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Nově otevřený sál až pro 80 lidí. Vhodný pro rodinné
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vánoční večírky nebo svatby
y
.

Tel.: 723 942 866
email: hospodanamytince@seznam.cz
Facebook.com/Hospodanamytince

Nejlepší čeští potravináři převzali ve čtvrtek 22. října v Hlavním sále Valdštejnského paláce, sídle Senátu ČR, a za přítomnosti a pod záštitou předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha, skleněné plakety a diplomy za své výrobky, čímž získali právo pyšnit se značkou dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká
chuťovka 2015. Mezi nimi nechyběl ani OVUS, podnik živočišné výroby, zaměřený na produkci vajec, který získal hned
dvě ocenění. Nejen o tom jsem hovořil s jednatelem společnosti, Tomášem Milichem:

FOTOARCHIV OVUS

 Které vaše výrobky či ce speciálních slepic pro znalprodukty byly oceněny znač- ce a labužníky, pro svou lahodkou Česká chuťovka?
nou a nezaměnitelnou chuť,
a také PICKNIC
NATURA, vařená
šelakovaná slepičí
vejce ve skořápce
všech přírodních
zbarvení skořápky
a chutí. Navíc přímo na místě ještě
přítomní zástupci médií ocenili Indiánská vejce
i Cenou novinářů.
Na co se budete muset zaměřit
v nastávajícím období, abyste udrželi vysoce nasazenou laťku a i nadále sklízeli nemalé
úspěchy jak u různých odborných
porot, tak i u saOcenění Česká chuťovka, které získala Inmotných zákaznídiánská vejce.
ků – konzumentů
Značku Česká chuťovka 2015 vašich vajec a dalších produktů?
získala jednak čerstvá INDIPo prakticky třech letech neÁNSKÁ VEJCE, jedinečná vej- přetržitých investic do moderni-

zací a rekonstrukcí, a rozšiřování
provozů za cca 200 mil. Kč, byl
prakticky celý rok 2015 věnován,
a i významná část příštího roku
bude věnována, dolaďování výrobních procesů a maximálního
využití nových technologií, tak
aby bylo správné a co nejvíce
efektivní. To vše má velké nároky na odborné znalosti pracovníků a je nutné, aby se celá firma vzdělávala, a to jak v nových
pracovních postupech, tak i odborných znalostech.
 Jak se pod Vás zhodnocují zavedené inovace a nemalé
investice, především do nových technologií?
Veškeré dosavadní investice
do chovných, tak odchovných
systémů, přinášejí nejen o několik stupňů vyšší management chovů a odchovů, s čímž
je spojena životní pohoda kuřic a nosnic, ale vytvářejí i kvalitnější pracovní podmínky pro
naše zaměstnance. S tím vším
je samozřejmě spojena zvýšená efektivita výroby, a tím jsme
také více konkurenceschopní.
 Již tři roky usilujete o to,
abyste v areálu těhulské farmy
mohli zahájit výstavbu bioplynové stanice. Stále věříte,
že přes všechny překážky, které jsou vám házeny do cesty,
úspěšně přejdete?
Každý podnik zemědělské prvovýroby má v celé EU povinnost šetrně nakládat s druhot-

Pozvánka na knižní křest
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OVUS ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÁ OCENĚNÍ

Jednatel společnosti Tomáš Milich krátce poté, co firma OVUS
– podnik živočišné výroby, spol. s r.o. získala prestižní ocenění.

nými produkty z živočišné výroby – v našem případě jde o likvidaci slepičího trusu. Toho u nás
máme cca 10 tis. tun ročně. Jedním z nejefektivnějších řešení je
právě malá zemědělská bioplynová stanice. Jednak vyřeší zápach v okolí, který vzniká při
fermentaci trusu na poli, a zároveň ještě přinese teplo a elek-

třinu pro konkrétní provozy.
Tím zvýší konkurenceschopnost a stabilizaci podniku a přinese novou nabídku pracovních
míst. Tato cesta zpracování trusu přímo na farmě je podporována nejen v celé EU, ale i programově ho podporuje vláda
ČR a s tím související instituce.
Dokončení na straně 12

VOJTĚCHOVSKÝ – TLUSTÝ
VELVARY-JEŠÍN 1, 273 24

www.KRUTY.cz
NABÍZÍME CHLAZENÉ: • krůty
• krocany
• selská kuřata

Více se dozvíte na str. 5

LIKVIDACE:
• suti a odpadů
DOVOZ:
• písku, štěrku apod.

Tel.: 315 761 519, 603 268 883, 604 263 673, e-mail: vojtechovsky.z@seznam.cz

