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Krajské informační středisko pro rozvoj
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tel, fax: 476 700 658   mobil: 724 261 978   e-mail: oakmo@oakmo.cz   www.kisuk.cz

U příležitosti 10. výročí vstupu ČR do Evropské unie se 22.10.2014 uskutečnilo 
společné slavnostní setkání českých a saských zemědělců a významných hostů 
v Mostě v areálu Benedikt.

Zároveň se při tomto setkání konala zemědělská komise Euroregionu Krušnohoří, 
neboť všichni členové zemědělské komise jak z české strany, tak i saské strany byli 
přítomni.
Pozvání přijalo 20 německých kolegů – saských rolníků v čele s Jensem Beyerem, 
předsedou představenstva a šéfem velkého moderního zemědělského podniku 
v Sasku BAUERLAND AGRAR AG z Grossolbersdorfu a jednatelem AK Ezrgebirge 
Vernerem Bergeltem.

Okresní agrární komora Most má s těmito saskými partnery již dlouholetou 20letou 
spolupráci. 

Před 10 lety vstoupila ČR do EU a pro naše zemědělce to byl vskutku významný 
mezník.
Právě díky spolupráci se saskými zemědělci se mohli mostečtí zemědělci na vstup 
do EU velmi dobře připravit, saští zemědělci nám totiž ochotně předávali své 
zkušenosti a poznatky. 

V úvodu ředitelka OAK Most zhodnotila 10leté období od vstupu do EU, co 
zemědělcům přineslo za pozitiva, ale zhodnotila také negativa spojená se vstupem 
do EU. Uvedla, že když zhodnotíme s odstupem času tento krok, tak lze říci, i přesto, 
že EU má své chyby, že přijetí členství před 10lety byl dobrý krok.

Dále zazněly slavnostní projevy od některých hostů, např. Ing. Rudolfa Junga, 
předsedy Okresní hospodářské komory v Mostě, Petra Červenky, starosty města 
Meziboří, Ing. Moniky Zeman, MBA z Ústeckého kraje, Mgr. Františka Bíny, jednatele 
Euroregionu Krušnohoří. 
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Zhodnocení ze saské strany za poslední léta provedl jednatel AK Erzgebirge, který 
navázal na hodnocení z české strany paní Holadovou. 

Velmi zajímavá byla prezentace zemědělských podniků – na saské straně firmy 
Bauerland Agrar AG z Grossolbersdorfu šéfem tohoto moderního zemědělského 
podniku (5.500 ha z.p., specializace na dojné krávy a odchov telat a MCHD). Poučné 
pro naše zemědělce bylo jednání s vlastníky, od nichž mají pronajatou půdu, 
výchova vlastních učňů, další zájmové oblasti – pro děti i dospělé, vlastní 
zemědělské muzeum atd.

Na české straně prezentovali jednatelé Ing. Jan Petrželka a Radoslav Nachtmann 
svou firmu INTEGRAZ, s.r.o. Záhorčí – Polepy, zaměřenou na rostlinnou výrobu a 
chov prasat a drůbež.
Svým rozsahem a úspěchy se saské firmě může směle rovnat a náměty na 
vzájemné exkurze a spolupráci se hned objevily.

Pro zemědělce slavnostní konference, ale i pro hosty byly rovněž velmi zajímavé 
přednášky na téma Společná zemědělská politika 2015-2020. Za českou stranu ji 
představil Ing. Martin Fantyš, náš nejlepší expert na SZP z Agrární komory ČR. Za 
saskou stranu zaujatě a vysoce odborně promluvil Werner Bergelt, předseda 
německé části zemědělské komise a jednatel zemědělského svazu 
Regionalbauernverband Erzgebirge e.V.

Na jednání se také bezprostředně se speciální skupinou dohodli zástupci 
zemědělských farem, provozující bioplynové stanice, na konkrétní spolupráci. 

Okresní agrární komora Most připravila svým hostům „PAMĚTNÍ LISTY A 
PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI“ s malými dárky, které předali Josef Zeidel a 
Ludmila Holadová z OAK Most. 

Saská strana ocenila práci ředitelky OAK Most Ludmily Holadové a předala jí květiny 
a malý dárek.

Při této příležitosti připravil tým OAK Most pro účastníky setkání výstavku a 
ochutnávku vítězných regionálních potravin Ústeckého kraje. Všichni ochutnávali 
naše skvělé regionální potraviny a nešetřili chválou.

Smlouva o spolupráci na rok 2015 mezi OAK Most a RPV Erzgebirge bude uzavřena 
a slavnostně podepsána do konce roku 2014. 

Setkání českých a saských zemědělců 
se vydařilo a přeshraniční spolupráce

vč. zapojení studentů z oboru zemědělství SŠT 
v Mostě – Velebudicích bude pokračovat i nadále
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