Dobrý den vážení přítomní,
zdravím Vás z Valašska z krásného koutu naší vlasti.
Kdo jsme? Zemědělská společnost AGROFYTO,která hospodaří na třech katastrech
jihovýchodní části Zlinského kraje na pomezí Slovenska o výměře 840 ha z.p. z toho 215 ha
orné půdy a 625 ha převážně pastvin a to vše v horské oblasti n.v. 400-650m,kopcovitého,
svahovitého terenu z části CHKO Beskydy
Co je naším cílem ? Udržba krajiny a života v ní a to aktivním hospodařením- s pastevním
chovem skotu,výrobou krmiv a produkce mléka a masav kvalitě bio. Chováme cca 550 ks
skotu uzavřeným obratem stáda z toho 120 dojnic hoštýnského typu na hospodářství Horní
Lideč a na pastvinách a stájích Lidečko 120 krav masné typu Limusin ,Simental a to
křížením z původních stračen. Od roku 2006 jsou obě hospodářství v režimu EZ s platnou
certifikací. Rostlinná výroba je podřízená ŽV –veškerá objemová krmiva i zrniny kromě
kukuřice si pěstujeme a sklízíme vlastní technikou kromě řezačky,kterou si najímáme ke
sklizni jetele na senáž.
Neobejdeme se tedy- bez spolupracovníků ,je nás 17 z toho 1 agronom,1zootechnik a1
učetní všichni vyučeni v oboru,3 středoškolské a 2 vysokoškolské vzdělán( a to v době kdy
školství mělo vyšší úroveň!) –bez vědomostí získaných na odborných zemědělskýck školách
s patřičnou praxi na školních statcích,které nebyly slučovány do všeobecných škol.Bez
zkušeností z dědového gruntu a zemědělského družstva neboť ze všeho se dá vybrat něco
dobrého ,užitečného proto, že vše je o lidech a tak máme s čím srovnávat.Bez dobré
spolupráce v obcích a to nejen s OÚ, ale i se zajmovými spolky, neboť společně tu žijeme a
tvoříme. Bez dobrých sousedu,kteří hospodaří vedle nás ,neboť jeden druhého občas
potřebujeme.A hlavně bez příznivého počasí a jeho správného využití.
Komu, čemu má tedy sloužit naše práce? K ochraně veřejných statků-půdy,vody,lesů.Lidem v
našem regionu at´ formou zaměstnání,různých služeb,školám k poskytnutí praxe a
produkování kvalitních,skutečných potravin. Mléko dodáváme Mlékarně Val Meziříčí po
celou dobu naší existence v kvalitě BIO. Produkci masa rovněž v kvalitě BIO bouráme ve
vlastní bourárně a dodáváme konečnému spotřebhiteli jako jsou naši vlastníci půdy,občané
našeho regionu a školky a škola v náších katastrech. Proto ,že náš názor je ,že práce a tím i
peníze by se měly točit v regionu a to co se v regionu vyprodukuje by se mělo také jíst.
Koho, co musíme vidět? Současnou i budoucí generaci-jaké dědictví jim zanecháme?Co jim
předáme a v jakém stavu? A to je myšleno nejn krajinu z které denně ukrajujeme nenávratně
ha zemědělské půdy,abychom ji zabetonovaly pro logistická centra,pro nesmyslné
sklady,montovny,kde pro vlastní myšlení není místo ,pro nekvalitní a drahé dalnice.Měníme
nejen ráz krajiny,ale i výkyvy počasí,kdy jsme zděšeni z povodní a hořekujeme nad odtokem
vody z krajiny kde jsme střechou Evropy a jejím rozvodím,kdy od nás vody odtékají a my to
urychlujeme odkanalizováním,zbavení se příkopů,vytvářením velkých betonových,
asfaltových ploch. A spravcovství našich nádrží a vodovodních sítí předáme zahraničním

společnostem,aby nás ta práce neobtěžovala. Voda a půda mají velkou souvislost ,spolu se
sluncem jsou životodárné a přesto ji lehce směňujeme za peníze,které nemají hodnotu,ty se
dokáží natisknout,ale půda NE.Nezajímá nas jeji využití-jestli je drancována osevem
plodin,které přináší zisk a nehledíme na ztrátu jeji kvality a úrodnosti,vždyť přece vše lehce
doplnime a vybičujeme chemii o které jsme schopni prohlásit ,že jsou neškodné pro zdraví
zvířat i lidí, vysokýma nevyváženýma dávkama umělých hnojiv bez dodání organických
hnojiv- hnoje neboť chov hospodářských zvířat je starost,abychom dosáhli velkých výnosu a
s velkou slávou a dotací převážnou část spalili v bioplynových stanicích a tváříme se ,že
obnovujeme přírodní zdroje,přesto ,že jsme použili neskutečné množství energi(nafty,hnojivelektřiny,vody,lidské práce),abychom nějakou vyrobili a organickou hmotu ba dokonce
potravinu proměnili v popel.
