveny čtyři miliony. 
Zažádat si mohou zájemci do konce září,“ 
doplnil radní Krčil.

Starší smrkové porosty mizí například 
na Chrudimsku a částečně i na Hlinecku. 
Kromě kůrovce k tomu přispěla například 
i vichřice vloni v červenci. A bohužel také 
někteří nezodpovědní vlastníci lesů.   

„Budeme se snažit více spolupracovat 
s  obcemi s  rozšířenou působností, aby 
s  vlastníky napadených porostů ještě in-
tenzivněji komunikovali. Je to jedno z do-
poručení štábu. Všem nám totiž musí jít 
o to, aby odstranění a zpracování kůrovco-
vého dřeva bylo co nejrychlejší. V současné 
době tomu nahrávají i vysoké výkupní ceny 
dřeva a je i dostatek zpracovatelských ka-
pacit,“ uvedl radní pro venkov, životní pro-
středí a zemědělství Miroslav Krčil.

STAVBA POLDRU KUTŘÍN POMŮŽE OBYVATELŮM V POVODÍ NOVOHRADKY I ZEMĚDĚLCŮM
Téměř před rokem byla zahájena stavba 
poldru Kutřín na řece Krounce. Suchá re-
tenční nádrž má ochránit oblast v  povodí 
řeky Novohradky před povodněmi. Na prů-
běh stavby, jejímž investorem je Povodí 

Labe a má vyjít na téměř půl miliardy ko-
run, se byl ve společnosti zástupců tohoto 
státního podniku a města Proseč podívat 
radní pro venkov, životní prostředí a země-
dělství Pardubického kraje Miroslav Krčil. 
Velká voda totiž na zmíněném území ohro-
žuje obyvatele a působí i nemalé problémy 
zemědělcům.

„Poldr Kutřín je významné dílo v rámci ce-
lého kraje. Jak jsme měli možnost přímo 
na místě vidět, v současnosti jsou v plném 
proudu zemní práce. Průběh stavby v této 
fázi ovlivňuje ale otázka stability svahu na 
jedné ze stran údolí, kterou se nyní Povodí 

Labe intenzivně zabývá. Probíhá monito-
ring svahu. V letošním roce počítá investor 
s  dokončením spodní, tedy sedmé etáže 
celé stavby,“ uvedl po prohlídce staveniš-
tě radní Miroslav Krčil. Také u  této stavby 
se navíc ale živě diskutuje o vývoji situace 
a o možných negativních dopadech zdra-
žování železa a dalších komodit.   

Poldr vznikne v úzkém údolí pod obcemi 
Perálec a Kutřín, a s délkou hráze 136 me-
trů, výškou přes 17 metrů půjde o technic-
ky zcela mimořádnou stavbu. Podle pů-
vodních předpokladů má být dokončena 
v roce 2024. 

V ŘETOVÉ PRODUKUJÍ LÉPE STRAVITELNÉ A2 MLÉKO
V  loňském roce otevřelo Zemědělské 
družstvo Sloupnice vlastní minimlékár-
nu se sídlem v  Řetové. Vyrábí zde mléč-
né produkty z  certifikovaného A2 mléka, 
které zatím není v  České republice tolik 
rozšířené, přestože může být řešením pro 
některé alergiky. S  procesem výroby se 
seznámil i  radní pro venkov, životní pro-
středí a zemědělství Miroslav Krčil.

„Jsem rád, že jsem se mohl na tomto 
dalším konkrétním příkladu opět osob-
ně přesvědčit o  tom, jak se u  nás v  kraji 
vyrábí chutné a kvalitní produkty. Jedním 
z našich hlavních úkolů je informovat ve-
řejnost o  tom, že právě takoví výrobci si 

zaslouží naši pozornost, a  měli bychom 
jejich potravinám dát šanci. U nás v Par-
dubickém kraji se snažíme hájit zájmy 
poctivých regionálních producentů a  ze-
mědělců bez ohledu na velikost podniku, 
snažíme se hájit zájmy českých spotřebi-
telů a  budeme i  nadále prosazovat posi-
lování potravinové bezpečnosti. Zvláště 
v dnešní době je to mimořádně důležité,“ 
uvedl radní Miroslav Krčil bezprostředně 
po návštěvě podniku.
 
Minimlékárna se zaměřuje na produkci A2 
mléka, původní variantu, u  níž není pro-
váděna standardizace ani homogenizace. 
Pro konzumenty je lépe stravitelné, vhod-

né je pak především pro ty, kteří mají in-
toleranci laktózy nebo alergii na mléčnou 
bílkovinu. Z  mléka zde pak vyrábí další 
mléčné výrobky, jako jsou sýry, pomazán-
ky nebo jogurty.

Pardubický kraj  |



5ZPRAVODAJ AGROVENKOV6 - 2022

DOTAČNÍ OKÉNKO

Vedení evidence hnojení v MS Excel

Na základě požadavků zemědělců ohledně 
požadavků vést evidenci hnojení, pastvy, 
osevů a výnosů plodin v elektronické formě 
v programu MS Excel, byl připraven vzorový 
formát souboru pro vedení těchto eviden-
cí. Vzorový soubor má takovou strukturu, 
která odpovídá požadavkům na následné 
elektronické předání na Portál farmáře. Na 
webu MZe jsou zveřejněny dva soubory, 
první obsahuje vzorově vyplněné řádky 
jednotlivých evidencí a  komentáře, druhý 
je „čistý“ a obsahuje nakopírované řádky se 
vzorci. Současně je k dispozici instruktážní 
video s  doporučením, jak soubory použí-
vat. Toto video naleznete v sekci Videoná-
vody. V  případě nejasností či technickými 
problémy s použitím souboru se obraťte na 
helpdesk@mze.cz. 

Zdroj: MZe

Kontroly v  oblasti používání hnojiv 
podle změn legislativy v roce 2021

Od 1. 1. 2022 začíná platit novela zákona 
o  hnojivech, která stanoví zemědělcům 

hospodařícím na více než 20 ha země-
dělské půdy vést evidenci o použití hnojiv 
v elektronické podobě a do 31. 1. následují-
cího roku ji přeposlat na ÚKZÚZ.
Poprvé se bude evidence zpracovávat za rok 
2022 a přeposílat ji prostřednictvím Portálu 
farmáře na ÚKZÚZ do konce ledna 2023.
 Zemědělci hospodařící v nitrátově zranitel-
né oblasti (a to i částečně) musejí zpraco-
vat BILANCI DUSÍKU ve svém podniku.
• bilance se zpracovává za období 1. 7. - 

30. 6., musí být zpracovaná do 31. 12., 
tato BILANCE SE NIKAM NEPOSÍLÁ, 
uchováváte ji doma pro kontrolu ÚKZÚZ

• zároveň musíte vést evidenci sklizené-
ho produktu (bilancí se zjišťuje poměr 
vloženého dusíku a dusíku odvezeného 
z pole s hlavní a vedlejší plodinou)

• povolený maximální průměrný přebytek 
dusíku je 70 kg/ha za celý podnik v prů-
měru posledních tří let = průměr bilanč-
ních přebytků z roku 2021, 2022 a 2023 
nesmí překročit 70 kg N/ha. Poprvé 
se bude dodržení bilančního přebytku 
kontrolovat v roce 2024

• bilanční přebytek je „klouzavý“, tedy vždy 
za předchozí 3 roky (v roce 2024 se kon-

troluje přebytek za 2021, 2022 a  2023; 
v roce 2025 se bude kontrolovat přeby-
tek za roky 2022, 2023 a 2024 atd.)

• ÚKZÚZ zatím nebude bilanční přebytek 
hodnotit, zatím se zaměří na správnost 
postupu při výpočtu

• do bilančního přebytku se nezapočítává 
dusík zanechaný pastvou

Zdroj: ÚKZÚZ, upravil Smítal

Podmínky kontrol podmíněnosti 
v roce 2022

U  požadavků podmíněnosti, tj. povinných 
požadavků na hospodaření (PPH) a poža-
davků standardů dobrého zemědělské-
ho environmentálního stavu půdy (DZES) 
včetně způsobu jejich kontroly a systému 
vyhodnocování případných porušení nedo-
chází pro rok 2022 ke změnám.
Z  tohoto důvodu nebude prováděna ak-
tualizace Průvodce zemědělce Kontrolou 
podmíněnosti, kterým jsou poskytovány 
aktuální informace o  požadavcích a  pod-
mínkách kontrol podmíněnosti pro daný 
rok. Informace o kontrolovaných požadav-
cích a  standardech a  způsobu hodnocení 

POZVÁNKA NA DEN PARDUBICKÉHO KRAJE 2022
Oslavte s námi Den Pardubického kraje 2022, který se bude konat na Pern-
štýnském a Komenského náměstí 10. června 2022. Po celý den bude zajištěn 
bohatý kulturní a hudební program.
V průběhu akce budete mít možnost zhlédnout ukázky práce složek IZS, pre-
zentaci středních škol a regionálních výrobců.

