Zpráva z akce „Zimní Slánsko“
29. listopadu 2016
okres Kladno, oblast Slaný
Pod organizační taktovkou místní akční skupiny Přemyslovské Střední Čechy se na konci
listopadu uskutečnila exkurze zaměřená především na úspěšné projekty a dotační možnosti
Programu rozvoje venkova. Exkurze si dala za cíl ukázat přínos PRV nejen v oblasti materiálního,
ale také komunitního a sociálního rozvoje venkovského prostoru ve Středočeském kraji,
konkrétně oblast kolem královského města Slaný.
Zastávka první – společnost EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o., město Slaný.
Poutavým výkladem představil provoz společnosti pan Pavel Kašpárek. EKOFRUKT Slaný, spol.
s r.o. je ovocnářsko-potravinářská firma navazující na tradice pěstování ovoce na Slánsku a nyní
patří k významným pěstitelům ovoce v České republice. Podnik pěstuje ovoce na cca 200
hektarech a část produkce jablek je v bio kvalitě. Pro dosažení lepší a stabilní produkce
společnost investovala do kapénkové závlahy v sadech. K této modernizaci byly také využity
finanční prostředky z Programu rozvoje venkova. Společnost vlastní moderní technické vybavení
pro skladování a posklizňovou úpravu ovoce, zejména velkokapacitní chlazené sklady s ULO
atmosférou a moderní třídící linky na ovoce. Také je tradičním výrobcem müsli tyčinek, které
dodává zákazníkům v České republice i v zahraničí.
Zastávka druhá – farma Dryák, obec Vítov
Farma pana Karla Dryáka, který se ujal role průvodce, v současné době obhospodařuje celkem
468 ha orné půdy a 122 hektarů ovocných sadů. Hlavním artiklem je ovoce (jablka, třešně,
švestky, višně, broskve, meruňky), dále pak pšenice, řepa, cibule a obzvlášť výtečný český
česnek, který dodává i do obchodních řetězců.
Pan Karel Dryák představil technologické zázemí farmy a s účastníky se podělil o své zkušenosti
s dotační politikou.

Zastávka třetí – Jezdecké centrum Královický dvůr a obec Královice
V areálu Jezdeckého centra Královický dvůr, které vzniklo i za přispění finančních prostředků
PRV, se nachází restaurace, kde exkurze našla zázemí pro zahřátí, doplnění energie obědem,
kávou a v neposlední řadě i místem, kde ředitelka a projektová manažerka Přemyslovské Střední
Čechy o.p.s paní Jaroslava Saifrtová představila místní akční skupinu. Přiblížila účastníkům

historii i současnost MAS, projekty, na kterých se MAS podílela, a nastínila výhled na další roky,
které přináší nové výzvy, a to nejen v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje.
Následovala prohlídka jezdeckého centra a také krátká procházka obcí Královice pod vedením
pana místostarosty Václava Rajdlíka. Obec Královice v minulých letech dosáhla na významná
ocenění v soutěži Vesnice roku. Konkrétně v roce 2009 získala obec Oranžovou stuhu – ocenění
za spolupráci se zemědělskými subjekty. V roce 2013 uspěli podruhé, obci byla udělena Zelená
stuha – ocenění za péči o zeleň a životní prostředí. Pan místostarosta také přiblížil další projekty
obce, jako například revitalizace rybníka či spolupráce při budování koňských stezek.

Zastávka čtvrtá – městys Vraný
Oproti původnímu plánu (obec Zichovec a pivovar) exkurze na závěr zamířila do městysu Vraný.
Vraný získal v roce 2015 titul Vesnice roku 2015 Středočeského kraje. Městysem nás provázel
pan starosta Ing. Miroslav Zázvorka a měl co ukazovat a čím se chlubit. Škola, památník
(muzeum), skatepark, naučná stezka a také například úspěšné hudební uskupení Vranští pěvci.
Spolupráce se zemědělskou společností AGROS Vraný a mnoha dalšími zem. subjekty obci v roce
2014 přineslo Oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku.
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