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 Cíl studie: rozvrhnout  a otestovat  rozvojové projekty Strážnicka posbírané v zásobníku projektů ve 3 tématických skupinách rozvoje venkova (vychází z PRV ČR 2006) a odhadnout jejich význam  pro celkový rozvoj  z hlediska využití potenciálů, limitů rozvoje a vazbou na priority ČR, EU).  V zásobníku projektů bylo k 10.12.06  předloženo 195 návrhů projektů. Nebyly zařazeny projekty vyloženě místního jednostranného významu např. oprava chodníků v boční ulici, údržba zeleně před obecním úřadem apod.). Většina ze zařazených projektů je i finančně ohodnocena, toto v celkovém objemu ohodnocených projektů činí částku 368 mil Kč, což je v horizontu do roku 2013 vysoká částka. Ovšem nadpoloviční většina projektů (111 projektů v částce 29 mil Kč) má nízké finanční náklady od 0,05 do 1 mil a má poměrně vysoký společenský efekt nejen na místní, ale i regionální úrovni. většina projektů s přidanou hodnotou komunitní práce spolků i jednotlivců.
Důležitým prvkem je zajišťovat možnost zasíťování dílčích projektů v jeden komplexní projekt, kde více akcí, malých projektů spolu vytvoří skokový nárůst atraktivity, zaměstnanosti a návštěvnosti v místě. V rámci realizace tématických skupin byly vytýčeny průřezové osy realizací :

·	Strážnicko na kole, lodi a lyžích (podpora turistické infrastruktury, ubytování a reg. stravování, včetně výroby regionálních produktů – vino, potraviny, řemeslné výrobky aj.)
·	Naši lidé v akci (podpora folklorních, kulturních a sportovních aktivit, aktivity mladých lidí, rozvoje spolků, podpora drobných podnikatelů a vzdělávání apod.)
·	Oživená krajina (vinařství, ovocnářství, rybnikářství, agroturistika, údržba krajiny, energetické plodiny, ekologické projekty, tvorba USES, pozemkové úpravy,  apod.)

Rozdělení a hodnocení projektů byly uděláno ve třech osách stanovených v  Programu rozvoje venkova České republiky:

·	Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
·	Kvalita života ve venkovských oblastech 
·	Zlepšování životního prostředí a krajiny

·	Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
·	
·	V této oblasti rozvoje lze na Strážnicku najít projekty v celém spektru významu od místních až po nadregionální. V rámci tvorby zásobníku projektů Strážnicka byly objeveny nové potenciály rozvoje vycházející především z historie a tradice, slabší je rozvoj zavádění nových technologií a přístupů např.  bioenergetika. Prioritou je podle Strategie MAS mj. podpora vinařství, folkloru, tradičních řemesel v novém inovativním přístupu, což je cíl který v této oblasti vidí i ústav územního rozvoje a Jihomoravský kraj ve svých studiích a programech. Limitující pro rozvoj  je především nedostatek finančních prostředků a zapojení mladých lidí. 
·	
·	Indikátorem vývoje je:
·	
·	stav zaměstnanosti, 
·	diversifikace výrob,
·	zvýšení kupní síly, návštěvnosti 
·	údržba krajiny, 
·	omezování nevhodných forem hospodaření v krajině, 
·	využití brownfields
 
I. Projekty místního a regionálního významu 

Většina zjištěných projektů má důležitý místní význam a pomůže stávajícím firmám  a sdružením rozvíjet či teprve nastartovat svoji činnosti a tím budovat konkurenceschopnost v odbytu, či poskytovat požadovanou službu občanům.
Jde o projekty: 
·	Paštiky Náhlík v Kněždubu, 
·	Pekárna Petva ve Tv.Lhotě, 
·	Vinařství Vitis Strážnice, Rolnická a.s. Hroznová Lhota a.j.
·	Bylinky Janíček Kozojídky
·	Výroba dřev. uhlí u Kněždubu 
·	Pěstování modrého ovoce na Strážnicku
·	Moštování ve Strážnici
·	Slavnosti Ovoce a zeleniny v Kozojídkách

Regionální význam má propojení těchto výroben do turistického programu (např. regionální kulinářství - viz  síťové projekty). Regionální přesah může tvořit využití pro poznávací návštěvnickou turistiku  např. v projektech:  Výroba dřevěného uhlí u Kněždubu  či Slavnosti Ovoce a zeleniny.
 