 |  Pardubický kraj 

  |  Odborné informace
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plnění požadavků tak naleznete v Průvodci 
ke kontrolám podmíněnosti pro rok 2021 
a v dalších článcích.
Poslední úpravou podmínek podmíně-
nosti, kterou přinesla novela nařízení vlá-
dy č. 48/2017 Sb. s  účinností od 1. červ-
na 2021, došlo k  přechodu požadavku 
standardu dobrého zemědělského a  en-
vironmentálního stavu půdy DZES, který 
omezuje pěstování jedné plodiny na více 
než 30 ha souvislé plochy, z  vymezení 
standardu DZES 7 - Zachování krajinných 
prvků do podmínek standardu DZES 5 – 
Omezování eroze. Úprava představovala 
pouze změnu v  číselném označení stan-
dardu, neboť znění i hodnocení nově pod 
označením DZES 5g, zůstalo v nezměně-
né podobě. 
K plnění tohoto standardu DZES 5g v roce 
2022 však upozorňujeme, že kromě plodin 
uvedených v § 14 nařízení vlády č. 50/2015 
Sb., mezi vhodné pícniny pro ochranné 
pásy patří:
Trávy, trávy pro ochranné pásy, trávy čeledi 
lipnicovité s výjimkou obilnin, trávy na se-
meno, bér italský, jílek mnohokvětý, jílek 
vytrvalý, kostřava červená, lesknice kanár-
ská, ozdobnice obrovská, sveřep americký, 
sveřep bezbranný, kapusta krmná, laska-
vec zelenoklasý, lupina (jinde neuvedená), 
lupina úzkolistá, lupina bílá, lupina žlutá, 
sléz přeslenitý, vojtěška, vojtěškotravní 
směs s převahou vojtěšky, srha laločnatá, 
směsi s  převahou bílkovin s  obilovinami 
(§ 28 NV PP 50/2015 Sb.), směsi trav pro 
energetické využití, řepice ozimá, mrkev 
jedlá a mrkev krmná. 

Zdroj: MZe

Pilotní ověření začlenění výkazu ose-
vu plodin ČSÚ do jednotné žádosti

V rámci jednotné žádosti pro letošní rok je 
možné si ověřit, jakým způsobem se bude 
od roku 2023 plošně podávat výkaz osevu 
plodin k 31.5. pro ČSÚ. 
Tento pilotní provoz slouží k ověření funkč-
nosti systému, který by měl od příštího 
roku odbourat samostatné hlášení osevu 
a  zajistí, že zemědělec odevzdá výkaz ve 
shodě s deklarací plodin v rámci jednotné 
žádosti.
Přestože v tomto roce nenahrazuje výkaz 
osevu v rámci jednotné žádosti standardní 
hlášení na ČSÚ k 31.5., oceníme, pokud se 
do toho pilotního řešení zapojí maximum 

zemědělců. V  instruktážním videu je pro-
blematika vysvětlena, a jak je z něj patrné, 
vyplnění výkazu představuje minimální 
dodatečnou zátěž, protože drtivá většina 
údajů se sama předvyplní. 

Zdroj: MZe

Viditelná identifikovatelnost hranice 
DPB v terénu

Široce rozšířeným neduhem v LPIS, se kte-
rým se potýkají i ostatní evropské státy, je 
tzv. virtuální zemědělství. O  co se jedná? 
Pozemek v LPIS (DPB) je evidován na uži-
vatele, který má sice na pozemek právní 
důvod užívání, ale sám žádnou zeměděl-
skou činnost nevykonává (ve skutečnosti 
jde spíše o obchodníka) a jeho DPB obhos-
podařují okolní uživatelé. 
S  novelou zákona o  zemědělství je pro-
to zavedena „viditelnost hranice DPB“. Ta 
musí být viditelná (na leteckém snímku 
nebo na místě v  terénu), a  to proto, aby 
nebylo pochyb o užívání jednotlivého DPB 
a uživateli, kterému jsou vypláceny dotace.
V žádném případě tato změna neznamená, 
že od roku 2020 musí být veškeré DPB vy-
tyčené. Hranice DPB uživatel může vyzna-
čit různými způsoby, viz níže.

Výjimku z viditelného identifikování hranic 
tvoří hranice mezi DPB jednoho uživatele, 
který má vedle sebe DPB se stejnou kultu-
rou. V takovém případě, kdy nelze hranice 
viditelně identifikovat, musí být uživatel 
schopen určit je alespoň pomocí souřadnic 
GNSS. Toto pravidlo platí také pro hranici 
mezi DPB uživatele a zbytkovou plochou, 
kterou deklaroval v jednotné žádosti. Toto 
též platí v  případě obhospodařování for-
mou služby.

1.  Pokud je návrh DPB viditelně identifiko-
vatelný na aktuální ortofotomapě, má 
se za viditelně identifikovatelný i v teré-
nu vůči okolní ploše.

2. Návrh DPB není viditelně identifikova-
telný na aktuální ortofotomapě, pak 
musí být na základě níže popsaných 
pravidel viditelně identifikovatelný v te-
rénu vůči okolní ploše.

Pravidla viditelné identifikovatelnosti:
a. Hranice DPB je zároveň i hranice PB:

•  přirozené hranice PB podle zákona 
o zemědělství § 3a odst. 9.

b. Příklady viditelně identifikovatelné hra-
nice mezi dvěma DPB uvnitř PB:
• vzájemně sousedící DPB jsou oseté 

jinou plodinou
• osev (výsadba) na vzájemně sousedících 

DPB byl proveden různým směrem,
• sklizeň proběhla zjevně v  odlišných 

termínech,
• DPB jsou odděleny oplocením,
• DPB jsou sečeny v  jiných termínech 

(odlišná výška travního porostu),
• označení prvního a posledního sloup-

ku řady keřů révy vinné, stromu 
v sadu či řady

• konstrukce chmelnice
• hranice DPB jsou vyznačeny rozorem, 

mezníky, kůly apod.,
• případně jiné situace, kdy je zjevné, 

že sousedící DPB nejsou obhospoda-
řovány jako celek.   

Zdroj: Metodika LPIS

Víte, že

• Zemědělství počalo zhruba před 10 000 
lety př. n. l., kdy začaly hospodařit první 
sedlácké kmeny.

• Ovocnářství počalo zhruba mezi 6 000 
až 3 000 lety př. n. l. Jako první se pěsto-
valy ořechy.

• Pluhy byly vynalezeny na Středním vý-
chodě. Nejstarší pluh nazývaný Ard, byl 
pravděpodobně vyroben z ostře větve-
ných stromů.

• Podle mnoha historiků byly kozy prvním 
domácím zvířetem. Kozy jsou obvykle 
nejčistší z hospodářských zvířat.

• Prasata jsou považována za 4. nejinte-
ligentnější zvířata po šimpanzích, delfí-
nech a slonech.

• Jestliže světová populace dosáhne 
9 miliard, budou muset zemědělci 
zdvojnásobit výrobu potravin.

• 1 z 5 lidí na zeměkouli pracuje v zařízení, 
která jsou spjatá s chovem zvířat.

• Největší vlastník půdy je John Malone, 
který vlastní přes 900 000 ha. 

• První traktor Zetor Z 25 má v křestním 
listu datum 15. března 1946.

• Na jednoho obyvatele v ČR připadá cel-
kově 0,2820 ha orné půdy a 0,3997 ha 
zemědělské půdy.

• Od roku 1937 ubylo v ČR 800 000 hek-
tarů zemědělské půdy!

Zdroj: www.factretriever.com

Odborné informace  |
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PRODEJ PESTICIDŮ V EU
Evropský statistický úřad Eurostat zveřej-
nil nová data o prodeji pesticidů v EU. Z čí-
sel vyplývá, že mezi lety 2011 a 2020 klesl 
jejich prodej v 11 z 16 posuzovaných stá-
tů. Přičemž v  České republice byl zazna-

menán nejvýraznější pokles, a to o 38 %. 
Oproti tomu se naopak prodej pesticidů 
zvýšil o 77 % v Lotyšsku a v Rakousku pak 
o 61 %. Někdo by možná mohl namítnout, 
že z  těchto čísel nelze vyvozovat žádné 

zásadní závěry. Avšak z dalších dat, které 
úřad zveřejňuje vyplývá, že čeští zeměděl-
ci mohou být vzorem pro své kolegy v za-
hraničí.  Jde o spotřebu pesticidů na jeden 
hektar orné půdy, viz tabulka níže:

 Dánsko (1,1 kg/ha)  Německo (3,4 kg/ha)  Portugalsko (6,3 kg/ha)

 Česká republika (1,9 kg/ha)  Francie (3,8 kg/ha)  Slovinsko (6,5 kg/ha)

 Maďarsko (2,1 kg/ha)  Španělsko (5,6 kg/ha)  Itálie (7,7 kg/ha)

 Rakousko (3,1 kg/ha)  Kypr (6,1 kg/ha)  Belgie (8 kg/ha)
Bez pesticidů to nikdy nepůjde, neuživili bychom planetu. Na těchto číslech je ale krásně vidět, že setrvalé snižování jejich použití je 
možné. 

