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Horská obec Nová Ves v Horách na Mostecku získala v soutěži Ústeckého kraje 

ORANŽOVOU STUHU za spolupráci s ekologickými zemědělci a péči o 

zemědělskou krajinu.

Hodnotitelská komise právem ocenila spolupráci obce s ekologickými zemědělci, 

především pak pro propojení mezi činností zemědělců a veřejností v obci. 

Jak uvedl starosta obce Nová Vsi v Horách pan David Kádner, „Například farmář 

Petr Klouček (člen OAK Most) si pro svůj biochov ovcí pronajal od obce louku. Na 

louce žijí chráněné druhy živočichů a rostlin. Rozhodl se proto z louky udělat 

ukázkový projekt, na kterém by předvedl soulad mezi chráněnou krajinou a 

biochovem zemědělských zvířat. Na části louky se sice budou pást ovce, část ale 

zůstane ochráněna. Vzniknou tu například domečky pro hady, uměle vytvořená 

mraveniště. Pro všechny, kdo se budou chtít s ekosystémem louky seznámit, budou 

v trávě vysekány cesty. V tomto projektu je propojení veřejnosti, obce a zemědělce 

přímo ukázkové. Děti z horské základní školy louku i okolní porosty pečlivě uklidily, 

obec pomůže s vybavením pro hmyz i zvířata a s vysekáním cest. Obec spolupracuje 

i s dalšími farmáři, kteří hospodaří v katastru obce Nová Ves.“

Vítěz oranžové stuhy Ústeckého kraje postupuje do dalšího – celostátního kola a 

poměří si síly s ostatními obcemi dalších krajů, které se také mohou pochlubit 

spoluprací s farmáři a ekozemědělci.

Pro zemědělce je to příležitost, jak zvýšit svou šanci na získání dotace v roce 2017 

až do výše 900 tisíc Kč. Vítězové krajských kol mohou dostat podporu až 600 tisíc 

Kč.

ORANŽOVÁ STUHA pro obec 
NOVÁ VES V HORÁCH 

na Mostecku – 2016

mailto:oakmo@oakmo.cz
http://www.kisuk.cz/


BLAHOPŘEJEME

starostovi NOVÁ VES V HORÁCH panu Davidu KÁDNEROVI a jsme 

hrdi na naše farmáře, kteří pracují v horských podmínkách, a 

přejeme jim prvenství v celostátní soutěži roku 2016.

AŤ SE VÁM VAŠE PRÁCE DAŘÍ!

Vydává: OAK Most – KIS ÚK

Most, 13. 7. 2016