Důležitý místní význam mají  projekty zavádějící agroturistiku (ubytování, bydlení nebo akce přímo na statku) - jako přidanou hodnotu zemědělství :

·	farma Důbravka - vinařství s agroturistikou
·	Pension Roseta- vinařství s rosáriem
·	Vinařství Hroznová Lhota - první oficiální vinařství v Hr. Lhotě
·	Vinotéka Kříb - vinotéka školení, ubytování
·	Sedlácký dvůr v Petrově - plemený chov koní
·	Medovina Jaroš z Tasova - medovina, chov zvířat s agroturistikou
·	Salaš Travičná
·	Minizoo v Tasově


Regionální význam mají aktivity inovativní využívající staré materiály či technologie  pro nové užití, a současně propagující folklorní ráz Strážnicka např. :
  
·	výroba malovaného nábytku v Hr. Lhotě, 
·	doškařství Pavlica - výroba věnců a došek ze slámy
·	Byliny z Lučiny - komunitní  výroba bylinných čajů

Regionální význam mají i jednorázové tématické akce, kterým ovšech chybí rozměr cestovního ruchu.
·	Výstava holubů a králíků v Hr. Lhotě
·	





II. Projekty nadregionálního významu
Nadregionální význam mají projekty vysoce inovativní a celorepublikově jedinečné:

Oživení vinařského areálu Petrov Plže;  
cílem je zkvalitnění a propojení služeb: zavedení vody do sklepů, rozšíření nabídky kvalitních vín,zajištění informační služby (infocentrum) a  průvodcovská činnost, vytvoření malé historické expozice, exkurse do vinohradů, společenské akce na rynečku....


Oskeruše - strom Slovácka;
cílem je zachránit, a zpropagovat vzácný obrovský ovocný strom jeřábu oskeruše - dobudovat a udržovat aktivity ukazující na zvláštnosti tohoto stromu a jeho plodů : muzeum, stezka v přírodě, slavnosti, vysazovat a udržovat nové stromy v krajině


Žerotín - víno pánů ze Strážnicka ??? název;
cílem je obnovit tradiční typickou směs odrůdových vín pro Strážnicko, nesoucí jméno pánů ze Strážnice. "Žerotín" je směs místních kvalitních odrůd (Tramín, Muškát Otonel,Ryzlink rýnský, Sauvignon) s jedinečnou vůní a chutí. Vytvořit systém hodnocení - místní přehlídka. Propagaci spojit každoročně se „Zarážáním hory“, a „Strážnickým vinobraním“. 



Při srovnání s jinými  územími (s obdobným potenciálem pro rozvoj venkova) je na Strážnicku :

·	nedostatek inovativních projektů v lesnictví (omezení ochranou CHKO BK)
·	chybí projekty s pěstováním a využitím bioenergetických plodin (chybí motivace velkých podniků)
·	nedostatek již započatých projektů s tématem agroturistiky 
·	chybí projekty chovu ryb a rybniční hospodaření




III. Síťové komplexní projekty CR
1. Strážnické kulináre

Cíl: provázat jednotlivé kulinární výrobce  Strážnicka v rámci cyklotrasy či jiné návštěvnické trasy propojuje místa výroby a nabídky zdejších kulinárních specialit, které provazuje s odpočinkem, kulturním zážitkem a pobytem v přírodě.
vazby: 
·	informační místa Strážnicka, aktivity Agentury Baťova kanálu (ABK)
·	s jinými tematickými projekty ( vinařský, oskorušový, tradičních výrobců) apod. 

Využité potenciály: kulturní, přírodní, geografický
Očekávané limity: projekt není svou povahou omezen rozsahem ani na roční dobu ani typ návštěvníků 
Ohrožení : nedostatek počátečních prostředků; nenavázání vazeb s výrobci, nedostatek návštěvníků  
Priority ve vztahu k ČR a EU : rozšířený regionální turistický cíl ve spolupráci a ABK, inovativní typ turistiky   
Výchozí bod : TIC Strážnice a trasa vedoucí podle konkrétního zájmu zpět do Strážnice (případně do RO Lučina - a kyvadlovou dopravou do Strážnice):   

Popis projektu :  Putování po trase - Paštiky Náhlík v Kněždubu (ochutnávka) -   vinařství Rolnická a.s. (ochutnávka)- Pohostinství Hr. Lhota (stylové stravování) -   medovina z Tasova (ochutnávka, prohlídka) - Pekárna Petva ve Tv.Lhotě (ochutnávka) - farma Důbravka vinařství s agroturistikou (občerstvení prohlídka) - Penzion Roseta (stravování, prohlídka) - Salaš Travičná (občerstvení, prohlídka) - Vinařství Vitis (ochutnávka); sezónně lze navštívit i prezentační akce: Slavnosti oskoruší, Výstavu ovoce a zeleniny, Výstavu Holubů Hr. Lhota  apod. Regionální přesah může tvořit rozšíření pro poznávací návštěvnickou turistiku, např. v projektu  Výroba dřev. uhlí u Kněždubu   .

