OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAS KRAJINA SRDCE

LEADER MAGAZÍN
KVĚTEN

NEPRODEJNÉ

2006

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MAS KRAJINA SRDCE, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE, WWW.MASKRAJINASRDCE.CZ, MASKRAJINASRDCE@CENTRUM.CZ, TEL.: 775 317 757

Osvojování schopností - MAS Krajina srdce
Vážení čtenáři,
v letech 2004 a 2005 se Občanské
sdružení MAS Krajina srdce úspěšně
zapojilo do národního programu LEADER
ČR. Prostřednictvím tohoto programu
bylo na území MAS, které je identické
s územím Dobrovolného svazku měst
a obcí
Mikroregionu VENKOV,
realizováno 8 investičních projektů
a celková výše dotace, kterou jsme pro ně
v rámci programu získali, činila více než
7 milionů Kč.
Na vavřínech jsme neusnuli. Dobře
víme, že v nadcházejícím sedmiletém
plánovacím období Evropské unie (2007 2013) bude v rámci nového Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj Venkova
(EAFRD) přiděleno na projekty rozvoje
venkova přibližně desetkrát více peněz,
než tomu bylo do současnosti. Naše místní akční skupina proto využila možnosti,

a který byl schválen k realizaci a podpořen, předpokládá stabilizaci činnosti
MAS ve smyslu osvojování leadrovských
principů na místní úrovni tj. iniciování,
vedení
a
udržování
partnerství.
Nechceme se však spokojit jen s tím.
Hlavním výstupem našeho úsilí
není udržet MAS Krajina srdce akční
a životaschopnou. Nám jde o to, abychom byli dobře připraveni na čerpání finančních prostředků z výše zmíněného
fondu na projekty, které mohou být na

našem území realizovány. Proto
připravujeme pro příštích sedm let
strategii tématicky zaměřenou na "využití
místních přírodních a kulturních zdrojů".
To, jak se nám ji podaří připravit, záleží
na tom, jak se do tohoto procesu zapojíte
i VY, místní podnikatelé, zemědělci,
zástupci obcí, učitelé, mládež…. zkrátka
všichni obyvatelé území MAS Krajina
srdce.
Monika Břendová
Tajemník OS MAS Krajina srdce

Chcete využít pro realizaci vašich podnikatelských
záměrů
finanční prostředky z fondů Evropské unie?

kterou nabízí Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a připravila záměr pro
Operační program Rozvoje venkova
a multifunkční zemědělství (2004 - 2006)
tématicky zaměřený na "osvojování
schopností MAS".
Záměr, který jseme SZIFu předložili

… a n ev í te , j a k n a to ?
Kontaktujte nás:
OS MAS Krajina srdce
Žž i ž k o v o n á m . 8 0 , M l a d á V o ž i c e 3 9 1 4 3
Mobilní telefon: 775 317 757
maskrajinasrdce@centrum.cz
www .maskrajinasrdce. cz

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)
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Představujeme Občanské sdružení MAS Krajina srdce
Založení místní akční skupiny Krajina srdce v březnu 2004 napomohl Dobrovolný
svazek měst a obcí Mikroregion Venkov,
jehož území je téměř shodné s územím
MAS, jehož součástí není z členských obcí
mikroregionu pouze území obce Těchobuz.
Již na počátku byla vyslovena myšlenka,
aby se členy MAS Krajina srdce stali především aktivní lidé, kteří důvěrně znají problémy území, na němž žijí a kteří jsou
ochotni nezištně k jejich řešení přispět.
Proto byli v souladu s nařízeními EU o personálním obsazení místní akční skupiny
oslovení prostřednictvím členských obcí
DSMO potenciální partneři z veřejné sféry
tj. zástupci obcí, zástupci Dobrovolného
svazku měst a obcí, škol a ze soukromé
sféry spolky, podnikatelé, zemědělci
a soukromé osoby.
V tabulce jsou uvedena jména, zaměstnání a vysílající organizace, v případě
soukromých osob bydliště, členů MAS
Krajina srdce ze soukromé (S) a z veřejné
(V) oblasti:

Jméno a příjmení, titul

Věk(2006) Zaměstnání

Vysílajíci organizace/ bydliště Partner

Miroslav Dlouhý, Ing.
Hana Čápová, Ing.
Karel Nováček
Jiří Honza, Mgr.
Jana Králová
Monika Břendová
Karel Urbánek
Jaroslav Babor, Ing.
František Zrzavecký
Ludmila Dvořáková,Ing.
Hana Váchová, Mgr.
Borkovcová Jana, Ing.
Pavel Rothbauer
Milena Belšánová
Václav Houška
Jiří Benda
Olga Černá, Ing.
Dana Nejdrová
Jaroslava Marková
Štěpán Berger

47
30
27
39
39
27
53
40
57
50
41
57
51
49
41
51
42
37
50
56

Město Mladá Vožice
ZD Dolní Hořice
SDH Nemyšl
ZŠ Chotoviny
Smilovy Hory
SK První kolona,Vilice
Jistebnice
ZEM B+B sro Šebířov
Obec Chotoviny
KČT Mladá Vožice
Sokol Ratibořské Hory
Obec Nemyšl
Obec Dolní Hořice
Borotín
Borotín
OS Fikar
OS Zachovalý kraj
Dolní Hořice
Jistebnice
Jistebnice

starosta
agronom
technik
učitel
poštovní úřednice
studentka
lesní technik
jednatel
starosta
podnikatelka
řed. školy
starostka
starosta
podnikatelka
podnikatel
soukr. zem.
knihovnice
soukr. zem.
soukr. zem.
podnikatel