Zdroj: AK ČR

  |  Odborné informace
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Z AGROVENKOVA…
Propagace oceněných výrobků MLS Pardubického kraje v prodejnách

V rámci Programu obnovy venkova (POV) pro letošní rok poskytl Pardubický kraj dotaci 
na podporu provozu venkovských prodejen, kdy do podmínek pro poskytnutí finanč-
ních prostředků byla nově zakomponována i podpora regionálních producentů potravin. 
V  podmínkách je tak stanoveno, že sortiment prodejny musí obsahovat alespoň dva 
produkty oceněné platným titulem MLS Pardubického kraje a zároveň musí být dodrže-
na podmínka povinné publicity projektu. 
Ve spolupráci s  tiskárnou TIPO Creative jsme proto připravili propagační materiály do 
prodejen, které požádaly o dotaci na podporu provozu a během jarních měsíců jsme je 
rozdistribuovali do jednotlivých obcí v kraji.
Propagační materiály můžete najít také v prodejnách sítě Konzum, jenž jako ryze česká 
obchodní společnost preferuje lokální dodavatele v našem regionu. 

Odborné školení pro zemědělce

Na začátku letošního roku jsme uspořádali on-line seminář pro agronomy se zaměřením 
na praktické dopady změn legislativy o hnojivech a v ochraně půdy na zemědělce, který 
se uskutečnil v pátek 18. února. Cílem semináře (webináře) bylo seznámit zemědělské 
podnikatele s legislativními změnami v oblasti evidence použitých hnojiv, zpracováním 
bilance N v podniku a protierozní ochrany půdy. Webinář vedl akreditovaný poradce v re-
gistru Ministerstva zemědělství Ing. Lubomír Smrček. Seminář byl realizován v rámci do-
tačního titulu 9.F.e. – Regionální přenos informací.     

Následně jsme ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou 
Chrudim uspořádali prezenční odborný seminář. Tentokrát zaměřený na téma „Využití 
Portálu farmáře – práce s aplikací Evidence přípravků a hnojiv“. Seminář se uskutečnil 
13. dubna v areálu školního statku SŠZ a VOŠ Chrudim ve Vestci.
Na semináři přednášel opět odborný lektor Ing. Lubomír Smrček. Semináře se zúčastnilo 
více než 40 účastníků. Vzhledem k velkému zájmu plánujeme uspořádat školení znovu 
v podzimních měsících tohoto roku. 

Exkurze „Kde Program rozvoje venkova 2014-2020 pomáhá“

Ve spolupráci s  Celostátní sítí pro venkov jsme 5. května 2022 uspořádali exkurzi na 
téma „Kde Program rozvoje venkova 2014–2020 pomáhá“. Jednalo se o jednodenní ex-
kurzi s důrazem na prvovýrobu různého zaměření, zpracování produkce a diverzifikaci 
zemědělských činností. Cílem bylo přispět k lepší orientaci v oblasti programů zaměře-
ných na rozvoj venkova.

Exkurze se konala v  obcích Sloupnice 
a Němčice. Zúčastnily se také tři zemědělské 
školy z  Pardubického kraje - Střední škola 
zemědělská a veterinární Lanškroun, Střed-
ní škola zemědělská a  Vyšší odborná škola 
Chrudim a Odborné učiliště Chroustovice.
Zahájení exkurze proběhlo v kulturním are-
álu Na Mlejnici v Horní Sloupnici, kde byla 
zbudována v  rámci podpory z  Programu 
rozvoje venkova 2014–2020 multifunkč-
ní protihluková stěna. Účastníky exkurze 
zde přivítali a  krátce pohovořili starosta 
obce Sloupnice pan Josef Škeřík, ředitel 
MAS Litomyšlsko o.p.s. Ing. Petr Vomáčka, 
zástupce ZD Sloupnice Ing. Jan Stránský 
a krajská koordinátorka Celostátní sítě pro 
venkov Ing. Miroslava Stárková.
Následně autobusy převezly účastníky 
na mechanizační středisko ZD Sloupnice, 
mléčnou farmu v Dolní Sloupnici a na far-
mu v Němčicích.
Na mechanizačním středisku zemědělské-
ho družstva bylo možné zhlédnout zdejší 
mechanizační dílny, stroje pro rostlinnou 
výrobu a  pohovořit si s  ředitelem rostlin-
né výroby a  mechanizace Ing. Stránským 
a vedoucím servisu Ing. Benešem.
V Dolní Sloupnici, kde se nachází moderni-
zovaná mléčná farma, se účastníkům ex-
kurze věnoval hlavní zootechnik Jiří Fangl. 
Mléčná farma Dolní Sloupnice prošla v  le-
tech 2019-2021 kompletní rekonstrukcí 
v  celkové přibližné hodnotě 120 milionů 
Kč. Byly zde vystavěny dvě zcela nové pro-
dukční stáje o celkové kapacitě 550 dojnic 
a  velkou zajímavostí na farmě je nepo-
chybně nová poloautomatická kruhová 
dojírna GEA.
Na modernizované farmě v  Němčicích si 
účastníci exkurze měli možnost prohléd-
nout reprodukční centrum, ve kterém je 
umístěna porodna, chov telat a chov mla-
dého skotu. Na jejich zvídavé dotazy zde 
odpovídala paní Vytlačilová. ZD Sloupnice 
chová převážně krávy černostrakatého 
holštýnského plemene a  všechny jejich 
farmy splňují nejvyšší požadavky na welfa-
re chov zvířat, o kterém se mohli návštěv-
níci na vlastní oči přesvědčit.
Tímto bych za Agrovenkov o.p.s. ráda po-
děkovala všem, kteří se na organizaci ex-
kurze podíleli! 

Ing. Petra Vaňousová,
ředitelka Agrovenkov o.p.s.

Z Agrovenkova |
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O NĚKTERÝCH AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH A TÉMATECH 
S VÁCLAVEM KROUTILEM 
Nedávno byl dokončen obchvat města 
Chrudim až za Slatiňany. Jak se na to dí-
váte jako zemědělec? 
Nechci nikterak zpochybňovat potřeb-
nost obchvat, ale v České republice každý 
den ubývá až 10 hektarů úrodné zeměděl-
ské půdy a při stavbě tohoto konkrétního 
obchvatu bylo zasaženo hospodaření řad 
naších zemědělců a  myslím, že nejvíce 
postiženým podnikem asi bude Oseva 
Agri Chrudim, která patří mezi velké pod-
niky okresu. Obhospodařované pozemky 
zasahují až k  samotnému městu Chru-
dim, a přestože nespadají do erozně ohro-
žených oblastí, i tak se na nich snaží hos-
podařit moderními způsoby citlivými jak 
k půdě, tak k vodě a životnímu prostředí 
jako celku. Na přelomu roku 2021–2022 
začali dokonce s využíváním půdoochran-
né technologie strip-till. 
Budu velice rád, když už se z tohoto odbor-
ného tématu nebude dělat téma politické 
či dokonce zpolitizované a  nebude se již 
nikdo pokoušet z toho vytěžit politický ka-
pitál, jako tomu bylo v minulých letech. 

Dobře obhospodařovaná půda dnes uka-
zuje svoji nezastupitelnou roli a zeměděl-
ství svoji často nedoceněnou potřebnost!

Tak jste se dotknul voleb, které nás, 
a možná i Vás, čekají v letošním roce. Ob-
jevíte se někde na kandidátce – komu-
nální, či senátní? 
Na žádné kandidátce – obecní, městské 
ani senátní se letos neobjevím. Rok 2022 
je volebním rokem zejména pro starosty 
měst a  obcí. Vzhledem k  tomu, že mám 
mezi starosty spoustu známých i dobrých 
přátel, chtěl bych jim touto cestou popřát 
hodně úspěchu v těchto volbách, a to ze-
jména těm, kteří se poctivě starají o  lidi 
i veřejné prostředky. Ti, kteří se však stali 
sběrateli placených funkcí, by měli být na-
hrazeni novými skromnějšími lidmi.

V minulosti jste se zmiňoval o možnosti 
využívání e-shopu k  prodeji potravinář-
ských výrobků, jak na to nahlížíte dnes? 
Online prodej potravin na českém trhu 
v současnosti opanoval Rohlík.cz a covid 
paradoxně pomohl rozvoji internetového 
prodeje všeho druhu, tedy i  toho s  po-

travinami. Moje představa však byla, že 
se tohoto segmentu trhu ujme některý 
z větších zemědělských podniků, které fi-
nalizují svoji výrobu do potravin. To zatím 
bohužel nenastalo!