Realizátor : uvedení podnikatelé Strážnicka, jednotná informovanost a propagace, na trase plánované  vedení nových cyklostezek (z Tv. Lhoty do Radějova) 
·	Celkové odhadované náklady - na zařízení předváděcích návštěvnických prostor, zázemí, propagace -  6,5 mil Kč
·	Uživatel : návštěvníci Strážnicka, místní mládež - školy aj,
·	0čekávaná návštěvnost projektu do 2 let - 10 000 lidí ročně 
·	Zdroje: 40% EU, 10% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců)
·	Připravenost : objekty a pozemky v soukromém vlastnictví, příprava technická a stavební dokumentace, stavební povolení nebo oznámení

Doba realizace : v letech  2008-10

 2. Chutnání vín na vinicích

Cíl : Putování za vínem mezi vinohrady po naučné stezce o víně, vinařské propojení vinných "hor"  Staré hory - Žerotín - Důbravka - Radošov - provázat hlavní místa výroby vína s ochutnávkou a posléze  ukázat i místa jejich zpracování v rámci cyklotrasy či pěší trasy, součástí poznání přírody (naučná stezka) s  odpočinkem, kulturním zážitkem :

vazby v místě: 
·	informační místa Strážnicka, aktivity Agentury Baťova kanálu
·	s jinými tematickými projekty ( projekt Vína pod víchou, Oskeruše ) apod. 

Využité potenciály : kulturní, přírodní a krajinný 
Očekávané limity : projekt je omezen počasím a vázán na období 5-10-tý měsíc, není omezen typ návštěvníků 
Ohrožení : nedostatek počátečních prostředků; nedostatek návštěvníků - nevytížení nových návštěvnických míst na trase (altánů ve vinicích), 
Priority ve vztahu k ČR a EU :  nadregionální turistický cíl se širokým spektrem služeb, inovativní typ turistiky   
Výchozí bod : TIC Strážnice a trasa vede podle konkrétního zájmu zpět do Strážnice i kyvadlovou dopravou (minibus) do Strážnice   

Popis projektu :  Putování po trase, svoz minibusem (nákup DSO, provoz ČSAD) - Petrov Plže, p.Svoboda (prohlídka s výkladem, ochutnávka) - Staré hory Altán (vyhlídka ochutnávky) - Žerotín Hotař. bůda (vyhlídka, ochutnávky) - Vinařství Víno Vín (ochutnávky, občerstvení ) - Penzion Roseta (stravování, prohlídka) - Důbravka (vyhlídka, ochutnávky) - Hr. Lhota restaurace Lid.dům, příp areál ZD (ochutnávka), - Radošov Rolnická a.s. (vyhlídka, ochutnávky) - Kozojídky Kříb (vyhlídka, ochutnávky).

Vytvořit pevné trasy stezek: 
·	Vinařská stezka - "Výběr z hroznů"  - obohacení stávající stezky vinařskými informačními panely, posezeními s vinařskými občerstvovacími místy na Žerotíně (typ Znovín)
·	Vinařská stezka - "Barique s Bobulemi" -  propojení sklepů "s nadhledem"  i vinohradů "s rozhledem" (Žerotín, Doubravka, Radošov) 
 
Otevírání ustálené vždy 1.5 Otevíráním Strážnicka; sezónně nutné napojit na prezentační  akce : Zarážání Hory, Stráž. vinobraní apod.; vinaři dělají i exkursi do vinohradu

Realizátor : uvedení podnikatelé Strážnicka, obec - minibus, jednotná informovanost a propagace (piju s vkusem - jedu autobusem), 

Celkové odhadované náklady - na zařízení návštěvnických prostor (altánů ve vinohradech), zázemí , propagace -  1,5 mil Kč

Uživatel : návštěvníci Strážnicka, minibus i místní obyvatelé

0čekávaná návštěvnost projektu do 2 let - 15 000 lidí v období 5-10.měsíc

Očekávaný nárůst zaměstnanosti - 2 sez. prac. místa ve vinohradech

Zdroje: 40% EU, 10% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců)

Připravenost : objekty a pozemky v soukromém vlastnictví, příprava technická a stavební dokumentace, stavební povolení nebo oznámení

Doba realizace: rok  2008



















3. Víno pod víchou
Cíl : Podora mladých vinařů - nastartování sklepního hospodářství a výroby vín, podpora tradičních odrůd a směsí vín (Žerotín), podpora pěstování vinohradů a malovinařství - odbyt hroznů registrovaných malovýrobců (podpora spolků vinařů) a provázání jejich aktivit s odbytovým marketingem vín v místě (na akci, turisté) i mimo region (aukce odrůdových vín, směsky Žerotín). Prodej vín ze sklepů se děje určitým způsobem - pod víchou (stará tradice - prodej místní vína i systém kontroly).