V
S
S
V
S
S
S
S
V
S
V
V
V
S
S
S
S
S
S
S

Krajina srdce věří ve spolupráci
Vzhledem ke svému umístění ve "vnitrozemí" České republiky neměly obce zapojené do Dobrovolného svazku měst a obcí
Mikroregionu VENKOV v letech 1999 - 2003
přístup k programům podporující
přeshraniční, resp. příhraniční spolupráci.
V souvislosti se zahájením národního programu LEADER ČR, unijního LEADER+
a s tím souvisejícím založením Místní
akční skupiny (MAS) Krajina srdce
a uplatňováním "leaderovských" principů při
rozvoji území, se situace změnila.
MAS Krajina srdce od roku 2003 aktivně
pracuje na navazování kontaktů s vhodnými
partnerskými organizacemi v zemích EU.
Jako nejefektivnější a prakticky nezbytný se
ukázal
osobní
kontakt
se
zástupci těchto organizací. Ideální příležitost
představují mezinárodní konference a semináře zaměřené na problematiku programu
LEADER. V uplynulých letech se zástupci
MAS Krajina srdce zúčastnili mezinárodních
konferencí "Mezinárodní spolupráce MAS &
rozšiřování EU" ve finském Naantali a "Cestovní ruch v rozvoji venkovských oblastí"
v anglickém Baxtonu. Navázané kontakty se
podařilo zužitkovat při realizaci několika
společných projektů. Mezi ty významnější
patří spolupráce s finským partnerem MAS
Joutsenten reitti na projektu Venkovská
tržnice, který byl realizován DSMO Mikroregionem VENKOV v rámci programu LEADER
ČR 2004 a Studijně-výzkumný pobyt studentky Tamperské univerzity Eliny Lillstrang. V současné době připravujeme
exkurzi podnikatelů mikroregionu do Finska.
Spolupráci jsme navázali s MAS Rural
Stirling ze Skotska (GB), ve spolupráci
s níž jsme si prakticky ověřili možnosti

rozvoje cestovního ruchu v oblasti
mikroregionu. Na podzim roku 2005 jsme
organizovali návštěvu Mikroregionu
VENKOV pro členy klubu důchodců ze Stirlingu a již letos v létě pojede skupina 10ti
mladých lidí do Skotska, kde se zúčastní
mezinárodního projektu "The Pathway Project". Slibně se začíná rozvíjet projekt
e-mailové korespondence žáků ZŠ Ratibořské Hory se skotskou partnerskou
školou Balfron High School a nápady na
další rozvoj této spolupráce se již objevují.
Stále kontaktujeme další potenciální,
pro nás vhodné partnery a hledáme
nové příležitosti ke spolupráci. Největší
zájem o ni zatím projevili především
místní akční skupiny z Velké
Británie, Finska a Itálie. Tím se potvrdila správnost našeho
dosavadního

geografického směřování. Z věcného
hlediska je největší zájem o spolupráci
při hledání alternativních činností pro
zemědělské podnikatele, využívání alternativních zdrojů energie, vzdělávání,
kulturu a rozvoj cestovního ruchu.
Těžko hledám lepší způsob, jak
ukončit tento článek, než myšlenkou
zaznamenanou do
anonymního
dotazníku žákem ZŠ v Chotovinách,
která by rozhodně neměla zapadnout:
"Když lidé pochopí, že lze spolupracovat na takovou dálku, snad pochopí
i to, že se nemají zajímat jen o své
domy a zahrady, ale i o ostatní lidi ze
svého okolí."
Michal Arnošt je poradcem DSMO
Mikroregionu VENKOV a OS MAS Krajina
srdce pro přeshraniční spolupráci

Návštěva ze Stirlingu (GB) v Chotovinách
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MAS Krajina srdce podporuje podnikatele i obce
Starosta
města
Mladá
Vožice
Ing. Miroslav Dlouhý je předsedou OS MAS
Krajina srdce od jeho založení v březnu
2004. Položili jsme mu několik otázek týkajících se vzniku a činnosti tohoto občanského sdružení.
Můžete uvést, na jakém území působí
a jaké byly hlavní důvody vzniku vašeho
občanského sdružení ?
Působíme na území 29 obcí Dobrovolného svazku měst a obcí Mikroregionu
VENKOV, který je situován v nejsevernějším
cípu Jižních Čech, severozápadně od města
Tábor. Jedná se o území o výměře 445 km2,
na kterém žije 13 490 obyvatel a je zde velmi nízká hustota osídlení - pouze 30
obyvatel/km2. Trvale se zde potýkáme
s problémem vylidňování území, je tu nízká
kupní síla obyvatelstva a téměř úplná
absence investičních akcí. Občanské
sdružení MAS Krajina srdce vzniklo proto,
abychom dokázali na místní úrovni přijímat
a zároveň uváženě rozdělovat finanční
prostředky z rozpočtu Evropské unie
směřované na rozvoj venkovského prostoru
místním aktérům tj. aktivním lidem, kteří
připravují takto nasměrované projekty.
Co znamená zkratka MAS, která je uvedena ve vašem názvu?
MAS znamená "místní akční skupina".
Jedná se o český překlad anglického "local
action group (LAG)", což je v terminologii
Evropské unie pojmenování pro skupiny
tzv. místního partnerství, které se zapojují
do programů typu LEADER s cílem realizovat na daném území pilotní projekty s finanční podporou rozpočtu EU, případně
rozpočtu národního. Jedná se o sdružení
s právní subjektivitou, které je složeno
z vyváženého, reprezentativního výběru

partnerů z různých oblastí lidských činností
daného území.
Kdo je tedy mezi členy "masky", jak své
sdružení neoficiálně nazýváte?
Naše místní akční skupina má 20 členů,
kteří se dělí na členy z "veřejné" a ze
"soukromé" sféry. Platí pravidlo, že