Nedávno se objevila v  poslanecké sně-
movně předloha, která by měla novelizo-
vat zákon o významné tržní síle. Jaký na 
to máte názor? 
Zákon o významné tržní síle (č. 395/2009 
Sb.) už funguje více než 10 let a potřebuje 
efektivní novelu například s  jasnou defi-
nicí podnákladových cen atd. Nemá však 
cenu dělat bezzubý nástroj tedy novelu 
pro novelu bez účinných nástrojů. To asi 
uznáte! 

Sledujete také stavbu poldru v Kutříně? 
Jistě. Je to věc, u které jsem byl od samé-
ho počátku, a  i když to dodnes není bez 
problémů, tak se těším na to, až bude 
stavba dokončena a ukáže svoji účinnost. 
Podrobnosti k této stavbě byly již uvede-
ny v  jednom z  předchozích čísel tohoto 
zpravodaje.

Na otázky odpovídal:
Ředitel Agrární komory Chrudim
Ing. Václav Kroutil  
(v letech 2008-2020 radní kraje)
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ZOO Liberec
Naše akce na podporu ZOO prostřed-
nictvím výběru doplňků výživy zvířat má 
mnoho ohlasů i ze samotných příjemců 
podpory.  Věra Neradová ze ZOO Libe-
rec píše: „...dovolte mi poděkovat Vám co 
nejvřeleji za Vaši podporu, kterou svou 
nabídkou na webu poskytujete naší Zoolo-
gické zahradě Liberec. Velmi si Vaší přízně 
vážíme, už proto, že nám pomáhá udržet 
naše standardy v chovu vzácných a exo-
tických zvířat i údržbě prostředí, v němž 
tito živočichové v lidské péči přebývají. 
S úctou a velkým poděkováním za Vaši 
laskavou vstřícnost...“. 
I když jsou dnes již ZOO otevřené ná-
vštěvníkům, děkujeme za každý jednotlivý 
drobný dar této podpory. Slýcháme také 
od různých zájemců o tento projekt, kteří 
nemají zkušenosti s výživou zvířat, že by 
se rádi dozvěděli, proč je vlastně ten který 
doplněk potřebný. Trocha osvěty je vlastně 
také skvělá, že?  :)                                

ZOO Ústí nad Labem
Ze ZOO Ústí nad Labem přišly pěkné zprá-
vy. Místní veterinář MVDr. Dušan Usvald 
a Ing. Lukáš Štěrba, odpovědný za výživu 
(viz foto), si pochvalují i osvětu, ke které 
jsme kampaní na podporu ZOO přispěli.
Nároky na správnou výživu exotických zví-
řat jsou totiž nemalé. Především v zimním 
období je nutné doplňovat  řadu mikroprv-
ků a vitamínů. Například místní jeleni je 
dostávají spolu s dotací dusíkatých látek.  
Velmi oblíbený u ústeckých zvířat je také 
doplněk s vysokým obsahem extraktu z ka-
didlovníku, chondroitiny a přídavkem pro-
tizánětlivého MSM. 
Potom, co se v květnu zahrady již otevřely 
návštěvníkům, jsme si konečně mohli i zde, 
v ústecké ZOO, všechna zvířata prohléd-
nout a zeptat se ošetřovatelů na specifika 
výživy a chovu. :)

BOSWELLIA
Pro prevenci i akutní stavy
obtíží pohybového aparátu.

www.premin.cz

D ÁV KO VÁ N Í

20g/dospělého koně o živé
hmotnosti cca 500 - 600kg

B A L E N Í

1 a 5kg kyblík

Doplňkové krmivo Premin® plus BOSWE-
LLIA s obsahem extraktu z kadidlovníku, 
chondroitiny a přídavkem protizánětlivé-
ho MSM (metylsulfonylmethan) . Použitý 
extrakt obsahuje 95% Boswellia Serrata!  
Boswellová kyselina nemá dráždivé 
a poškozující účinky na sliznici žaludku, 
které způsobuje dlouhodobé užívání 
nesteroidních antirevmatik.

Premin® plus BOSWELLIA pro prevenci 
i akutní stavy obtíží pohybového aparátu 
(kulhání, pohmožděniny, artróza, pro 
zvýšení elasticity šlach atd). Dále příznivě 
působí při dlouhotrvajících zánětech, 
respiračních potížích a obtížnosti dýchání 
a špatném trávení.

SLOŽENÍ:
Dextróza (cukr), MSM-methylsulfonylme-
tan, glukosamin sulfát, extrakt z Boswellia 
Serrata 15%, chondroitin sulfát, řepkový 
olej.

| Okresní agrární komora Chrudim
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ROZHOVOR SE STAROSTOU HRADCE NAD SVITAVOU KAMILEM PAVLIŠEM
Jak byste popsal život v Hradci nad Svita-
vou? Co občanům nabízí?
Obec Hradec nad Svitavou v  okrese Svi-
tavy je tradiční zemědělskou obcí na Čes-
komoravské vrchovině. Nachází se na po-
mezí Čech a Moravy v údolí řeky Svitavy. 
V současné době má obec asi 550 domů 
a  1688 obyvatel. Vesnice má vybudován 
veřejný vodovod, kanalizaci a  plynofika-
ci. Občané mohou využívat obecní úřad, 
poštu, knihovnu, kulturní zařízení Spole-
čenský dům Formanka, základní a mateř-
skou školu s  družinou, ordinaci zubního, 
dětského a  praktického lékaře, prodejnu 
potravin a hostinec. Seniorům slouží dům 
s pečovatelskou službou. Sportovat lze na 
hřišti, ve školní tělocvičně a v létě u požár-
ní nádrže. Pro maminky s menšími dětmi 
máme v obci čtyři hřiště. Obec má dobré 
autobusové spojení se Svitavami i  okol-
ními obcemi. Nachází se zde zastávka ČD 
Hradec nad Svitavou a v horní části obce 
zastávka ČD Svitavy-Lány. Pro budou-
cí rozvoj obce, který by respektoval styl 
venkovské zástavby, nechalo vedení obce 
zpracovat urbanistické studie tří lokalit 
pro výstavbu nových rodinných domů.
 
Povedlo se vám v posledních letech po-
stavit či rekonstruovat nějaký důležitý 
objekt?
Takových objektů nebo projektů bylo za 
posledních osm let mnoho, například za-
teplení základní a  mateřské školy za 16 
milionů korun, kanalizace za 94 milionů, 
oprava místních komunikací za 30 mili-
onů. Ale asi nejdůležitější pro obec byla 
výstavba nového vodovodu s novým vo-
dovodním vrtem. Stavba byla rozdělena 
na dvě etapy a  celkové náklady přesáhly 
130 milionů. Nezaměřujeme se jen na in-
frastrukturu obce, ale i  na volnočasové 

stavby. V roce 2019 jsme zrekonstruovali 
za 4,5 milionu malou vodní nádrž, v okolí 
známou pod názvem Žabka. Je zde vytvo-
řeno odpočinkové místo s  občerstvením, 
v  létě i  s koupáním. Přírodní voda proudí 
do nádrže přes kořenovou čističku. Cen-
nou přírodní lokalitou jsou mokřady v jižní 
části obce. Průzkum zde prokázal výskyt 
40 druhů zvláště chráněných živočichů. 
V roce 2015 tuto lokalitu obec převzala od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových a zadala vypracování projek-
tové dokumentace revitalizace a v letech 
2020-2021 byl záměr za 1,25 milionu re-
alizován.  
 
Jaké projekty v obci v nejbližší době plá-
nujete? Daří se vám získávat na ně dota-
ce? Využíváte některých dotačních pro-
gramů Pardubického kraje?
Chceme pokračovat v  rekonstrukcích 
místních komunikací. Z celkové délky 14,5 
kilometrů obec již opravila 10,2 km. Celko-
vé výdaje zatím činily 32,5 milionů korun. 
Dále nás čekají mostní objekty, v majetku 
máme 27 mostů a  lávek. Opravy budou 
v řádech desítek milionů. Zároveň se chys-
táme na opravu obecního úřadu. Objekt je 
zastaralý a zaslouží si opravu pro důstoj-
nou reprezentaci obce. Projekt je hotový 
a  máme zažádáno o  dotace na Minister-
stvu pro místní rozvoj. Jeden z největších 
projektů bude rekonstrukce fotbalového 
zázemí a hřiště. Máme zpracovaný projekt 
a  čekáme na vyhlášení dotačního titulu. 
Nečekáme však ve všech případech vždy 
na dotace. Pokud nedopadnou, stavíme 
za své. Už několikrát se to vyplatilo. Čeká-
ním na vyhlášení dotací a prodlužování re-
alizace projektů se stavby každým rokem 
zdražují. Podle strategického plánu obce 
naplánujeme investice na další rok, a po-

kud jsou dotace vyhlášeny, tak zažádáme, 
pokud ne, stavíme. Využili jsme a i nadále 
budeme využívat mnoha dotačních titulů 
z Pardubického kraje. Získali jsme finance 
na vodovod, vodovodní vrt, kanalizaci, na 
mokřady a každý rok žádáme z Programu 
obnovy venkova.  