Pokud je v rámci možností zdravá půda a pase se na ní zdravý dobytek ,který má nachystané
dobré nezávadné krmivo pak i produkce odpovídá kvalitě BIOpokud projde přísnou certifikací
nejen potravina ,ale celé hospodářství.Já nevím ani netvrdím ,že biopotravina je lepší a
zdravější,ale vím,že v našem mléce a mase nejsou látky,které tam nepatří.Je to
potravina,která by měla býti běžná ne luxus.Nemůže cenou konkurovat nezávadným
potravinám neboť v ní nejsou nahrážky ,ale je za ní lidská práce a přírozený proces,který
nemůžeme nahradit nějakýma a nahrážkama urychlovači.Musíme vidět současnou
generaci,která je v produkční i reprodukčním věku co jí za potraviny?ano jsou nezávadné jak
je deklarováno,ale co víme co se v těle za několik let uloží jake to bude mít zdravotní
důsledky-budou závislí na farmaceutickém prumyslu? Kdo by měl odpovídat za zdraví
národu?-ministr zeměsělství,až to řeší ministersvo zdravotnictví tak to je už s náma
špatné.Opravdu nemáme sílu,nebo nechceme si dělat problémy ,řešit ,nebo je nám to jedno
odkud a jaké kvality nakupujeme potraviny do školek ,škol,nemocnic sociálnich zařízení,
úřadů,řízeny státem,tedy naši lidmi-úředníky ,polityky.Neni možné se neustále vymlouvat na
nařízení z Bruselu.nařízení si občas zdokonalujeme sami.
Oslovujeme a voláme naše politiky –komu slouží běžným lidem o kterých ví před
volbami,nebo lobistyckým a finačním skupinám,kteří je podporují a těm poté slouží po dobu
svých veřejných funkcí, ,strach státních úředníku o něčem rozhodnout a nest odpovědnost
nebo je to boj o místo na slunci ,proto že s něčeho člověk musí žít,ovšem každý má jinak
vysoké nároky. Tato otázka se vloudí ,když vidite různá nařízení zákony vyhlašky ,jsou místy
tak složité a nelogické a stím následující kontroly.(jenom pro zajimavost v jednom roce jsme
jich měli celkem 13 příprava vlastní kontrola 2 naši lidé a 2 dni x13 =52 pracovních dnů což je
2 půl měsíce jsme se věnovali kontrolám)Nesoulad mezi ministerstvi-příroda je jen jedna,ale
různý uhel pohledu Mze aM ŽP a vzhledem k tomu ,že zemědělství je venkov také ještě
MMR.Při dobré vůli , jasnem pohledu a znalosti a praxe a hlavně života na venkově by vše
zvládlo ministersvo jedno,ale hold je doba papírová a to se umíme zaměstnat!
O kom o čem je směr tohoto dění? O veřejných statcích? O penězích?O záměru? O
nevědomosti? O krizi morálky!

S kým s čím se trápíme bylo již řečeno,ale je možno k tomu přidat i dotační pravidla,která
jsou v naší zemi odlišná od ostatních států,kteří mají skryté dotace.Zemědělci se potýkáme
se závistí ostaních ,neboť naše finanční zdroje jsou veřejnosti přístupné,ale už se neobjevuje
,že je odvádíme různou formou zpět ,že jsou zdaňovana neboť jsou příjmem,že udržují
¨cenovou hladinu,ale také křiví hodnotu práce a skutečnou cenu výrobku.Že se trápíme
s cenami za naši produkci ,neboť zemědělec si nikdy nemůže říct cenu za svůj výrobek a ceny
vstupu jsou mu dány.Že dotace i v rámci našeho státu hůře chápem- ten kdo má dobytek a
tím i lidi kteří se o něj strají 365 dnů v roce a chystají pro ně horských oblastech krmivo,
k tomu potřebují stroje některé rovněž 365 dnů a jsou zaměstnaní a tím odvádí daně a neni
možnost mět produkci RV ,která je zpeněžitelná mají nížší dotační příjmy….ale to je
samostatná kapitola
Nejsem pesimista ,ale vylečený optimista to je realita.-je třeba si uvědomit ,že máme dvě uši
abychom naslouchali,dvě oči ,abychom vše dobře viděli, ale hlavně dvě ruce abychom vice
pracovaliale jen jeden jazyk a to ohraničený ústy ,abychom meně mluvili a vice tvořili.
Přeju Vám radostný pohled do krajiny a dobré opravdové jídlo na talíři.
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