zastoupení učitelů, zástupců obcí
a mikroregionu musí být v masce a ve
všech jejich rozhodovacích orgánech méně
než 50 %. Další členové pocházejí ze
soukromého sektoru, jedná se o zástupce
spolků a sdružení, o podnikatele
a o soukromé osoby.
Hovoříte o programu LEADER, o "pilotních projektech", můžete nám tyto pojmy
vysvětlit?
Program LEADER+ je program Evropské
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unie realizovaný v členských zemích v tomto
programovacím období (2000 - 2006). Je to
současně iniciativa navazující na předcházející programy LEADER I (1991 - 1994)
a LEADER II (1994 - 1999). Existuje také
česká, národní obdoba tohoto programu tzv.
LEADER ČR. Právě do tohoto programu
jsme se zapojili v letech 2004 a 2005 a realizovali s jeho podporou na území MAS osm
investičních projektů. Všechny tyto projekty
byly pilotní tj. takové, které dosud v naší
oblasti nebyly realizovány a jsou pro naše
území přínosem především ve smyslu vzniku
nových pracovních příležitostí a zlepšení
ekonomické situace místních podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství.
Chcete říct, že vaše občanské sdružení
získává peníze z národních, případně
unijních zdrojů a přiděluje je místním
podnikatelům a dalším zájemcům na
realizaci projektů?
Tak to by bylo řečeno velmi
zjednodušeně. Občanské sdružení MAS
Krajina srdce se v letošním roce již potřetí
přihlásilo do programu LEADER ČR. Tomuto přihlášení předchází na úrovni MAS
příprava tzv.projektového záměru, který
je včetně další dokumentace zaslán na
odbor ekologie a rozvoje venkova na Ministerstvo zemědělství ČR. Jedná se
o soutěž, ve které uspějí jen ty nejlepší
záměry. Nám se to podařilo již dvakrát,
v roce 2004 a 2005. Věřím, že budeme
úspěšní i letos.
…a jak je to tedy s těmi penězi?
Z programu LEADER ČR tj. z národních
zdrojů se MAS Krajina srdce podařilo
během posledních dvou let přidělit, při
spolufinancování 50 %, na podnikatelské
projekty celkem 3.117.500 Kč a na
neziskové investiční projekty, při spolufinancování
20%,
celkem
3.917.000 Kč.
Jste z hlediska budoucnosti a další činnosti MAS Krajina srdce
optimistou nebo zastáváte spíše pesimistický názor?
Vzhledem k tomu, že
od
roku
2007
bude možné využívat
finančních
zdrojů
z připravovaného Evropského fondu pro rozvoj
zemědělství a venkova
(EAFRD), přičemž jednou z jeho čtyř os
je právě osa Leader,
jsem
ve
věci
prospěšnosti další činnosti místní akční
skupiny optimistou.
Děkuji za rozhovor
Petr Hienl
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Zpracovávají lihovarské výpalky na bioplyn
Dlouhodobým
záměrem Evropské unie
je využívání obnovitelných zdrojů energie
a zároveň podpora
zemědělství. Podle novely zákona č. 86/2002 Sb.
o ochraně ovzduší
a následných právních
úprav bude v České
republice platit od
1. 1. 2007 povinnost
přimíchávat 5 % biopaliv
do pohonných hmot
dodávaných na tuzemský trh. Znamená to, že
ve 20 litrech paliva pro
váš automobil, které načerpáte u tuzemské
benzínové stanice, bude obsaženo 19 litrů
benzínu a 1 litr bioethanolu tj. lihu.
V České republice se tak bude muset pro
tyto účely ročně vyrobit 2 miliony hektolitrů lihu. Ovšem líh se vyrábí rozkladem
surovin, které obsahují sacharidy a polysacharidy (brambory, obiloviny apod.),
a při této výrobě vznikají významné objemy zředěných i koncentrovaných odpadních vod, jejichž podstatnou část tvoří lihovarské výpalky. Při výrobě 1 m3 lihu

vzniká 15 - 25 m3 výpalků . Při výše uvedené roční produkci bude celkový objem
výpalků činit 5 milionů m3, což představuje znečištění,které působí 5 milionů obyvatel.
Jednou z možností, jak lihovarské výpalky
dále zpracovat a redukovat jejich negativní
dopady na životní prostředí, je jejich
přeměna na bioplyn. Zkušeností s bioplynováním lihovarských výpalků je však ve
světě velmi málo, a proto je nutno ocenit
pilotní projekt připravený lihovarem

v Blanici u Mladé Vožice, který se
snaží řešit tento problém v předstihu.
LIHO-Blanice je významným
zpracovatelem nestandardních
sacharidických surovin z místní
zemědělské produkce s možností
výroby až 50.000 hl. kvasného
lihu pro palivové účely za rok.
V roce 2004 se lihovar zapojil do
programu LEADER ČR a předložil
OS MAS Krajina srdce projekt zaměřený na zpracování lihovarských výpalků methanizací
v reaktoru bez přístupu vzduchu
a se záměrem využít takto vyrobený bioplyn ke snížení spotřeby zemního plynu v technologickém procesu lihovaru. V rámci projektu byl uveden do
provozu zkušební anaerobní reaktor, který
by měl výhledově napomoci k řešení
současných problémů spojených s likvidací výpalků vyvážením na zemědělsky obhospodařovanou půdu. Experimentální
provoz byl spuštěn v roce 2004, je
pravidelně vyhodnocován a účinnost
odstranění organických látek z odpadních
vod se pohybuje mezi 80 - 85 %.
Ing. Jiří Holas, CSc.