Jak byste zhodnotil spolupráci s dalšími 
obcemi v  rámci Mikroregionu Svitavsko 
či Místní akční skupiny Svitava? 
Hodnocení za poslední roky je těžké. Dobu 
ovlivnil covid, setkání tak mnoho nebylo. 
Ale v době před covidem byla spolupráce 
velmi dobrá. Řešily se společné projek-
ty, v  které obci a  co je potřeba. Radíme 
se, předáváme si informace a  zkušenos-
ti. V  současné době snad vše směřuje 
k normálu a budeme se zase více potká-
vat a řešit další společné projekty a akce. 
V  mikroregionu nyní podnikáme dvakrát 
do roka i neformální setkání, kdy se spo-
lečně sejdeme na pivo, zahrajeme bowling 
nebo vyjedeme na cyklovýlet. 
 
Máte nějakou vizi, jak by měl ideálně ži-
vot ve vaší obci vypadat? 
Vize je udržet minimálně současný stan-
dard života v  obci. Dopravní obslužnost, 
vzdělání, zaměstnanost, služby. Aby se 
zde každý cítil jako v bavlnce, aby byl kaž-
dý spokojený. Mým cílem je udržet mladé 
lidi v obci, aby se do své rodné obce rádi 
vraceli. V případě starších občanů bych byl 
rád, kdyby zde důstojně prožili své stáří.

Obec Hradec nad Svitavou  |
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SLEPIČÍ FARMÁŘSKÝ TRUS – NÁVRAT K TRADICÍM 
Společnost Živa zemědělská a  obchodní 
a.s. se stala výhradním distributorem po 
ČR pro produktovou řadu slepičího trusu 
pod názvem Organic FER. Jedná se o 7 NPK 
druhů slepičího trusu, každý s  rozdílným 
živinovým složením. Všechny druhy pro-
šli registrací ÚKZÚZ a některé z nich jsou 
dokonce registrovány pro režim ekologic-
kého zemědělství. Různé druhy složení 
zajišťují různé typy použití. Slepičí trus je 
fermentovaný a  homogenizovaný a  jak 
uvádí výrobce společnost Baromfi COOP 
„jako jediná společnost v  Evropě jsme 
vyvinuli speciální technologii zajišťující 
stálost kvalitativních parametrů“ to zna-
mená, že každý jeden big bag případně 
granule dokáže garantovat obsah živin. 
Slepičí trus Organic FER kromě hlavních 
makrobiogenních prvků obsahuje širokou 
škálu mikroelementů a  stopových prvků 
jejichž aplikace do půdy je nevyhnutelná. 
Naše produkty dodáváme jak velkým far-
mářům v balení big bag á 1 000 kg tak na 
hobby trh v baleních 10 kg pytel a 3,5 kg 
kyblík. 

Organic FER doporučujeme protože:

• Jeho aplikací dochází ke zlepšení vodní-
ho režimu půdy

• Svým složením odpovídá skutečným 
potřebám a  nárokům zemědělských 
plodin na jednotlivé živiny

• Vysoký obsah organických látek, který 
obnovuje a podporuje rozvoj půdní mi-
kroflóry

• Pomalé a  postupné uvolňování živin 
za současného snižování ztrát (např. 
vyplavením) životně důležitých prvků 
potřebných pro růst a vývoj

• Zlepšení strukturních a  absorpčních 
vlastností půdy za současného zinten-
zivnění vzdušného režimu

• Aplikací dochází k úpravě půdní reakce
• Nedochází díky peletované a  granulo-

vané formě k popálení porostů
• Snadná a  přesná aplikace pomocí roz-

metadel průmyslových hnojiv

Organic FER doporučujeme pro hnojení 
obilnin, olejnin, okopanin, ovocných sadů, 
pro zeleniny, jahody, pro pěstování květin. 
Vynikající výsledky jsou dosaženy zejmé-
na u aplikací do cukrovky, řepky olejky, ze-
leniny, jahod a dalších. 

Slepičí trus se používá v zemědělství a na zahrádkách od nepaměti a my jsme rádi, že 
můžeme díky našim nabízeným výjimečným produktům přispět českým zemědělcům 
k trvale udržitelnému a zodpovědnému obhospodařování krásné české krajiny. Vždyť 
jedním možná z  našich nejdůležitějších mimoprodukčních úkolů je péče o  zdravou 
a úrodnou půdu. Tyto naše cíle by bez organické hmoty nebylo možno zodpovědně plnit. 
Vyzkoušejte již v roce 2022.

www.ziva.cz 
www.biohnojiva.com
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MAS ORLICKO, Z.S. PODPORUJE ZEMĚDĚLSTVÍ

MAS ORLICKO, z.s. se 
dlouhodobě věnuje pří-
nosu dotačních prostřed-
ků do území. Pomáhá tak 
podpořit jak jednotlivé 
obce, tak soukromé pod-

nikatele, zemědělce a další činnosti.
Z Programu rozvoje venkova došlo v roce 
2021 díky MAS ORLICKO, z.s. na území 
Orlicka k úspěšnému ukončení 15 projek-
tů ze zemědělské oblasti ve výši více jak 
5 700 000 Kč. Z tohoto finančního obnosu 
pořídili zemědělci nové stroje, například 
obraceč píce, sběrací vůz či lis na kulaté 
balíky.
V  roce 2022 byla vyhlášena výzva v Pro-
gramu rozvoje venkova pro žadatele ze 
zemědělské výroby s  alokací přesahující 

10 000 000 Kč. Přijaté žádosti jsou aktu-
álně hodnoceny Výběrovou komisí MAS 
ORLICKO, z.s. z hlediska splnění kritérií pro 
získání dotace.
MAS ORLICKO, z.s. se možnostem podpory 
zemědělství věnuje neustále. V programo-
vém období 2014-2020 byly vyhlášeny cel-
kem čtyři výzvy pro zemědělskou oblast, 
v nichž získalo podporu v realizaci 56 pro-

jektů s dotací přesahující 23 milionů korun. 
Veškeré poradenství a  služby souvise-
jící s  čerpáním dotací prostřednictvím 
MAS ORLICKO, z.s. poskytuje kancelář 
v  Žamberku bezplatně. Více informa-
cí o  podpořených projektech najdete na  
www.MASproORLICKO.cz.

Bc. Kateřina Pešková, DiS.,  
MAS ORLICKO, z.s.

pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 
a s podporou Pardubického kraje

generální partner výstavy

14.–15. 6. 14.–15. 6. 
20222022

úterý a středa, úterý a středa, Nabočany Nabočany (Chrudim)(Chrudim)

Kontakt na pořadatelep

Zemědělská technika a technologie
Marian Mrug, tel.: 724 020 322, 
e-mail: marian.mrug@profipress.cz

Celostátní přehlídka polních pokusů odrůd zemědělských plodin, 
ochrany a výživy rostlin a výstava zemědělské techniky

2022
setkávání

tradice

poznávání

inspirace 22 let

Výstavu pojistila:Pořadatel:

Partneři akce:

Agrární 
komora 
Chrudim

farma
Karel Kopista

Manažer výstavy - odrůdy rostlin, ochrana a výživa rostlin
Jana Blehová, tel.: 775 850 632, 
e-mail: jana.blehova@profipress.cz

» více než 600 odrůd zemědělských plodin
» více než 150 pokusů pro ochranu rostlin
» více než 70 pokusů pro výživu rostlin
» výstava zemědělské techniky
» předvádění strojů pro cílené aplikace

»  Výstava koní pro hospodářské využití
»  1 .  česko-slovenské mistrovství republiky 

v orbě s koňským zápřahem

» degustace piva českých minipivovarů

Nase_Pole_2022_230x297.indd   12Nase_Pole_2022_230x297.indd   12 19.05.2022   9:04:1619.05.2022   9:04:16

Místní akční skupiny  |
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Nákladní elektromobil Selvo S2.DCH je vozidlo 
přihlášené v registru vozidel (SPZ).

Výborně se hodí pro komunální použití i pro resorty.

