Prožijte prázdniny na venkově
pasterované plnotučné mléko, kefír a tvaroh, ovocný kefír jahodový nebo
rybízový, máslo a čerstvé, balkánské i zrající tvrdé sýry.
„Věříme, že nejvyšším, přísným a pravidelným soudcem nad kvalitou rozumného hospodaření zůstanou vracející se zákazníci. Jakýkoliv prohřešek
proti přírodě sníží jejich ochotu u nás nakupovat a trávit svou dovolenou.
Prosperita Kozojedského dvora totiž závisí na schopnosti přivést k nám turisty a stálé zákazníky,“ zdůraznil pan Šváb.

Na samém cípu okresu Kroměříž, kilometr za obcí Nítkovice, se
rozkládá barokní statek z první poloviny 18. století. Ještě před šesti
lety zel prázdnotou a chátral. Pak ale Ing. Jan Šváb, úspěšný podnikatel z Brna, hledal způsob, jak by mohl zklidnit svůj život a statek
koupil. Kozojedský dvůr obnovil a vybudoval v něm stáje, dojírnu,
mléčnici, mlékárnu, hospodu a ubytování pro hosty i nově zabydlené pracovníky statku.

Ve stolárně vyrobí prakticky cokoliv
Majitel v barokním statku kromě zemědělské produkce zřídil i stolárnu,
kde se věnuje zakázkové výrobě interiérů i exteriérů. Také navrhuje dřevostavby a konstrukční prvky na míru. Pan Šváb sám navrhoval interiér hospody, mezonetových apartmánů, altánu, nábytek a dřevěné konstrukce na
statku. „Zpracováváme nejen klasický masiv, ale i nové materiály, například
lamino pro moderní kuchyně nebo firemní provozovny. Vyrábíme na zakázku veškerý vnitřní nábytek, ale i venkovní dřevěné konstrukce, přístřešky, krovy nebo třeba vyřezávané cedule. Vše od fáze návrhu a vizualizace,
až po montáž a následný servis,“ vyjmenoval majitel. Ve stolárně tak vyrábí
kuchyňské linky, skříně, stoly, židle, postele, komody, botníky, peřináče, zahradní nábytek, pergoly, krovy, přístřešky, venkovní značení, pracovní desky, sedací soupravy, křesla, kolébky, lehátka a veškerá vybavení obchodů,
restaurací, provozoven, barů, saun a odpočíváren.

Statek poskytuje soukromí pro oslavy
„Žijeme v souladu s koloběhem ročních období tak, jako to dělávali naši
předkové. Věnujeme se ekologickému zemědělství, zpracováváme produkty především z kravského a kozího mléka, vyrábíme nábytek na zakázku
a také se zabýváme pohostinskou činností a ubytování hostů. Hosté k nám
přijíždějí proto, aby se zase vrátili,“ říká majitel dvora pan Šváb, který většinu
svých dětských prázdnin strávil u babičky v nedalekých Věžkách.
A právě klidu, soukromí a odlehlosti Kozojedského dvora využívají nejen
lidé, ale i firmy, aby si zde v klidu užili oslavy či školení. Statek jim poskytuje
veškeré zázemí, hospodu, mezonetové apartmány a domácí stravu ze surovin převážně z vlastních zdrojů. V létě je k dispozici malebný dvůr s trávníkem a květinami, altán s letní kuchyní, grilem a udírnou.
Oslavit zde můžete opravdu cokoliv, křtiny, svatbu, rozvod, narozeniny,
promoce, či jakoukoliv společenskou, politickou, spolkovou či firemní akci.
Zákazníci se vracejí za kvalitou
Co se týče domácí produkce, mléčné výrobky jsou vyrobené v bio kvalitě
z kravského a kozího mléka. Široký sortiment zakoupíte přímo na statku, ve
vybraných prodejnách zdravé výživy nebo na farmářských trzích. „Z kravského mléka vyrábíme stále, ale výrobky z kozího mléka jsou sezonní záležitostí. Po dušičkách kozy odstavujeme a nastává dlouhá laktační přestávka.
Na jaře, okolo Velikonoc, začínáme opět dojit, ale až po odstavení kůzlat,“
vysvětluje Jan Šváb. Na statku tak můžete ochutnat a zakoupit si čerstvé či
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