Hospodařit s citem pro krajinu
Farmář Ing. Štěpán Hladík hospodaří na
soukromé farmě v Hartvíkově na Dolnohořicku. Hospodaří na celkové výměře 55
ha zemědělské půdy, z toho 50 ha představuje orná půda a 5 ha trvalé travní
porosty. Jedná se o intenzivní rostlinnou
výrobu zaměřenou na produkci obilovin,
řepky a brambor. Část finančních příjmů
farmy plyne z poskytování sklizňových
služeb.
Katastrální území Hartvíkov je
součástí Přírodního parku
Polánka. Zdejší lokalita
nabízí návštěvníkům zajímavý a pro aktivní rekreaci
vhodný členitý terén doplněný vysokým podílem
lesa. Zároveň se zde
nachází turisticky zajímavá
místa, mezi která patří také
Hartvíkov s kostelem a dobovou
budovou fary a školy, které se
poeticky zrcadlí v hladině místního
rybníku. Malebnou vesničkou jsou vedeny
cyklotrasy - Blatnické okruhy a Kolem
Chýnovské jeskyně, které vznikly zásluhou
DSMO Mikroregionu Venkov.
Majitel farmy každý rok během jednotlivých sečí trvalých travních porostů
kosil také okraje cest, meze a další méně
přístupná místa, nevhodná pro intenzivní
zemědělskou výrobu. Cílem tohoto snažení
bylo snížení výskytu plevelů, zabráněním jejich vysemeňování do kulturních porostů

a v neposlední řadě i zachování kulturního
rázu místní krajiny. Protože nevlastnil vhodné zařízení pro úpravu těchto pozemků,
používal rotační sekačku ŽTR 165. Farmář
to komentuje takto: "Více jsem sekačku
spravoval než s ní sekal. Kromě toho bylo
nezbytné
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H

pokosený porost sklízet, odvážet na kompost a potom zase vyvážet na ornou půdu.
Bylo to značně časově i pracovně náročné".
Problémy s rotační sekačkou při údržbě
méně přístupných nezemědělských ploch
přivedly farmáře z Hartvíkova na myšlenku
pořídit speciální stroj určený k této práci na traktoru nesený mulčovač. Zájem na
pořízení tohoto stroje potvrdila obec Dolní
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Hořice, která se stala partnerem projektu
pro Program Leader ČR v roce 2005.
Starosta Pavel Rothbauer k tomu dodává:
"S Ing. Hladíkem jsme uzavřeli smlouvu
o údržbě nezemědělsky využívaných ploch
i v dalších katastrálních územích naší obce
- v Oblajovicích, Prasetíně a Lejčkově."
O službu sečení mulčovačem projevili zájem také místní soukromí zemědělci.
Místní akční skupina Krajina
srdce projekt nákupu neseného mulčovače vybrala
k realizaci a podpořila jej
částkou 125.000 Kč,
což je 50 % pořizovací
ceny stroje bez DPH.
Vznikly tak technické
podmínky pro údržbu
13,8 ha zemědělsky
v y u ž í v a n ý c h
i nevyužívaných pozemků,
z toho 4,8 ha pozemků ve vlastnictví obce Dolní Hořice, 2,5 ha
pozemků fyzických osob a cca 6,5 ha vlastních pozemků farmáře. Bez zajímavosti jistě
není ani to, že zájem o sledování vlivu
mulčování na výskyt plevelů na zemědělsky
obhospodařovaných plochách projevila
Střední zemědělská škola v Táboře. Studenti v rámci své odborné přípravy budou
provádět sledování výskytu plevelů v kulturních porostech v okolí Hartvíkova během
vegetačního období již v letošním roce.
Petr Hienl
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"MASce" pomohl na svět mikroregion
Dobrovolný svazek měst a obcí Mikroregion VENKOV dal v roce 2004 hlavní podnět
ke vzniku Občanského sdružení MAS Krajina srdce. Položili jsme v této souvislosti
předsedovi mikroregionu, starostovi obce
Chotoviny, Františku Zrzaveckému několik
otázek:
Pane předsedo, byl to Mikroregion
VENKOV, který dal prvotní podnět ke
vzniku místní akční skupiny Krajina srdce
a k jejímu zapojení do iniciativ
"leadrovského" typu?
DSMO Mikroregion VENKOV byl založen
v roce 1999 a v průběhu let nastřádal
zkušenosti se získáváním finančních
prostředků z národního Programu rozvoje
venkova. Od roku 2002 jsme prostřednictvím našich poradců pozorně sledovali informace o "leadrovských iniciativách",
o úloze a činnosti tzv. místních akčních
skupin. Prostě jsme se seznamovali s tím, co
to obnáší, když se určitá, definovaná část
venkovského území Evropské unie zapojí do
programu typu Leader.
Říká se, že přání je otcem myšlenky.
A ve vašem případu to zřejmě platí doslova a do písmene?
Ano, přáli jsme si, aby se do obcí
sdružených v našem svazku, kterých je momentálně 30, dostalo co nejvíce peněz
z fondů EU. Proto jsme zahájili, ještě pod
hlavičkou mikroregionu, přípravu strategie
pro unijní program LEADER+ zaměřené na
"využití místních přírodních a kulturních
zdrojů". Jeho spuštění však bylo Ministerstvem zemědělství stále odkládáno. Takže

dříve než LEADER+, to bylo na počátku roku
2004, byl nastartován národními zdroji financovaný Program LEADER ČR. Podmínky "českého leaderu" byly velmi podobné těm unijním a my si je chtěli vyzkoušet
v praxi. Tehdy jsme urychleně připravili
projektový záměr zaměřený na "posílení
ekonomického prostředí a zhodnocení
místní produkce" a na Ministerstvu vnitra
zaregistrovali Občanské sdružení MAS Krajina srdce, které podle "leadrovských zásad"
musí splňovat určité podmínky.
Jaké podmínky máte na mysli?
Evropská unie požaduje, že ve sdružení musí
být méně než 50 % zástupců z oblasti veřejných partnerů tj. místních lidí z místních
samospráv, ze školství ... a nadpoloviční
počet takzvaných soukromých partnerů

