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CO SE NÁM OD MINULE PODAŘILO
ZABIJAČKA NA FARMĚ

DOVYBAVENÍ ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI I KUCHYNĚ

Koncem ledna se uskutečnila zabijačka,
tentokrát šlo hlavně o setkání podobně
zaměřených lidí s dobrým jídlem a pitím a s
představením našich záměrů – a to se
myslím podařilo! Více jak 60 lidí si také
prohlédlo venkovní areál a ti, co zde byli po
roce, pozitivní změny zaznamenali.

Před lednovou zabijačkou jsme se snažili vylepšit vnitřní
prostory hlavní budovy – dodělal se nábytek, Sonnentor dodal
svoji čajovou „skříň“, své výrobky zde má i firma PRO-BIO,
dokoupilo se nádobí – takže nyní lze ve velké zadní místnosti
pořádat různé kurzy a školení (vítáme nápady a náměty).

ČAJ POHODÁŘ
čaj Pohodář z bylin vypěstovaných v Hostěrádkách jsme
úspěšně rozdávali před Vánocemi. Byl o něj velký zájem a je
určitě výbornou reklamou pro naše spolkové aktivity. Už se
těšíme na nový letošní čaj „Hostěrajda“!

SPUŠTĚNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
Na konci minulého roku se nám také podařilo zprovoznit webové stránky spolku: www.veselabiofarma.cz.
Zatím tam jsou hlavně základní informace, ale stále pracujeme na jejich rozšiřování. Tímto také vyzýváme
všechny členy spolku, ale i příznivce o náměty, co by tam chtěli mít nebo přímo o texty.

CO MÁME V PLÁNU?
Schůze spolku – 2.března 2015 v 16:00 hod se uskuteční ve Velkých Hostěrádkách schůze spolku Veselá
biofarma, kde zhodnotíme loňský rok, ale hlavně budeme plánovat aktivity na ten letošní - a máme jich v plánu
docela hodně.

POSTUPNÁ REALIZACE NAPLÁNOVANÝCH PROJEKTŮ
biovinice – pod plánovanou vinicí máme zoráno, teď již objedenáme cca 200 sazenic pževážně stolních odrůd,
něco málo i moštových; celkem asi 20 odrůd odolných proti houbovým chorobám i proti mrazu, raných a velmi
raných, aby dozrávaly do poloviny října.
zeleninové a bylinkové záhony – letos budeme opět pokračovat s pěstováním zeleniny na zahrádce před
farmou – hlavně pro potřeby vaření na farmě. A samozřejmě také kytky. Pokud budou síly a čas, plánujeme
rozšíření pěstování bylinek na záhonech pod vinohradem.
V tento čas je však farma ještě pod sněhem.
polní produkce – kromě osvědčených druhů z loňského roku - dýně Hokkaido, brambor a cukrové kukuřice,
chceme polní pěstování rozšířit o pozdní zelí na krouhání, abychom si mohli naložit zelí na zimu.
byliny – pěstování bylin v rámci Veselé biofarmy bude pokračovat, určitě přibudou nové druhy, abychom mohli
udělat nový čaj „Hostěrajda“. O dalších aktivitách firmy Sonnentor se pak budete moci dočíst na našem webu.
meruňkový sad – máme v plánu další výsadbu meruněk, kterou pravděpodobně spojíme s výběhem drobného
zvířectva.
škola EZ – chceme uspořádat Praktický kurz ekologické polní produkce - cyklus prakticky zaměřených kurzů
zaměřených na ekologickou produkci na orné půdě. Kurz bude uspořádán ve spolupráci s předními
ekofarmami, které hospodaří na orné půdě v ČR a v Rakousku.
semináře, kurzy – kromě kurzu EZ chceme na farmě během roku uspořádat i kurz vaření z planých rostlin –
tedy ze všeho, co se nasbírá v okolí farmy, kurz konzervování meruněk nebo divokého ovoce („špendlíků“),
kurz ajurvédských masáží a také zorganizovat sběr černého bezu se smažením bezových řízků.
popisy jednotlivých míst/stanovišť areálu farmy, včetně popisu ovocných stromů a nově vysazených keřů – to
bude korespondovat s připravovanou mapou na webu – zde se rozklikne daný piktogram a ukáže se, co v
daném místě je nebo v budoucnu bude.
projekt zahrádky a okolí před hlavní budovou
malá zemědělská ZOO – chlupatá prasátka nám od loňského roku pěkně vyrostla! Snad k nim přibudou další
druhy…

Vlevo – místo pro zeleninové záhony, vpravo – chlupatá prasátka v malé ZOO
dokončení prostoru před sušárnou – jakmile se trochu oteplí, můžeme natřít kovové konstrukce, opravit zdi a
vybílit – vznikne tak čistý velký prostor pro jakoukoliv aktivitu nebo i na přespání v létě.
prodej výrobků na farmě – postupně chceme na farmě prodávat různé výrobky – začneme s čaji Sonnentoru a
výrobky firmy PRO-BIO, později chceme přidávat i výpěstky z farmy nebo produkty od okolních farmářů – malý
obchůdek by měl být v rekonstruované váze.
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