vazby: 
·	vinařské firmy s know how
·	s odbytovými aktivitami (veletrhy, propagační akce) 

Využité potenciály : historický, zemědělský, lidský (500 výrobců hroznů ! )

Očekávané limity : naplnění trhu s vínem, kvantita a  kvalita hroznů a vína, není omezen typ návštěvníků 
Ohrožení : nedostatek počátečních prostředků; nedostatek vzájemné spolupráce - nevytvoření či nepokračování smluvních vztahů 
Priority ve vztahu k ČR a EU :  nadregionální aktivita s inovativními prvky organizace a propagace  

Popis projektu:  
Prodej hroznů systémem družstva - malovinaři s registrovanými vinicemi (organizuje ČZS) - prodává na základě výkupní smlouvy s garantovanou cenou (např. dle odrůdy běžná 12 Kč/kg při dobré cukernatosti)  zpracovatelské firmě (Vitis s.r.o, Víno - vín Morava i noví mladí p. Klásek, Svoboda, Veverka, Uřičář aj), ta spolu s podporou projektu MAS ( nákup etiket, balící linka, sklepní prostory, odbytové aktivity) vyrábí kvalitní odrůdová vína a ta prodává s propagovanou tur. značkou "Vína Strážnicka" a z prodeje dává vinař  prémie malovinařům poměrově podle prodaných hroznů ve víně (např, +3 kč/kg). Malovinaři mají možnost místo prémie odkup části produkce za výrobní ceny. MAS zajištuje projekty na odbyt vín. 
Výběrové známkové víno Žerotín - vinaři (především mladí)  vyrábějí (odkup od malovinařů)  z hroznů ze Strážnicka  Tramín, Muškát Otonel, Ryzlink rýnský, Sauvignon pro tradiční  bílou směs "Žerotín", je vytvořena i směs červená (Vavř + Fr + ??);  MAS zaregistruje a nese ochranou známku "Žerotín" a spolu se spolkem vinařů Strážnicka hodnotí mladá vína a připravuje aukce vín Strážnicka.  Propagace spojena s již zavedenými akcemi : Chutnání vín -  se „Zarážáním hory“, a „Strážnickým vinobraním“. 
Prodej "Vín Strážnicka"  ze sklepů se děje určitým zůsobem - pod víchou (stará tradice - prodej místní vína i systém kontroly) - s garantovaným scénářem degustace. 

Přehled aktivit projektu : 
"Vína ze Strážnicka"  
·	malovinař - dodavatel vinaře který vyrábí víno (Žerotín, Vitis, Vino-vín..)
·	malovinař dodá za běžnou garantovanou smluvní cenu hrozny
·	vinař kvalitně vyrobí odrůdové víno - s podporou do výroby MAS
·	MAS zajišťuje propagaci a pomáhá s odbytem jako turistický produkt 
·	malovinař dostává prémie z prodeje svých hroznů (10%-50% kupní ceny hroznů)

Výběrové víno Žerotín 
·	partneři dohodnou složení směsí
·	MAS registruje a dává známku
·	smluvní výrobci vyrábějí z místních hroznů od místních malovinařů
·	MAS realizuje systém podpory Setkání a školení ml. vinařů  
·	MAS  a CZS vytvoří systém hodnocení "Chutnání vín" a odbytu "Aukce vín"
·	výrobci prodávají, MAS propaguje

Realizátor : malovinaři a vinaři Strážnicka, MAS - koordinace, jednotná informovanost a propagace   

Celkové odhadované náklady - na propagaci, dostavbu sklepních hospodářství  a balících technologií a zázemí -  12 mil Kč

Uživatel : návštěvníci  i obyvatelé Strážnicka

0čekávaný nárůst prac míst do 2 let - 3 na ŽL, 2 pracovníci větších firem

Očekávaný nárůst odbytu do 2 let - 100 000 l vína ze Srážnicka  ročně

Zdroje: 40% EU, 10% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců)

Zdroje: 80% EU, 20% MZE CR; předfinancování 100% MAS (na 16 měsíců) - propagační akce

Připravenost : objekty a pozemky v soukromém vlastnictví, příprava technická a stavební dokumentace, stavební povolení nebo oznámení