tj. podnikatelů, zástupců
spolků, neziskových organizací,
soukromých osob… Sdružení
musí mít orgán, který kontroluje nejen vlastní činnost, ale také
průběh realizace projektů
a zároveň organizuje přípravu
projektových záměrů a výběr
projektů k realizaci. Jedná se
o podmínky, které by Mikroregion VENKOV, jehož právní forma je dobrovolný svazek měst
a obcí, nemohl v žádném případě splnit už jen proto, že je ze
100% složen ze zástupců členských obcí, což jsou v terminologii EU veřejní partneři.
Domníváte
se,
že
přidělování
finančních
prostředků prostřednictvím místních lidí
na projekty místních podnikatelských
i neziskových subjektů včetně obcí, je
funkčním řešením?
Praktické zkušenosti, které jsme za dva
roky působení v programu Leader ČR
zaznamenali, mě utvrzují v přesvědčení, že
ano. Občanské sdružení MAS Krajina srdce vybírá životaschopné, na našem území
dosud nerealizované projekty, a plní funkci
místní platební agentury. Ti, kdo ve
sdružení a pro sdružení pracují, vytvářejí
nezbytné know-how, které obyvatelé obcí
z území mikroregionu bez pochyby
v následujících letech ocení.
Děkuji za rozhovor
Petr Hienl

Platí za "přílišnou pilotnost" projektu
Z cestování po severním Švédsku přivezl
námět na projekt, zřizování nových a údržbu
stávajících cest místního významu, starosta
obce Chotoviny František Zrzavecký. "Nedělají tam asfaltové
cesty, pracují s místními sypkými
materiály a mě to přivedlo na
myšlenku, že takhle nějak bychom
mohli vybudovat síť cyklostezek
v okolí naší obce. O tom, že to je
technicky možné, mě ujistili moji
přátelé z Moravy," říká. Přitom na
území mikroregionu jsou desítky
kilometrů rozbitých polních
a lesních cest, které volají po
opravě a že by se na nich
v dohledné době objevil živičný
povrch, sní snad jen optimisté.
V blízkosti Chotovin byla zahájena výstavba dálnice, uvažuje se tu
o výstavbě železničního koridoru,
pořád se někde něco bourá a stavební sutě
je také třeba likvidovat. Navíc v lomu
u Příbrami byla k mání vyřazená drtička,
kterou lze rovněž využívat pro třídění sypkých materiálů na jednotlivé frakce podle
hrubosti. Podnikatelský záměr byl na světě.

Aby obec vyřazený stroj koupila a nechala
repasovat, chyběly jen finanční prostředky.
Projekt "Sestavení a repase drtící a třídící

linky pro realizaci akce - budování sítě
cyklostezek a cyklotras Mikroregionu
VENKOV s využitím vytěženého materiálu
z liniových staveb" byl výběrovou komisí
MAS Krajina srdce vybrán a podpořen finanční částkou ve výši 800.000 Kč tj. 80 %

“OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ”

celkových nákladů na repasi z Programu
Leader ČR 2004.
"Potěšilo mě," hodnotí František Zrzavecký
situaci, "že Ministerstvo zemědělství
tento projekt vyhodnotilo jako projekt
s největším dopadem pro území zapojené do programu. Mnohem méně
mě ovšem těší časové prodlení ve
spuštění provozu drtičky, což souvisí
s přílišným "zájmem" ekologických
organizací o tento projekt a
s opožděním jeho kolaudace. Platíme
asi, bohužel, za jeho "přílišnou pilotnost". Mrzí mě, že materiál z výstavby dálnice mizí jinde než zhodnocený
naší drtičkou v
cyklostezkách,
v lesních a polních cestách obcí
sdružených v mikroregionu."
Přes všechny dosavadní nesnáze,
bude chotovinská drtička uvedena
do provozu v červnu tohoto roku.
Obce sdružené v Mikroregionu Venkov se
tedy mohou těšit na přísun levného materiálu vhodného pro výstavbu a opravy
místních komunikací a budoucí žadatelé
jistě zvažují míru originality tj. pilotnosti
svých projektů.
-ph-
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Obce položily pevný základ trhu s biomasou
Projekt nazvaný "Vytvoření trhu s biomasou", jehož cílem bylo vytvořit podmínky
pro vznik trhu s dřevní štěpkou a jejího
využití jako alternativního zdroje paliva
k hnědému uhlí na území DSMO Mikroregionu Venkov, zpracovaly obce Borotín
a Smilovy Hory a předložily ho MAS Krajina srdce.
Realizace projektu, který
zaručil zřízení dvou nových
pracovních míst, byla podpořena
Programem
LEADER ČR 2004 finanční
částkou ve výši 925.000 Kč
a celkem tak bylo oběmi
obcemi s využitím dotace
proinvestováno
1.115.600 Kč. Vznikla dvě
střediska, která se zabývají
výrobou
a
využitím
dřevního odpadu vzniklého
po těžbě v lesích, při
pravidelných prořezávkách
soukromých zahrad, obecních dřevin a alejí podél
místních cest a silnic.
Zmíněné obce na sebe
realizací projektu přijaly
závazek ročně na území
mikroregionu vyprodukovat a realizovat
1000 m3 dřevní štěpky. Při výměře 1916
ha lesů, které vlastní obce sdružené
v DSMO Mikroregionu VENKOV a při
odhadované produkci 5 m 3 dřevního
odpadu na 1 ha lesa za rok, by to neměl
být problém. Kromě toho, ze závěrů
energetické studie provedené na území

Mikroregionu Venkov v roce 2000 vyplývá, že podíl spalované biomasy,
především odpadního dřeva, v domácnostech dosahuje nejméně 15%. Toto
palivo si obyvatelé zajišťují především
z vlastních lesů nebo nákupem
palivového dřeva z lesů obecních nebo

státních. Úprava na formu vhodnou pro
spalování dřeva v lokálních topeništích
vyžaduje vynaložení značného množství
fyzicky namáhavé práce, což vzhledem
ke stále se zvyšujícímu průměrnému
věku obyvatel zájmového území, žijících
zvláště v menších obcích, je stále
problematičtější.

