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Co týden dal

Skleník se zazelenal. První rajčata už rostou
ANETA BERÁNKOVÁ
Velké Němčice – Až doposud
byl nový velký skleník na poli
u Velkých Němčic stále prázdný. Nyní však pěstitelé z organizace Čerstvě utrženo zaseli
první rajčata. Na ploše bezmála
tří hektarů vysadili přes čtyřicet tisíc rostlin.
První sklizeň odrůdy cherry
plánují na přelomu roku. V té
době se rajčata dostanou i na
pulty českých prodejen. „Vše
jde podle plánu. Výsadba je
bez komplikací, ruku k dílu
přiložilo na padesát pracovníků. V převážné většině se jedná o ženy,“ uvedl ředitel společnosti Agro Maryše SE, které
nepřehlédnutelná stavba patří,
Zdeněk Huták.
Z VELKÝCH BÍLOVIC
Zeleninu pěstují pomocí speciální technologie, která je šetrná k životnímu prostředí.
„Výhodou je čistota a hygiena
celého systému. Navíc umožňuje i lepší hospodaření s vodou. K rostlinám rajčat průběžně po kapkách proudí voda
obohacená o živiny. Přebytečná tekutina pak stéká do nádrže, znovu se upraví a vrací se
k rostlinám,“ popsal jeden
z členů představenstva Čerstvě
utrženo Jiří Stodůlka.
Do konce roku chtějí vysadit
rajčata na dalších přibližně

První výsadba
• Stavba velkého skleníku
u Velkých Němčic začala na
podzim roku 2016.
• Leží na pozemku o rozloze 4,6
hektaru.

šesti a půl hektarech. Kromě
Velkých Němčic také v Mutěnicích na Hodonínsku a ve
Smržicích na Prostějovsku.

• Produkce dosáhne asi 1400
tun rajčat ročně.
· Majitelé nechají skleník
v provozu dvanáct měsíců
v roce.

„Nabídku chceme postupně
rozšířit o další polní zeleninu
od farmářů z Velkých Bílovic.
Na řadu přijde i ovoce. Napří-

klad meruňky, jahody a borůvky,“ vyjmenovala Monika
Zábojníková z Čerstvě utrženo,
která má na starosti komunikaci.
Ovoce a zeleninu chce organizace pěstovat co nejblíže
spotřebitelům. „Každému plodu poskytneme čas plně dozrát
a nabrat tu správnou chuť,
vůni a také barvu,“ vyzdvihla
hlavní klady Martina Zábojníková.

Charita vystavila stopku darům. Bylo jich příliš mnoho
Břeclavsko – S vidinou pomoci
připravila Břeclavanka Pavla
Kozmerová oblečení a hračky,
aby je předala v Domě svaté
Agáty v Břeclavi. Její cesta ale
skončila přede dveřmi budovy,
kde poskytují domov matkám
či otcům s dětmi bez střechy
nad hlavou. Zastavila ji cedule
s nápisem: Dary nepřijímáme.
„Proč nepřijímají dary? Teď
před Vánocemi by se dětem
přece něco mohlo nosit?“ divila se Kozmerová.
Důvod, proč domov provozovaný břeclavskou charitou
přistoupil k nečekanému kroku, je podle slov jeho ředitelky

Leony Balgové jednoduchý:
velké množství věcí nashromážděných za poslední dobu.
„Samozřejmě všem dárcům
děkujeme, ale lidé přinášeli do
našeho zařízení vše, co si
mysleli, že zdejší ubytovaní
potřebují. Dostali jsme spoustu
věcí, které nebylo možné
uplatnit,“ reagovala Balgová.
Dary pak museli z domova
na vlastní náklady odvážet do
humanitárního skladu v Brně,
kde je využili pro rodiny, které
se ocitly v nepříznivé sociální
situaci, a také pro osoby bez
přístřeší. „Náklady na odvoz
ale nejsou uznatelnou polož-

Domov svaté Agáty
· Domov svaté Agáty
v Břeclavi pomáhá těhotným
ženám, matkám
a otcům s dětmi, kteří ztratili
střechu nad hlavou.
· Poskytuje dočasné ubytování a pomáhá k návratu do
běžného života.

kou a jeho uhrazení je často
problém. Na základě získaných
zkušeností jsme příjem darů
přehodnotili a dočasně pozastavili,“ vysvětlila ředitelka.
Seznam potřebných věcí

chtějí nově zveřejňovat na
stránkách Charity Břeclav na
sociální síti Facebook. Této
možnosti využívají i jiné charitativní organizace.
S blížícími se Vánocemi pořádá řada organizací charitativní sbírky. Také letos se v Jihomoravském kraji i jinde konají desítky akcí, které mají za
úkol pomoci potřebným, ať už
jde o děti v dětských domovech, lidi bez domova či zvířata v útulcích. Pořádají je jak
velké charity, tak menší organizace a spolky, které se chtějí
v období Vánoc zapojit do pomoci bližním. (ber)