Doba realizace: v letech  2008-9



















·	 Kvalita života ve venkovských oblastech 
·	
·	V této oblasti rozvoje lze na Strážnicku vytvářet projekty také v celém spektru významu od místních až po nadregionální. V rámci tvorby zásobníku projektů Strážnicka byly objeveny nové potenciály rozvoje vycházející především z folkloru, tradice  a historie. Limitující pro rozvoj  je především nedostatek finančních prostředků, možnost přenosu kulturních vzorců, nedostatek VŠ vzdělaných lidí a zapojení mladých lidí. 
·	
·	Indikátorem vývoje je:
·	stav zaměstnanosti, 
·	tvorba návštěvnických míst
·	zvýšení kupní síly, návštěvnosti 
·	zvýšení ubytovací a stravovací kapacity na venkově
·	udržení mladých lidí na vesnici (pozitivní saldo přírůstku)
·	využití  historických objektů a brownfields


 
I. Projekty místního a regionálního významu 

Většina projektů má synergický efekt s využitím pro místní obyvatele i návštěvníky. Většina projektů již navazuje na  zjištěných projektů má důležitý místní význam a pomůže stávajícím firmám, sdružením i obcím  rozvíjet služby v obcích i služby turistům. Regionální význam má propojení těchto aktivit v rámci nabídky různorodých turistických programů. 

Jde o projekty: 
·	Pohostinství v Kněždubě - Slovácká Hospoda na návsi a Bar u Pumpy v Kněždubu - služby pro místní i turisty
·	Ubytovna Tasov -  zvyšuje standart ubytovacích služeb 
·	Zkvalitnění služeb RS Hutník - zvyšuje standart ubytovacích služeb v RO Lučina
·	Občerstvení pod Oskoruší, Výletní restaurace Žerotín - podporuje rozvoj cykloturistiky 
·	Internetová kavárna  Baru Helenka - důraz na využití volného času mládeže u sídliště Kovářská
·	Kemp v Hroznové Lhotě - u víceúčelového sportoviště - mj. sportovní turistika fotbalistů


Nutný je další rozvoj a zkvalitňování služeb stávajících turistických návštěvnických míst v projektech a celkový rozvoj a  propagace turistických cílů koordinovaných MAS  :
·	Úprava a využití dvoru  RD bratří Úprků a Úprava Slováckého Slavínu v Kněždubě
·	Památný dům č.p. 52 v Tasově
·	Muzeum Salašnictví Travičná
·	Turistický průvodce Strážnicka
·	Webkamera aj inovativní systém www stránek a tiskové propagace
·	TIC Strážnicko - informátor a průvodce po památkách
·	Nové IC Petrov Plže, dovybavení stávajících
·	Pasport památek Strážnicka
·	Strážnicko - krajina a lidé , fotografická publikace

a vytváření nových :
·	Židovská Strážnice - zpřístupnění synagogy ve Strážnici
·	Lidové muzeum a Krojový fond ve Tv. Lhotě a Radějovu
·	Vinotéka ve Strážnickém muzeu
·	Keltové na Hrůdách a Šumárníku

Dlouhodobě nutné je stimulovat a podporovat aktivity skupin a spolků, které vytvářejí ten pravý kulturní a společenských duch Strážnicka:
·	Setkání rodáků a vydání národopisných publikací o obcích
·	Vydání lidových písní Kněždubska 
·	Strážnicko - výuková učebnice pro školy 
·	Úprava KD Strážnice 
·	Úprava ZŠ Tv. Lhota pro volnočasové aktivity
·	Farní komunitní centrum Tv. Lhota
·	Zpřístupnění Galerie v Žeravinách a Kozojídkách 
·	Areál Olšiny v Kněždubu




a udržovat stávající folklorní slavnosti a vytvářet  nové kulturní a společenské akce :

·	Hroznolhotské trhy
·	rozvíjet Strážnické vinobraní
·	Setkání mužských sborů
·	Radějovské kulturní léto
·	Sraz Lhot
·	Pohádkový les a Slavnost listí
·	Etnosalaš 

 
Důležitým aspektem je rozvoj moderních služeb konferenční a vzdělávací turistiky, která umožní návštěvy nových skupin - odborníků, turoperátorů, pracovníků státních  institucí na jedné straně a exkursí sdružení důchodců,  škol a dětských kolektivů na straně druhé.

·	Školící centrum Hotelu Radějov
·	Školící centrum Penzionu Roseta
·	Turistický vinařský areál Sudoměřice 
·	Terénní vzdělávací středisko Salaš Travičná
·	Nový Úprkův dům - s nadreg. významem, viz. níže

Inovativní je zavádění šetrných způsobů hospodaření ve veřejných objektech  a pilotní projekty ekologických domů

·	Solární systém Penzionu Javora
·	Ekologické hospodaření hotelu Radějov II. etapa - solární  čerpadlo, recyklace odpadů
·	Terénní  vzdělávací středisko Salaš Travičná
·	Areál údolí Mandát - ekologická pasivní stavba pro turisty






Nepostradatelný je rozvoj místní dopravy, úpravy a napojení regionální a nadregionální dopravy na Strážnicku, což díky okrajové poloze Strážnicka má i přeshraniční význam. Základní cíle, význam (i z hlediska nehodovosti) a technické údaje jsou v projektu "Cyklotrasy Strážnicka" z roku 2003. 