"Plynofikace malých sídel již dnes není
ekonomicky zdůvodnitelná a spalování
hnědého uhlí v lokálních topeništích
dosahuje účinnosti jen do 65% a spaliny
z něho navíc negativně ovlivňují čistotu
ovzduší," obhajuje svoji sázku na štěpky
starosta Smilových Hor Josef Dvořák,
jehož obec s podporou
Leaderu pořídila štěpkovač rakouské provenience
BOBR 3 s hodinnovým
výkonem 12 m3 a velkoobjemový vůz, kterým lze
najednou odvézt 10 m3
štěpky.
Také v Borotíně mají
díky Leaderu ČR štěpkovač a v Kamenné Lhotě
opatřili sklad štěpků
novými
dosoušecími
rošty. Starosta Ing. Antonín Brož říká: "Štěpku
jsme obyvatelům naší
obce nabídli na zkoušku
za symbolický poplatek,
ale zjistili jsme, že o ni
není takový zájem, jaký
jsme předpokládali." Vyrobit a realizovat 500 m3
štěpky není pro borotínské problém, ale
pokud by to mělo být více, což by pro čistotu ovzduší bylo přínosné, potřebovali by
buď provést rekonstrukci místních kotelen na spalování štěpky nebo zpracovávat
štěpky až na pelety, případně na brikety
a ty teprve distribuovat do domácností
a výtopen.
-ph-

Pěstování přadného lnu v ZD Dolní Hořice.
Pěstování lnu prošlo v posledních letech
výraznými změnami. Řada pěstitelů s pěstováním skončila a len se v současné době
v ČR pěstuje pouze na 5 500 ha. S poklesem
ploch došlo k výraznému vzestupu
požadavků na kvalitu vlákna. V souladu
s celosvětovým trendem se lněné látky staly
spíše luxusním zbožím a lněné příze se zapracovávají nejvíce do oděvních součástí,
zejména do košilovin.
Zemědělské družstvo Dolní Hořice patří
mezi významné pěstitele lnu. Jeho pěstování
má u nás dlouholetou tradici a každoročně
ho pěstujeme na ploše asi 100 ha.
V minulém roce jsme řešili zásadní problém,
jak dále pokračovat v pěstování lnu v podmínkách našeho podniku. Se stávající
mechanizací jsme totiž nebyli schopni
vyhovět náročným požadavkům trhu na
kvalitu roseného lnu a přitom jsme s pěstováním této tradiční plodiny nechtěli skončit.
Ve spolupráci s MAS Krajina srdce jsme
vypracovali projekt nazvaný "Výroba lnu"
a uspěli s ním v programu LEADER ČR 2005.
Celková investice na pořízení samochodného
obraceče a závěsného svinovače lnu dosáhla

částky 1.890.000 Kč, přičemž "leadrovská
dotace", kterou nám místní akční skupina
přiřkla, činila 863.000 Kč z celkové částky.
Oba stroje výrazně posílily stávající mechanizační linky a v podstatě umožnily pokračovat našemu podniku ve výrobě lnu.
Sklizeň lnu byla ve III. dekádě srpna v roce
2005, kdy jsme poprvé oba nové stroje
nasadili, nepříznivě ovlivněna vydatnými,
dlouhotrvajícími dešti. V řadě podniků přešlo
rosení lnu v hnilobné procesy a mnohde byla
jeho sklizeň znehodnocena. Náš podnik,
vzhledem k dostatečné výrobní kapacitě,
stačil veškerou plochu lnu obrátit před dešti
a tím nedošlo k poškození vytrhaných
stonků. Obdobná situace následovala i při
svinování vyroseného lnu. Celou plochu jsme
byli schopni v relativně krátké době znovu
obrátit a svinout. Vzhledem k rychlé sklizni
jsme mohli vypomoci s obracením sousednímu podniku. Mohu zodpovědně prohlásit, že
bez naší technické pomoci by nebyl sousední
podnik schopen s vlastními prostředky
sklidit kolem 30 ha lnu a musel by čelit všem,
takto vzniklým, negativním dopadům do
ekonomiky podniku včetně zaměstnanosti.

“OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ”

Pokud se týká zpeněžování vlákna, patří
z našeho pohledu rok 2005 vzhledem ke klimatickým podmínkám spíše k rokům
průměrným. Kvalita dlouhého vlákna se
v našem případě pohybovala ve třídě 100 až
110, s výdajností 14 %. S těmito výsledky se
rozhodně pohybujeme na špici, neboť je
poměrně běžné, že je dosahováno třídy 80
s výdajností dlouhého vlákna do 5 %. Vzhledem k tomu, že část sklizně není možné pro
napadení hnilobou na dlouhé vlákno vůbec
zpracovat, jedná se jak pro pěstitele, tak i pro
zpracovatele o prodělečnou záležitost.
Zakoupení nových strojů výrazně přispělo
nejen k udržení pěstování lnu v našem podniku, ale protože se jedná o výrobu velmi
náročnou na potřebu lidské práce, byla
dotace z Programu LEADER ČR, kterou jsme
pro náš projekt od OS MAS Krajina srdce
získali, také významným příspěvkem
k udržení výroby lnu a tedy stabilizaci 3 pracovních míst v našem družstvu, což zároveň
přispívá ke stabilizaci osídlení i kulturního
rázu venkovského prostoru, na jehož území
hospodaříme.
Ing.Václav Šedivý, ZD Dolní Hořice
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Členové místní akční skupiny Krajina srdce odpovídají:
"Proč jste členem MAS a co očekáváte od její další činnosti?"

