Finalista č. 7
JIŘÍ ŠTÁGL
majitel ekosadu
LIBERECKÝ KRAJ

Ekologický sad je pro mne splněným snem
Jiří Štágl je majitelem ovocné ekofarmy. Ekologické zemědělství považuje za trvale udržitelný způsob hospodaření, které
prospívá producentům, odběratelům i krajině. Sad dává celé
živnostníkově rodině přiměřenou obživu a zákazníkům zajišťuje nezávadné kvalitní potraviny. Motivací k vysázení tisíce
stromů na pozemku o deseti hektarech byla Jiřímu Štáglovi touha a jistý idealismus. Jako jeden z mála si uvědomil
opravdový význam slova ekologie a začal splácet svůj „dluh
přírodě“.
V ekosadu pěstuje ovocné stromy všeho druhu, mimo jiné
jabloně, hrušně, třešně a slivoně. „Nepěstujeme však jen ovoce, vyrábíme také med, vosk a jsme výukovou včelnicí,“ vypočítává Jiří Štágl. Výrobky jsou k prodeji buď přímo na farmě

nebo v nedaleké České Lípě. Sad spolupracuje s Libereckým
krajem, nabízí návštěvy a exkurze pro děti od mateřských
po střední školy. Pobyt na farmě je zcela zdarma, navíc děti
mohou pracovat přímo se včelami. K dispozici mají ochranné
pomůcky a výklad od paní Štáglové, které se podařilo rozšířit
loňských šest včelstev na letošních sedmnáct.
Do budoucna plánuje vítězný živnostník na pozemku sadu
postavit domov pro seniory. „Velmi se mi líbí mezigenerační
soužití, které je v současné době v napětí. Proto bych rád vytvořil místo, kde se budou setkávat děti i senioři, kteří mají
občas na stará kolena pocit, že už jsou na světě zbyteční.
U nás by mohli například pomáhat v sadu,“ popisuje své další
plány nadšený sadař.

ZIV 7

SMS posílejte na 900 11 04 ve tvaru

HLASUJTE pro svého favorita A VYHRAJTE
Podpořte živnostníka Vašeho kraje
v celostátním finálovém kole
soutěže Era Živnostník roku 2011.
Hlasujte od 21. 10. do 20. 11. 2011.

iPad 2
a mnoho
dalších cen!

navigace
Garmin Nüvi

Každá desátá SMS vyhrává!
Hlasy posílejte na číslo 900 11 04
ve tvaru: ZIV mezera a číslo favorita
(příklad: ZIV 7). Technicky zajišťuje ATS.

elektromobil
na víkend

www.zivnostnikroku.cz.

Projekt pod záštitou a odborným dohledem HK ČR.

ilustra

Více informací o soutěžících a hlasování najdete na

ční foto

Cena jedné SMS 4 Kč včetně DPH.
Infolinka 776 999 199, www.platmobilem.cz.
předplatné
Hospodářských novin

tapety na mobil