·	Systém cyklotras se sítí cyklostezek a místních cest - nutný pro provázání návštěvnických míst Strážnicka, hlavní osy : Baťák - Lučina, Výklopník - Tasov v ose pod Bílými Karpaty, spojení na Slovensko, do větších měst : Veselí n. Mor, Hodonín Bzenec !
·	
·	
·	  Rozvoj dopravy potřebuje i dostatečný strojový park na provoz a údržbu: 
·	Cyklopůjčovny Strážnicka - nákup kol do cyklopůjčoven Tasov, Strážnice, Kněždub, Lučina aj.
·	Doprava minibusem pro školní a turistickou dopravu - viz (komplexní projekt níže)
·	Obytnou lodí po Baťáku - nákup první bytné lodi pro přístav Strážnice
·	Zimní stopou na Kobylu - nákup skútru na údržbu běžeckých tras
·	Vysokozdvižná plošina a malotraktor k údržbě okrajů stezek a cest

Dlouhodobě významné je podporovat i rozvoj sportu a volnočasových aktivit především mládeže, jako smysluplné využití volného času. Mezi aktivity většího významu patří projekty:

·	Hrátkiáda Strážnicka 
·	Cykliáda v Hr. Lhotě
·	Na kole kolem Strážnice
·	Florbal Strážnicka
·	Hokejbal v Sudoměřicích
·	Lanové centrum Salaš

Nezbytný rozvoj zázemí sportovních činností zvláště v obcích Tasov, Radějov, Tv. Lhota, Žeraviny a Kozojídky a důležitá je výstavba větší komplexů s regionálním a nadregionálním významem : Hokejbalové hřiště Sudoměřice (I. liga), obnova Balneprovozu v Petrově a kryté koupaliště s wellescentrem na Lučině (regionální rekreační oblast)



II. Projekty nadregionálního významu

Nadregionální význam mají projekty vysoce inovativní a celorepublikově jedinečné :

Nový Úprkův dům v Hr. Lhotě    
Cílem je vytvoření nového centra ( ve stylu venkovské architektury)  pro výuku, vzdělávání v uměleckém a folklorním odkazu Bratří Úprků - galerie, seminární místnost, taneční sálek, řemeslné dílny pro výtvarné techniky. Centrum spojeno s ubytováním a stylovým stravováním v obci.  Náklady cca 15 mil Kč.


Balneoprovoz v Petrově
Cílem je obnovit areál věhlasných sirných lázní s novými službami. V místě bývalých lázní postavit moderní balneoprovoz se sportovním zázemím a ubytováním. Doplnit chybějící produkt v nabídce Strážnicka a navázat na aktivity v Hodoníně či Břeclavi.   Náklady cca 62 mil Kč.


Kryté koupaliště s wellescentrem na Lučině 

Vybudovat dle UPD plánu kryté koupaliště délky 25m s doplňkovými wellnes službami a tím prodloužit návštěvnickou sezonu a zkvalitnit služby v RO Lučina, kam ročně zavítá cca 50 000 návštěvníků od Hodonína po Uherské Hradiště. Náklady cca 18 mil Kč.


Při srovnání s jinými  územími (s obdobným potenciálem pro rozvoj venkova) je na Strážnicku :

·	deficit  většího zázemí pro rozvoj hipoturistiky (chybí vhodné ranče) a zimní turistiky (chybí zimní občerstvení na stezkách v okolí RO Lučina)
·	slabý rozvoj projektů s tématem agroturistiky 




III. Síťové komplexní projekty CR


 1. Za tradicemi Strážnicka

Cíl : Ukázat řemeslný rok na Strážnicku (se sezónními specialitami výrob - sláma, šustí, pomlázky, vajíčka,...). Vytvořit pomyslnou stezku po výrobcích Strážnicka  (návštěvnická místa, domácí dílny) a tak podpořit turistiku mimo hlavní sezonu a propojit ji s pěšími trasami a lyžařskou turistikou. Pro letní sezonu by aktivity propojovala stávající Úprkova naučná stezka. Hlavními centry by byl Skanzen ve Strážnici, Salaš Travičná a Nový Úprkův dům v Hr. Lhotě  Návštěvníkům i exkursím škol ukázat nejen vlastní výrobu ale i domácí autentické výrobní zázemí. Zvýšenou kupní silou pomoci odbytu výrobců,  

vazby v místě: 
·	informační místa Strážnicka, aktivity Agentury Baťova kanálu
·	s jinými tematickými projekty ( projekty o víně a  oskeruších ) apod. 