■ Hodí se na více než 90 % činností   
   údržby obce
■ Více než 8 hodin práce na baterie
■ Motor s vysokým kroutícím momentem

■ Mnoho variant příslušenství 
■ Zázemí tradiční české firmy

SELVO S2.DCH

od 300.000 Kč

bez DPH

Pavel Sršeň - vedoucí obchodu a servisu
mobil: 734 254 961

Klášterec nad Orlicí 120  561 82
e-mail: srsen@ziva.czwww.technika-ziva.cz

MOŽNOSTDOTACEI ZPĚTNĚ
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PRIMA FRESH FESTIVAL PARDUBICE S ŽIVÝMI KONCERTY
Zdeněk Pohlreich, Veronika „Besky“ Dani-
šová, ale také kapela Lake Malawi, k tomu 
nejlepší restaurace, pivovary, vinařství 
a  regionální potraviny. To všechno bude 
možné zažít a ochutnat na Prima FRESH 
festivalu, který na pardubické závodiště 
dorazí 11. a 12. června 2022.
Během dvou festivalových dnů svoje de-
gustační menu nabídnou jak lokální bistra 
a restaurace, tak ty nejlepší podniky v ČR. 
Návštěvníci festivalu budou moci ochut-
nat burgery, tacos, burrito, sushi, Bun bo 
Nam Bo, steaky, trhané hovězí, tataráky, 
španělské churros, zvěřinu, ale i netradič-
ní exotické ovoce. Na festivalu se ale díky 
spolupráci s Pardubickým krajem a Agro-
venkovem představí i  tradiční regionální 
pokrmy pod značkou MLS Pardubického 
kraje. 
Letošní novinkou jsou živé koncerty. Na 
hlavní scéně vystoupí Lake Malawi, Vinař-
skou zónu rozezpívá cimbálovka a stejně 

 
 

Co můžete přihlášením do soutěže získat? 
• Oceněný výrobek může být označen lo-

gem MLS Pardubického kraje, což zvy-
šuje prestiž výrobku, 

• propagaci formou tištěného katalogu, 
letáků a  plakátů, prostřednictvím so-
ciálních sítí, webových stránek a  nově 
také ve venkovských prodejnách v regi-
onu a síti Konzum,

• profesionální fotografie oceněných vý-
robků pro vlastní propagaci,

• pro výrobce zajišťujeme prodejní mís-
ta na významných regionálních akcích 
(Den Pardubického kraje, Fresh festival, 
Krajské Dožínky, Koně v  akci, Bohemia 
Apetit Fest apod.),

…neustále pracujeme na dalších formá-
tech propagace a podpory.

jako loni nebude chybět směsice jazzu a soulu v podání HERMÈS KAREL band. 
Podrobný program a další informace na webu http:/festival.fresh.iprima.cz/pardubice/

MLS PARDUBICKÉHO KRAJE 2022

Vyhlašujeme 16. ročník soutěže 

AGROVENKOV, o.p.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem a hejtmanem Pardubického 
kraje JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., vyhlašuje 16. ročník soutěže potravinářských vý-
robků „MLS Pardubického kraje 2022“ v kategoriích

I. Mlýnské, pekárenské a cukrářské výrobky
II. Maso a masné výrobky
III. Mléko a mléčné výrobky
IV. Výrobky z medu a ostatní

Počet výrobků do soutěže není omezen.

Výrobci mohou své výrobky přihlašovat do 22. července 2022 na adresu:
AGROVENKOV, o.p.s., Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí 
v obálce s označením: „MLS Pardubického kraje“ nebo 
elektronicky na email: vanousova@agrovenkov.com nebo do datové schránky ittvcwu.                                     

Do soutěže se může přihlásit výrobce potravin, který splňuje podmínky zásad.

Veškeré informace k  soutěži, zásady a  přihláška 
s přílohami jsou k dispozici na webových stránkách 
www.mlspardubickehokraje.cz 

Motto soutěže: 
Podporujeme potravinářské výrobky a výrobce Par-
dubického kraje

MLS Pardubického kraje |
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RODINNÉ ŘEZNICTVÍ
A UZENÁŘSTVÍ

MORÁVEK
WWW.MORAVEK-REZNICTVI.CZ

MORÁVEK
- c a t e r i n g . c z -

Rodinné řeznictví Morávek bylo založeno v roce 1992
Josefem Morávkem. Řeznické řemeslo děláme s láskou a držíme
se konceptu, který interně nazýváme “MASO NÁS BAVÍ”.

Cílem naší práce je spokojený zákazník
Naše masné výrobky, hotová jídla, včetně širokého sortimentu
čerstvého masa můžete zakoupit ve �remních prodejnách
ve Vračovicích, Ústí nad Orlicí, Horním Jelení a v Litomyšli.

Pravidelně se s našimi výrobky účastníme soutěží a jsme držitel
ocenění Regionální potravina a MLS Pardubického kraje.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS PRO VAŠÍ GRILOVACÍ PÁRTY
Nabízíme možnost zapůjčení kompletního vybavení pro grilování masa,
naložená masa na gril a široký sortiment piva a nealkoholických nápojů.

www.moravek-grilservis.cz

ZABIJAČKOVÉ DOBROTY PŘÍMO U VÁS
Přivezeme potřebné zabijačkové suroviny a vybavení.
Naši řezníci udělají výrobu zabijačkových výrobků přímo u Vás.

www.moravek-zabijackyuvas.cz

CATERINGOVÉSLUŽBY
Pevně věříme, že skvělé jídlo je součástí intuice v kombinaci se zdravou hrou
zážitků a špetkou spontánnosti. Morávek Catering se specializuje
na komplexní cateringové služby, díky kterým se každá Vaše společenská akce
promění v exkluzivní zážitek. Nechte to na nás.

www.moravek-catering.cz

Maso nás baví.

Vracovice
Vračovice 27, Vračovice Orlov

566 01 Vysoké Mýto

Ústí nad Orlicí
17. listopadu 559

562 01 Ústí nad Orlicí

Horní Jelení
Komenského náměstí 72

533 74 Horní Jelení

Litomysl
Smetanovo náměstí 131

570 01 Litomyšl

ˇ

ˇ

ČESTR EVENT BAR
Čestr je místem, které spojuje lahodnou chuť a pohodovou atmosféru
do zážitku, který můžete prožít společně se svými blízkými nebo
obchodními partnery.

www.moravek-cestr.cz

Řeznictví a uzenářství Morávek
Vračovice 27 | Vračovice - Orlov
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 188 37 794 | DIČ: CZ6311080501

30 let
Jsme s vámi

od roku 1992.
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www.REZNICTVI-SLOUPNICE.cz

tvaroh a sýry z A2 mléka Ochutnejte tvaroh a sýry z A2 mléka 
z minimlékárny ZD Sloupnice
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STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ZEMĚDĚLSKÉ CHVALETICE 
SOUz Chvaletice lze nejlépe charakterizo-
vat mottem naší školy: UČÍME PRO ŽIVOT
Vzděláváme a  vychováváme široce za-
měřené odborníky. Absolventi se orientují 
na trhu práce a nacházejí uplatnění ve fir-
mách, u živnostníků nebo jako soukromí 
podnikatelé, někteří pokračují ve studiu 
a získávají maturitní zkoušku nebo vyso-
koškolský diplom.
Chceme, aby od nás odcházeli profes-
ně zdatní a  společensky odpovědní lidé. 
Dbáme na zdravé školní klima, poskytuje-
me žákům příjemné prostředí, komplexní 
soubor služeb a individuální přístup.
Základními hodnotami jsou slušnost, 
spravedlnost, důslednost a  zdravé sebe-
hodnocení.

Proč by si měli žáci vybrat právě naši 
školu?
Naší nespornou výhodou je kromě výše 
řečeného vlastní plně vybavený areál, 
který zahrnuje školu, dílny odborného 
výcviku, školní jídelnu, domov mládeže 
a  sportovní areál. Všechny tyto prostory 
procházejí neustálou modernizací.
Jsme školou rodinného typu, ve které se 
všichni vzájemně známe a  setkáváme. 
Tím se nám daří eliminovat anonymi-
tu a  budovat otevřené školní klima pro 
žáky i  jejich rodiče. Nejrůznější projekty, 
workshopy, sportovní soutěže, volnoča-
sové činnosti a  výlety přinášejí žákům 
i jejich učitelům zážitky, na které se neza-
pomíná. Naopak se k nim při častém se-
tkávání s absolventy opakovaně vracíme.
Žáci se během studia mohou těšit na-
příklad na adaptační, lyžařský a  vodácký 
kurz, adventní zájezdy, vánoční besídku, 
sportovní dny a soutěže, na soutěže od-
borných dovedností a  jízdy zručnosti, na 
odborné exkurze nebo na výchovný pro-

gram v Osvětimi a projektové vyučování.
Obor Opravář zemědělských strojů je za-
řazen do stipendijního programu Pardu-
bického kraje, což představuje finanční 
bonus pro žáky. Ti se současně podílejí 
na produktivní práci, za niž jsou rovněž 
finančně odměňováni.
Vzhledem k  tomu, že Chvaletice jsou na 
hlavní železniční trati, jsme současně 
dobře dopravně dostupní.