Jiří Benda
soukromý zemědělec
Hronova Vesec:
"Do MAS jsem se
přihlásil na základě
výzvy,
která
mi
byla
tlumočena
zástupci
obecního
úřadu v Nadějkově.
Doufám,
že
se
MAS bude zapojovat
i
do
získávání
finančních prostředků nezbytných pro
realizaci
projektů,
které budou užitečné
nejen zemědělcům,
ale všem obyvatelům
našeho
ryze
venkovského území."

Milena Belšánová
podnikatelka
Borotín:
"Chci pomoct naší obci
k lepšímu zviditelnění
na území mikroregionu.
Přeji si, aby MAS
pomáhala
našim
venkovským
podnikatelům, kteří podnikají v podmínkách,
které jsou nesrovnatelně horší s podmínkami
v dalších oblastech
České republiky."

Karel Nováček
technik
Nemyšl:
"Členem MAS jsem
proto, že si od její činnosti slibuji efektivní
rozvoj
Mikroregionu VENKOV, který
považuji za moji domovinu. Doufám, že
bude MAS i nadále
podporovat
místní
podnikatele a projekty,
které v naší oblasti
udrží lidi."

ANKETA

Topí štěpkou
"Když jsme si spočítali, kolik peněz vydáme za propan-butan v zimních měsících
při pouhém temperování ve dvou budovách
bývalé školy, neváhali jsme a provedli
rekonstrukci několik let odstaveného kotle
na hnědé uhlí na spalování dřevní štěpky
a to bez jakékoliv finanční injekce zvenku.
Byly to peníze z obecního rozpočtu," říká
starosta Josef Dvořák, jehož obec uspěla

Dana Nejdrová
soukromý zemědělec
Dolní Hořice:
"Členkou MAS jsem
zatím krátce a jsem tu
proto, že mě zajímá
dění v mikroregionu.
Sleduji problematiku
pěstování
energetických rostlin na
zemědělské
půdě,
je to určitě významná možnost dalšího
rozvoje
podnikání
zemědělců v našich
přírodních podmínkách
a předpokládám, že
právě MAS by mohla
takové aktivity podpořit."

v Programu Leader ČR 2004 a stala se jedním z lídrů, kteří na území Mikroregionu
VENKOV zavádí trh s biomasou.
Smilovy Hory se tak, možná paradoxně,
samy sobě staly největším odběratelem
dřevní štěpky v rámci realizovaného projektu "Vytvoření trhu s biomasou" na území
DSMO Mikroregionu VENKOV. Ekonomika
výroby štěpky je příznivá. Náklady na
výrobu 1t štěpky, pokud se týká živé
a strojové práce, nákladů na naftu

3. Středověký jarmark
na hradu Šelmberk u Mladé Vožice

Ing. Ludmila Dvořáková
podnikatelka
Mladá Vožice:
"Členkou MAS jsem
proto, že mi není
lhostejný další vývoj
území, na kterém žiji
a s kterým jsem
spjata nejen svým
profesním zájmem, ale
i zájmem o turistiku.
Zajímám se o možnosti zlepšení podmínek
pro rozvoj letní i zimní
turistiky na Mladovožicku a doufám,
že
MAS
bude
při
řešení
této
problematiky nápomocná."

a náhradní díly činí 705 Kč. Pokud
porovnáme s cenou za 1 t hnědého uhlí,
činí rozdíl téměř 1.000 Kč ve prospěch
štěpky. Přitom výhřevnost hnědého uhlí
i suché dřevní štěpky je téměř stejná.
Zatím se v bývalé škole ve Smilových
Horách rozjíždí nově zřízená restaurace.
Pro starší budovu je připraven projektový
záměr pro Sektorový regionální operační
plán. Měl by tu být v dohledné době vybudován penzion s 21 lůžky.
-ph-

Zlatá šlapka 2006
Pokud chcete utužit kolektiv, posílit přátelství…
zkrátka budovat pevné PARTNERSTVÍ…
a kolo není váš nepřítel, vydejte se v jeho sedle

17. června 2006 od 10:00
Vraťžte se s námi do dob
dávno minulých a prožijte neopakovatelnou
atmosféru středověkého trhu,
který doprovodí svými vystoupeními skupiny
historického šermu, shlédnete ukázky mučení
i představení kejklířů.