Využité potenciály : kulturní, technologický a lidský

Očekávané limity : projekt není omezen počasím, není omezen typ návštěvníků 

Ohrožení : nedostatek počátečních prostředků; nedostatek návštěvníků - nevytížení kapacity výrobců

Priority ve vztahu k ČR a EU :  regionální až nadregionální turistický cíl s novým spektrem služeb, inovativní typ turistiky   

Výchozí bod : Skanzen Strážnice a trasa vede podle konkrétního zájmu zpět do Strážnice i kyvadlovou dopravou (minibus) do Strážnice   

Popis projektu :  Putování po trase, svoz minibusem - Strážnice (expozice městského muzea s výrobcem ze Strážnice - např. perníky, kraslice, řezba) - Skanzen (v otevírací době) - Průžkův Mlýn - Modrotisková dílna fa Joch - Radějov - Lidový dům a infocentrum (výroba krojů), oběd  - Salaš Travičná (výroba bylin. čajů a řemesla, prohlídka, občerstvení) - Kněždub RD Úprků (výstavy a ukázky výrob) - Hr. Lhota (návštěva dílen keramika Benedík, doškařství Pavlica, a Nový Úprkův dům - folklor písní a hudby) -Kozojídky - galerie malíře Benedíka, výroba pomlázek Jurčík (sezónně), kraslic pí. Špirudové).  

Vytvořit pevné trasy stezek i v jednotlivých místech : 
·	Historickou Strážnicí - oslovit, zajistit zázemí a propojit zajímavá místa Strážnice stezkou (zlatou, stříbrnou ) po domluvě s průvodcem  TIC Strážnice, + vazba s ULK Prohlídkový okruh Skanzenem a Starým městem + okruh Skanzenem a podél Morávky, možné i doprava
·	stylová p. Hasta (15 lidí bryčka) + agroturistika u skanzenu p. Ulman, doprava vodní p. Antoš (max. loďky pro 7 lidí , chybí přístav);
·	Život na Salaši Travičná - ukázka všech různých výrob a životního stylu vymizelého života Kopaničářů
·	Lidová tvorba v Hroznové Lhotě - navázání na řemeslné dílny Úprků (muzeum vč. výroby replik keramiky Benedík + povídání o historii dílen, výroby ze slámy Fr. Pavlica, malovaný nábytek Kučera), Nový Dům Úprků (multifunkční folklorní centrum v novém stylovém stavení)

 
Otevírání ustálené vždy 1.5 Otevíráním Strážnicka; sezonně nutné napojit na prezentační  akce: Strážnické vinobraní, Hroznolhotské Trhy, Podzim na Dědině,a radujme se ...akce ULK apod.

Realizátor : uvedení výrobci Strážnicka, obec - minibus, jednotná informovanost a propagace, 

Celkové odhadované náklady - na zařízení návštěvnických prostor (dovybavení výrobců,nákup prezentační skupiny výrobků), zázemí , propagace -  1,7 mil Kč

Uživatel : návštěvníci Strážnicka, minibus i místní obyvatelé

0čekávaná návštěvnost projektu do 2 let - 10 000 lidí v celoročním provozu

Očekávaný nárůst zaměstnanosti -  celkem 2 nová pracovní místa výrobců

Zdroje : 40% EU, 10% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců) soukromé investice bez veřejné vazby
Zdroje : 80% EU, 20% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců) veřejný prostor a aktivity

Připravenost : objekty v soukromém a obecním  vlastnictví, příprava technická a stavební dokumentace,stavební povolení nebo oznámení

Doba realizace: rok  2008

 


2. Minibusem po krásách Strážnicka 

Cíl: Zajisti dopravu pro méně mobilní návštěvníky Strážnicka i pro místní mládež v rámci regionálního vzdělávání a mimoškolních aktivit. 

Strategie projektu : návštěvník auto odstaví ve Strážnici, kde je případně ubytován (kapacita 900 lůžek) - vybere si celodenní výlet (dle nabídky vinařský, kulinářský, přírodovědný...) vystoupí na trase kde se cítí že dojde k další zastávce a odjede zpět do Strážnice. 

vazby v místě: 
·	informační místa Strážnicka, aktivity Agentury Batova kanálu
·	s jinými tematickými projekty ( projekty o víně a  oskeruších ) apod. 


