
XI. Setkání zemědělců a mladé zemědělské a lesnické generace 
Ústeckého kraje u památníku Přemysla Oráče ve Stadicích

Zemědělci Ústeckého kraje se v soboru 16. května u příležitosti kalendářního svátku 
Přemysla sešli již pojedenácté u památníku Přemysla Oráče, aby si vyměnili názory na situaci 
v odvětví zemědělství a podiskutovali nejen mezi sebou, ale i s představiteli veřejného života 
Ústeckého kraje k aktuálním otázkám a představám o dalším vývoji v zemědělství. 
Symbolicky se nachází prostor k diskuzi  u památníku zakladatele české státnosti a 
zakladatele přemyslovské dynastie ve Stadicích, kde podle legendy byl Přemysl Oráč povolán 
na český trůn vládnout.

Nejinak tomu bylo i při letošním setkání, které se konalo pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje p. Oldřicha Bubeníčka  a za finanční pomoci Ústeckého kraje. Pan hejtman 
osobně ve svém vystoupení před pomníkem 
poděkoval zemědělcům za jejich těžkou práci 
a vyslovil názor, že po několikaletém 
stagnování se objevují pozitivní známky 
zlepšování situace. Právě setkávání zemědělců 
Ústeckého kraje ve Stadicích je krokem 
k dalšímu zlepšování situace na 
potravinářském trhu, zkvalitňování  
vyráběných potravin, rozšiřování sortimentu 
ve vlastních výrobnách. Radní ÚK p. Arno 
Fišera při vyhlašování podmínek soutěže o 
nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého 
kraje – kraje Přemysla Oráče na rok 2015 
zmínil , že za posledních 7 let se zúčastnilo soutěže 960 nových regionálních  potravinářských 
výrobků z produkce výrobců kraje, jejichž zdrojem jsou suroviny z vlastní produkce. Zmínil 
se zároveň o tom, že v nedávných dnech měl příležitost osobně navštívit nové potravinářské 
provozy v okrese Děčín, které snesou přísná evropská kriteria potravinářské výroby. Vedle 
tradičně zavedených provozů Agrokomplexu Verneřice, jejich produkty mohli účastníci na 
místě ochutnat,  se otvírá špičková jateční porážka na rodinné farmě Kolibů v Dobrné, 
připravuje se provozovna ve Studánce, v provozu je  zpracovna masa na farmě Natural ve 
Slavošově , zavádí se 2 dojící automaty na farmě v Merbolticích a Markvarticích. Na setkání 



se prezentoval úspěšný výrobce vícestupňových piv pivovar Kocour z Varnsdorfu a další 
vítězové regionální soutěže z minulých let z Ústeckého kraje. Agrární komoru České 
republiky prezentoval svým vstoupením viceprezident Ing. Libor Vaněček, Krajské 
informační středisko pro zemědělství ÚK zastoupila ředitelka pí. Ludmila Holadová.

Zpestřením programu byla kulturní vystoupení žáků základní školy z Řehlovic, živá 
dechovka Plechovanka  p. Barvy ze Straškova, popová skupina Petra Foxe, selská jízda 
s účastí klisny Žolly a její jezdkyně Lucie Škábové z farmy Natural ve Slavošově - vítězky 
mezinárodního koňského maratonu na Slovensku a účastnice závodů v Arabských emirátech, 

expozicí živých zvířat přestavil Český 
svaz chovatelů drobného zvířectva 
z Děčína, tradiční orbu historickými 
mechanizmy prezentovali Podřipští oráči 
z Lounek, kovářské řemeslo p. Novotný 
z Markvartic, p. Huk z Jiřetína pod 
Jedlovou předvedl modely 
podstávkových domů - tradiční 
architektury děčínského a ústeckého 
regionu. O předvedení moderní 
zemědělské techniky se postarali 
obchodní zástupci firem Agrima Žatec, 
N+N Košátky s kolekci českých traktorů 

Zetor. Slavnostní koloryt aktu dodali zástupci Dobrovolného sboru hasičů z Řehlovic jako 
vlajkonoši ve slavnostním průvodu, který dospěl z Kulturního  centra v Řehlovicích do areálu 
památníku před oficiálním  zahájením setkání zemědělců.  

V posledních letech se stalo součástí setkání klání reprezentantů zemědělských a 
lesnických škol Ústeckého kraje, kterého se zúčastnilo 6 odborných škol ze 4 soutěžních 
disciplínách – v ručním dojení, jízdě zručnosti traktorem, testu odborných a všeobecných 
znalostí a prezentaci činnosti školy formou stánkové expozice. Absolutní vítězství již potřetí 
obhájili studenti Obchodní akademie a Střední školy zemědělské a ekologické ze Žatce.
Zvítězili  všichni, kteří se zúčastnili soutěžního klání, ale jen jedno družstvo bylo nejlepší. 
Tak nějak to zaznělo i ze závěrečného vystoupení pana starosty obce Řehlovic Josefa 
Macháčka, která byla již tradičně spolupořadatelem setkání.
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