v sobotu 27. května 2006
územím Mikroregionu VENKOV
po trase V. ročníku cykloturistické soutěže "Zlatá šlapka"
více informací naleznete na www.kolem.cz
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Zlepšili podmínky pro sběr a třídění odpadních plastových obalů
Na PET lahve už jsme si zvykli. Patří k našemu "konzumnímu způsobu života", balí se do
nich téměř všechny nealkoholické nápoje,
jsou užitečné, levné, ovšem jen do chvíle,
kdy se stanou odpadem. A potom je nutné
zodpovědět nerudovskou otázku: "Co
s nimi?" V České republice, jako jinde ve
světě, převládl v posledních letech trend
používání plastových obalů včetně PET láhví
a jejich vítězné tažení pravděpodobně nelze
zastavit. Nárůst jednodruhového odpadu,
jehož nezbytný sběr, třídění a následná
recyklace se rozhodlo řešit Město Mladá
Vožice ve vlastní režii již v minulosti.
Sběr PET lahví a dalšího plastového odpadu je v Mladé Vožici
a v jejích místních částech
v současné době prováděn do
plastových popelnic o obsahu
240 l. Podle Ing. Blanky Malinové
ze Stavebního úřadu MěÚ, která se
problematikou ochrany životního
prostředí zabývá,
naplní
2 748 obyvatel 48 sběrných nádob,
zvláště v "žíznivých letních
měsících", během několika málo
dnů. Sběr a lisování PET lahví do
balíků provádí technická skupina
města již několik let. Důležitým impulsem pro tuto činnost je blízkost
jednoho z největších zpracovatelů
tohoto odpadu v České republice,
firmy Silon Planá a.s v Plané nad
Lužnicí kam to je z Vožice jen
25 km. Původně bylo využíváno zastaralé a poruchové technologie
svozu a lisování.
Na základě předpokladu, že
na Mladovožicku s největší

pravděpodobností, ve shodě s celosvětovými trendy, poroste i nadále spotřeba
nápojů balených v PET lahvích, předložilo
Město Mladá Vožice v rámci programu
LEADER ČR 2005 Místní akční skupině
Krajina srdce pilotní projekt zaměřený na
řešení této tématiky. Projekt zakoupení
víceúčelového vozidla pro komunální
služby, třídicí linky a hydraulického lisu na
odpadní plasty byl podpořen dotací ze
strany MAS ve výši 1.712.000 Kč. Třídicí
linka je nyní umístěna v prostorách
sběrného dvora v Mladé Vožici, kam jsou
sváženy odpadní plastové obaly z Mladé

Vožice a jejich místních částí a také z okolních obcí, které projekt partnersky podpořily. Kromě 3,00 t PET lahví z Mladé
Vožice, tak bylo od počátku tohoto roku
do sběrného dvora svezeno a zde
roztříděno a slisováno 175 kg "petek"
z Vilic a 95 kg z Bělče.
Efektivní sběr, svoz, třídění a zpracování
plastových obalů tak, aby bylo možné je
realizovat na trhu jako vhodnou surovinu
pro recyklaci, se daří. Finanční prostředky
získané z této činnosti snižují výdaje města
Mladá Vožice na činnosti spojené s likvidací komunálních odpadů.
-ph-

Venkovská tržnice
Realizací projektu informačního systému, v rámci Programu LEADER ČR 2004,
na-zvaného "Venkovská tržnice" byl
učiněn první reálný krok nabídky
spolupráce DSMO Mikroregionu VENKOV
místním podnikatelům a vlastně všem
obyvatelům
DSMO
Mikroregionu
VENKOV.
Internetový portál Venkovská tržnice
navštívilo od podzimu 2005, kdy se stal
skutečně funkčním, téměř 2000 návštěvníků.
Počty těch obyvatel mikroregionu, kteří
využili "vitrínovou podobu" projektu, bohužel,
zjistit nelze. Katalog podnikatelů, který je
základním kamenem celého informačního
systému a byl bezplatně distribuován také
v tištěné podobě, se stal nejkomplexnější
a nejaktuálnější databází aktivních podnikatelských subjektů Mikroregionu VENKOV.
Původně se do katalogu přihlásilo 350
podnikatelů, což předčilo předpokládaný
zájem realizátorů Venkovské tržnice
a přibližně dvojnásobně došlo k navýšení

odhadovaného počtu podnikatelských subjektů, než předpokládali starostové jednotlivých obcí. Během roku se počet podnikatelských subjektů v katalogu rozšířil až
na dnešních 385. To, že zařazení do katalogu
podnikatelů může nést své ovoce i v budoucnosti,
potvrzuje
suma
1660
uskutečněných vyhledávání v katalogu.
Realizátory projektu zvláště těší odezva od
některých místních podnikatelů, kteří již díky
Venkovské tržnici získali nové zakázky.
Ještě větší obliby a užívání se dočkal
Bazar, prostřednictvím kterého bylo během
minulého
roku
zveřejněno
přes
dvěstě inzerátů, přičemž převážná
většina z nich byla vložena pomocí
formulářů na internetové stránce
www.venkovskatrznice.cz.
Oblíbenost
Bazaru potvrzuje i více než 3200
uskutečněných vstupů a vyhledávání.
Škoda je, že si zájemci o zveřejňování
inzerátů zatím příliš neoblíbili pohodlné
a operativní vkládání inzerátů pomocí

“OSVOJOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ”

zpráv SMS, které mohou zasílat přímo ze
svých mobilních telefonů.
Neocenitelnou, byť zatím nedoceněnou
příležitostí Venkovské tržnice je to, že
vytváří prostor "imaginárního" setkávání
podnikatelů, nepodnikatelských subjektů
a zástupců obcí - potenciálních partnerů
pro realizaci společných projektů a akcí.
Příležitost spočívá i v tom, že je Venkovská
tržnice, především v rámci sekce Aktuality,
možným komunikačním nástrojem mezi
DSMO Mikroregionem VENKOV, OS MAS
Krajina srdce, místními podnikateli a obyvateli. Stejně tak dobře se může Venkovská
tržnice stát komunikačním nástrojem mezi
podnikateli samotnými nebo mezi podnikateli a jejich zákazníky. Chce to jen další
nápady, které budou Venkovskou tržnici
dále rozvíjet. V jejím systému jsou totiž
využívány nejmodernější informační technologie, a ty to umožňují.
Michal Arnošt
Manažer projektu "Venkovská tržnice"