Příprava na vstup do pracovního procesu
Střední odborné učiliště zemědělské 
Chvaletice je škola s dlouhou tradicí a do 
života i do praxe vyslala nepřebernou řadu 
absolventů připravených na vstup do pra-
covního procesu.
Obor Opravář zemědělských strojů je na-
ším tradičním technicky zaměřeným obo-
rem, který vyniká širokou náplní a připra-
vuje na „devatero řemesel“.
V  průběhu přípravy procházejí žáci zá-
mečnickou, klempířskou, instalatérskou, 
kovářskou prací, naučí se ručně i  strojně 
obrábět materiály a mohou získat záuční 
listy v oborech klempíř, kovář a soustruž-
ník. 
Provádějí montážní a  automechanické 
práce. Získávají svářečská oprávnění pro 
svařování plamenem i elektrickým oblou-

kem, která si mohou rozšířit oprávněním 
pro svařování v ochranné atmosféře. Ab-
solvují kurz řízení motorových vozidel pro 
osobní a nákladní auto i  traktor. V nepo-
vinných předmětech mohou získat opráv-
nění pro obsluhu sklízecí mlátičky nebo 
vysokozdvižného vozíku.

Spolupráce s firmami a uplatnění na trhu 
práce
Při přípravě žáků spolupracujeme s firma-
mi z oboru zemědělství i automobilového 
a  strojírenského průmyslu, které umož-
ňují našim žákům poznat reálné pracovní 
prostředí. Patří mezi ně například Agro-
metal Heřmanův Městec, ZD Křečhoř, ZOS 
Kačina, ZAS Bečváry, ZD Chýšť, ZD Křičeň, 
PROFI AUTO CZ a.s., Autoservis Kašpar, 
Auto – Liška, Louda Auto, 1. Labská Par-
dubice, Vako, firma Jaroslav Krauer, Sihel-
ský, Servis Vysoké Mýto, HR Partner CZE. 
Žáci u nich absolvují část odborné praxe, 
což výrazně přispívá k  jejich odbornému 
i osobnostnímu růstu.
Na trhu práce se uplatňují v  profesích 
opraváře strojů i  automobilů, ale i  řidiče, 
svářeče, a to jak v zemědělském provozu, 
tak v autodílnách, dílnách strojního či sta-
vebního zaměření, v dopravě a skladovém 
hospodářství, ve službách. Naši absolven-
ti školu pravidelně navštěvují a přicházejí 
se podělit o své životní i pracovní úspěchy 
a zkušenosti.

V letošním školním roce jsme ze strany ro-
dičů i žáků ZŠ zaznamenali zvýšený zájem 
o  naši školu, což chápeme jako ocenění 
školy, ale současně také jako závazek pro 
další práci.

Mgr. Naděžda Kovářová
 ředitelka školy

  |  Zemědělské školy
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www.cyklopecky.info

HRAJTE s námi ve velké letní soutěži a ZÍSKEJTE 
značková jízdní kola, zážitkové pobyty
a programy na východě Čech!

VAŠE DOVOLENÁ 
V SEDLE

dárkové předměty 
& vstupenky

10x

jízdní kola,  
zážitkové pobyty 

a programy

10x

Velká
soutěž
o ceny
1. 5. - 30. 9.
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TECHNOHRÁTKY JUBILUJÍ. TAKÉ V DESÁTÉM ROČNÍKU PŘEDSTAVÍ ŽÁKŮM ZEMĚDĚLSKÉ OBORY

V polovině loňského listopadu je předčas-
ně ukončila další nastupující vlna covidové 
pandemie, ale po půl roce už opět ohlásily 
TECHNOhrátky návrat do škol v Pardubic-
kém kraji. Jubilejní, desátý ročník projek-
tu na podporu technického a odborného 
vzdělávání odstartoval v  průběhu dubna 
a  během letošního roku bude mít znovu 
na programu patnáct speciálních akcí pro 
žáky vyšších ročníků základních škol ve 
vybraných středních školách. 

Za svou existenci uspořádaly TECHNO-
hrátky 112 akcí v  šestadvaceti středních 
odborných školách v  Pardubickém kraji. 
Při těchto seznamkách s  řemesly pre-
zentovaly aktivním způsobem ukázky 67 
oborů z  oblasti strojírenství, stavebnictví, 
elektrotechniky, zemědělství, zahradnictví, 
gastronomie a  služeb. Zúčastnilo se jich 
téměř 15 000 žáků ze 119 základních škol 
– 111 jich přitom bylo z Pardubického kraje 
a mj. dvě také z polských měst Miedzylesie 
a Domaszków. 

„Projekt TECHNOhrátky vznikl před de-
seti lety a postupně nabírá na stále větší 
popularitě u dětí, které se rozhodují, jaké 
povolání si vybrat a na jakou střední školu 
se přihlásit. Nejen, že dělá skvělou rekla-
mu jednotlivým zapojeným školám, které 
je pořádají, a  prostřednictvím zajímavých 
soutěží a  her představuje obory, jaké je 
u  nich možné studovat, ale navíc ukáže 
dětem i zázemí školy. To se člověk z  letá-
ku nebo z internetu nedozví – alespoň ne 
takovou zábavnou a aktivní formou,“ ocenil 
význam projektu Josef Kozel, radní Pardu-
bického kraje pro školství.

Podpora i v rozpočtovém provizoriu

V  minulém roce se uskutečnilo jedenáct 
zastavení TECHNOhrátek, poslední z  nich 
bylo na programu 16. listopadu na Střední 
škole technické a dopravní Gustava Habr-
mana v  České Třebové. Závěrečné čtyři 
však už musely být kvůli covidové pande-

mii zrušeny. Ještě horší situace předtím na-
stala v roce 2020, kdy se do počátku břez-
na podařilo zorganizovat pouze čtyři akce.
„Jsme rádi, že Pardubický kraj podpořil 
TECHNOhrátky i  ve složitém období roz-
počtového provizoria. Aktuální pande-
mická situace je však naštěstí úplně jiná 
než loni, takže jsme mohli s TECHNOhrát-
kami ve školách začít už v  polovině dub-

na. Koncem března jsme doladili s  řediteli 
jednotlivých středních škol termínovou 
listinu. Často při tom bylo třeba velkého 
diplomatického úsilí, neboť školy mají své 
představy o optimálních datech – všechny 
by nejraději volily podzimní termíny. Navíc 
pořádání akcí komplikují často i jiné aktivi-
ty – například probíhající stavební úpravy, 
ale i soutěže odborných dovedností, burzy 
škol, přijímačky či maturity. Už je to však 
z obou stran spíše rutina, pokaždé se do-
hodneme,“ uvedl Vladimír Zemánek, ma-
nažer projektu TECHNOhrátky.

Na jaře sedm akcí

V porovnání s minulým ročníkem nastaly 
ve skladbě „technohrátkovských“ střed-
ních škol výrazné změny a  do finálního 
seznamu zařadil krajský odbor školství 
hned šestici (staro)nových škol. Nejpo-
četněji je v něm zastoupený okres Ústí nad 
Orlicí se šesti školami, o  jednu méně má 
okres Chrudim a shodně po dvou připadlo 
na zástupce okresů Pardubice a Svitavy.
 
Po dvouleté přestávce se mezi „techno-
hrátkovské“ školy vrací ISŠ Moravská Tře-
bová, SOŠ a  SOU technické Třemošnice 

a VOŠ stavební a SŠ stavební Vysoké Mýto. 
To další dvě školy čekaly mnohem déle – 
Gymnázium a SOŠ Přelouč přivítala projekt 
naposledy v roce 2017 a SPŠ Chrudim do-
konce ještě o rok dříve.

„TECHNOhrátky tradičně zavítají do na-
šich středních škol, v nichž se vyučují ze-
jména obory související se strojírenstvím, 

stavebnictvím, elektrotechnikou, země-
dělstvím, potravinářstvím a  službami. 
Věřím, že si také letos projekt uchová svou 
vysokou úroveň a přispěje k  tomu, aby si 
žáci základních škol vybrali vhodné studi-
um technického a  odborného charakteru, 
které je bude bavit a díky kterému získají 
dobré uplatnění. Právě tyto odborníky trh 
práce v Pardubickém kraji velice potřebuje,“ 
připomněl Josef Kozel.
„Pro tyto školy je znovuzapojení do projek-
tu velice důležité. Žáci si budou moci znovu 
po určité době prohlédnout jejich prostředí 
a zjistit, jak se v nich zmodernizovalo záze-
mí a vybavení. Pro nás je matematika jed-
noduchá – letos na jaře chceme stihnout 
sedm akcí, na podzim jich tak zbude osm. 

  |  TECHNOhrátky
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Loni byla situace přímo hektická. K dispo-
zici jsme měli pro realizaci patnácti akcí 
pouze dva a půl měsíce. Tempo bylo tak vy-
soké, že každý týden jedna či dvě návště-
vy škol dávaly zabrat žákům, pedagogům 
i pořadatelům,“ posteskla si Helena Bártlo-
vá, manažerka projektu TECHNOhrátky.

Úplný nováček z Hlinska

Až dosud se do průběhu předešlých devíti 
ročníků TECHNOhrátek zapojilo pětadvacet 
středních odborných škol. Tento poměrně 
ustálený počet však v  desátém ročníku 
rozšíří 1. června šestadvacátá škola – Gym-
názium Karla Václava Raise a Střední od-
borné učiliště Hlinsko. 
Učiliště v Hlinsku zaniklo v roce 2005 a od 
té doby vedení města usilovalo o  obno-
vu učňovského školství. Prvním krokem 
k  tomu bylo, že se podařilo otevřít v  roce 
2017 na základě dohody mezi místní 

mlékárnou a  gymnáziem tříletý učební 
obor výrobce potravin – mlékař. Od září 
2020 přibyly v této škole další dva velice 
žádané obory: truhlář a elektrikář. Město 
Hlinsko připravilo pro učiliště budovu – 
bývalý technický úsek firmy ETA. Práce 
tam začaly v roce 2016 včetně projekto-
vých příprav, celková investice stála ko-
lem 40 milionů korun.

Podpora zemědělských a potravinář-
ských oborů

Letošní seznam zapojených škol zahrnu-
je opět ty, které vyučují zemědělské, po-
travinářské nebo zahradnické obory. Žáci 
osmých a devátých tříd tak zavítají do OU 
Chroustovice, SOU opravárenského Králí-
ky, Gymnázia K. V. Raise a SOU Hlinsko, SŠ 
a VOŠ zemědělské Chrudim a SOU země-
dělského Chvaletice.
„Jsme rádi, že také v letošním roce mohou 
TECHNOhrátky v našich školách pokračo-
vat, a že budou i nadále pomáhat žákům 

při rozhodování o  jejich dalším studijním 
zaměření. Věříme, že je prezentované 
obory zaujmou. Stále totiž platí, že řemes-
lo má zlaté dno, a kdo si vybere kterýkoliv 
z  nich, bude to pro něj určitě znamenat 
správnou volbu,“ potvrdil Martin Kiss, ve-
doucí odboru školství Krajského úřadu 
Pardubického kraje.

Vladimír Zemánek
Foto: TECHNOhrátky

KELTSKÝ SKANZEN NASAVRKY V ZEMI KELTŮ

Máte vy a vaše děti rádi přírodu a historii? 
Přijeďte k nám do Země Keltů, u nás spojí-
te obojí dohromady. Země Keltů se nachází 
v Železných horách v Nasavrkách a okolí. Je 
to místo s krásnou krajinou a historií, která 
pamatuje keltské osídlení.

Středobodem Země Keltů je Keltský skan-
zen Nasavrky, rekonstrukce oppida – kel-
tského města – z  období okolo prvního 
století př.n.l. Ve skanzenu na Vás čekají 
komentované prohlídky s průvodcem i sa-
mostatné prohlídky s mapou a textem. Ex-
pozice je interaktivní, a tak si děti i dospělí 
mohou vyzkoušet mletí na kamenném 

mlýnku, podívat se na půdu některých 
stavení, lehnout si do keltské postele... 
Skanzen je trvale obydlený zvířaty. Můžete 
u nás potkat kozy, ovce, slepice, polodivo-
ká prasata, husy a kočky.

Během akcí se zde můžete setkat samo-
zřejmě i  s  Kelty. A  na jaké akce se u  nás 
můžete těšit?

Na 11. června připravujeme Keltský dětský 
den, kdy se zaměříme na keltské hry pro 
děti a poznáte i některé keltské pohádky.
Od 5. do 10. července se můžete přijet po-
dívat na Dny řemesel.

Největší akcí v  Zemi Keltů je každoroč-
ní Mezinárodní festival keltské kultury 
Lughnasad, letos chystáme už 16. roč-
ník. Přes den je oppidum obydlené Kelty, 
Germány i Římany, konají se zde souboje, 
divadelní scénky, přednášky, workshopy 
a  večery jsou věnované kapelám. Na Lu-
ghnasad přijeďte 29. a 30. července.
V  pátek 12. srpna nás čeká koncert ka-
pely Asonance a  o  víkendu následuje 
Medokvas, svátek medu a medoviny.
24. září bude věnované pro změnu sklizni 
jablek – čeká nás Jablkobraní, na němž 
ochutnáte mošt a další dobroty z jablek.
Na 15. října chystáme Archeoden, kdy 

TECHNOhrátky  |

Keltský skanzen Nasavrky  |
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s dětmi budete moci nakouknout do dílny 
archeologa.

Poslední a  nejočekávanější akcí podzimu 
bude opět Samhain, svátek, při němž se 
stírá hranice mezi světem živých a  mrt-
vých. Tehdy se budete moci přijít večer do 
skanzenu bát našich keltských strašidel.

Ve skanzenu nabízíme také programové 
moduly například pro školní či jiné skupinky.

Pro návštěvníky je otevřen Hostinec U Du-
bového Kelta, který nabízí i  výrobky oce-
něné MLSem Pardubického kraje – např. 
od Řeznictví Francouz nebo ze Včelařství 
Babákov.

Po prohlídce skanzenu se můžete vydat na 
výlet keltskou stezkou Železnými horami, 
která vás dovede na původní keltské oppi-
dum v Českých Lhoticích, kde jsou dodnes 
zachované části trojitých obranných valů. 

Stezka pak vede i kolem rozhledny Boika, 
z níž je za hezkého počasí vidět i na Sněžku.

Na zámku v Nasavrkách lze navštívit expo-
zici Po stopách Keltů. A pod zámkem se pak 
můžete projít přírodní památkou Kaštanka, 
alejí jedlých kaštanovníků vysazených už 
v roce 1776 knížetem Auerspergem.

Více informací se dozvíte na  
www.zemekeltu.cz.

Sortiment značky

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
Klostermanova 1258, 564 01 Žamberk

www.agrokonzulta.cz

Radim Hodaň

www.jeantil.cz
+420 739 517 985, hodan@agrokonzulta.cz

  |  Keltský skanzen Nasavrky
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ZÁMĚRY INFORMAČNÍHO STŘEDISKA PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA PARDUBICKÉHO 
KRAJE

Cíl:
• Bezplatné poskytování informací různými způsoby, především 

elektronickými formami komunikace

Témata poskytovaných informací:
• Uplatňování principů společné zemědělské politiky
• Rozvoj venkovského prostoru
• Náležitá aplikace zákonných požadavků a dodržování zásad 

správné zemědělské praxe
• Ochrana spotřebitelů (potravinová bezpečnost)

Formy poskytovaných informací:
• Internet, e-mail, SMS
• Zpravodaje
• Osobní kontakt (semináře, konzultace)

Informační podpora:
• Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (ÚZEI)

Pracoviště Informačního střediska pro rozvoj  
zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pracoviště Chrudim
Poděbradova 909, PSČ 537 01 Chrudim
II. patro č. dv. 214 a 215
Ing. Vanda Rektorisová, MSc., tel. 774 853 225
e-mail: info@rakpa.cz 
Ing. Václav Kroutil, tel. 724 652 043, 
e-mail: oakcr@chrudim.cz

Pracoviště Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, PSČ 562 01 Ústí nad Orlicí
I. patro č. dv. 210
Ing. František Smítal, tel. 465 553 267 
e-mail: agr.kom.uo@seznam.cz

Pracoviště Pardubice
Křičeň 102, 533 41 Křičeň
Ing. Josef Štěpanovský, tel. 607 115 245
e-mail: oakpa@volny.cz

Pracoviště Svitavy
Olomoucká 26, 568 02 Svitavy I., patro č. dv. 32 
Ing. Marie Adamová, tel. 731 537 488, 
e-mail: aksv@nextra.cz 

Na jednotlivých pracovištích získáte mnohé potřebné 
informace k zemědělské problematice.

Informace pohodlně a zdarma!
Pokud budete chtít dostávat důležité informace v elektronické 
podobě, pošlete svoji poštovní i elektronickou adresu emailem 
či formou SMS na:
vanousova@agrovenkov.com
agrovenkov.uo@tiscali.cz, nebo mobil: 604 676 429

Vaše rozhodování bude efektivnější a spolehlivější!
Budete o všem vědět včas a zdarma!

Miroslav Krčil, DiS.
předseda správní rady
AGROVENKOV, o. p. s.

Ing. Petra Vaňousová                                   
ředitelka
AGROVENKOV, o. p. s.

Zpravodaj Informačního střediska pro rozvoj 
zemědělství a venkova Pardubického kraje je 
vydáván za finanční podpory MZe, dotačního 
programu 9.F.e. - Regionální přenos informací

Na internetovém portálu www.agrovenkov.com najdete 
aktuální informace, které jsou shromažďovány z několika 
zdrojových webů. K odběru článků se můžete přihlásit klik-
nutím na „Odběr aktualit“ v horní zelené liště.
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www.zavodistepardubice.cz

Pardubické závodiště

18. června 2022

II. KVALIFIKACE
na 132. Velkou pardubickou 

se Slavia pojišťovnou

6. srpna 2022

III. KVALIFIKACE
na 132. Velkou pardubickou 

se Slavia pojišťovnou
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