Využité potenciály : technologický a lidský

Očekávané limity : schopnosti provozovatele pro pravidelnou dopravu (ČSAD), projekt není omezen počasím, není omezen typ návštěvníků 

Ohrožení : nedostatek počátečních prostředků; nedostatek návštěvníků - nevytížení kapacity autobusu

Priority ve vztahu k ČR a EU :  regionální projekt služeb pilotního charakteru inovativní typ vinařské turistiky,  rozšíření služeb pro mládež   

Výchozí bod:  Strážnice a trasa vede podle pevné trasy zpět do Strážnice


Popis projektu: 

MAS  pronajímá od smluvního partnera (provozovatel ŽL na pravidelnou dopravu (ČSAD), minibus (30 míst, 15 kol, naftový motor se spotřebou cca 20l, typ  Iveco,Karosa, Man...)  Bus jede 28 km smluvní trasu se zastávkami v blízkosti turistických a školních cílů (do 1 km):  Strážnice (ATC) - Str. (nádr.) - Pod Žerotín (dále cyklotrasou) - Radějov - Lučina - Rozhledna (odbočka) - Tv.Lhota - Kněždub - Hr. Lhota - Tasov - Kozojídky - Strážnice. Bus využijí návštěvnici vinařské, kulinární, aktivní turistiky. Mimo hlavní sezonu je bus vytěžován pro školní a mimoškolní účely (posílení linky, exkurse, dojezd do zájmových kroužků...).

Návrh provozu :
pro doby dojezdu: 
od 1.5 do 30.6 jen PA SO,NE: 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 
od 1.7 do 30.9 jen ST,ČT,PA,SO,NE: 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00
od 1.5 do 30.6 jen PA SO,NE: 8.00, 10.00, 14.00, 16.00 18.00
Provozní ceny: zaváděcí cena za 1km - 2Kč, slevy 50% pod 6 let a nad 70 let, 

Rentabilita provozu :
 
Položka
 Popis 
Částka
Výkon
příjem 
45 000 / měsíc v letní sezoně (provoz v PA SO NE) 
1700 Kč/den
60 lidí/den

20 000/měsíc mimo sezonu (provoz v PA SO NE) 
1700 Kč/den
12 lidí/jízdu
výdej 
45 000 Kč /měsíc: plat na ŽL - 18 000, benzín 20l/100km - 24 000, poplatky,opravy), 
1700 Kč/den
30 km jedna jízda

Limity: 
Bus denně ujede 5 odjezdů x 30 km (zaokr.) = 150 km denně x 27 dní v měsíci - tj cca.  4050 Km (800 l nafty á 30 Kč)
Příjem minimální : 1100 Kč/den, tj  za den nutné přepravit průměrně 57 cestujících á 30 Kč (cena střední přepravní vzdálenosti), 
tj 12 lidí na jednu jízdu autobusu !

Alternace provozu:
·	doby odjezdu, cena dle pásem
·	doprava opačným směrem (dle zájmu turistů či místních obyvatel)
·	rozšíření trasy - příp. zajíždí i Na mlýnky, 

Realizátor : MAS Strážnicko - finančně podporující obslužnou firmu (CSAD), MAS -  jednotná informovanost a propagace, 

Celkové odhadované náklady - úpravy zastávek minibusu 0,8 mil, propagační materiál - jízdní řád 0,1 ; dotace provozu 0,1 mil  Kč/ročně

Uživatel : návštěvníci Strážnicka, mládež i místní obyvatelé

0čekávaný počet přepravených osob do 2 let - 10 000 lidí v celoročním provozu

Očekávaný nárůst zaměstnanosti -  celkem 1 nové pracovní místo řidiče

Zdroje : 80% EU, 20% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců) veřejný prostor a aktivity

Připravenost : objekty a pozemky v obecním  a státním vlastnictví, příprava technická a stavební dokumentace, dopravní povolení, stavební oznámení

Doba realizace : rok  2008



















 3. PORTA TASI

Cíl: realizovat obsahově strukturovaný projekt který má za cíl provázat historický potenciál (Porta Tasi, medovina, staré domky,umělci), s hraniční polohou obce mezi Dolňáckem a Horňáckem  a přírodní potenciál území s živým folklorem, vinařstvím a dary Horňácka,

vazby: 
·	místní : Hr. Lhota – stravování (stylové), infocentrum s knihovnou, projekt Folklor + keramika (paní Múčková - cimbálistka, pan Benedík keramik, aktivity Agentury Baťova kanálu)
·	regionální : místo propojeno cyklostezkou a Strážnickou vinařskou stezkou,širší zázemí pro Horňácké slavnosti ve velké a Strážnické slavnosti ve Strážnici

potenciály: kulturní, přírodní, geografický
limity : nedostatek finančních prostředků, nenavázání vazeb
 priority ve vztahu k ČR a EU : nový nadregionální  turistický cíl  ve venkovském prostoru 

Rozpis aktivit projektu :

Dobudování zázemí hřiště 
Nutná
Připravenost
Náklady v mil Kč
Bodování
Ø1	víceúčelové hříště oplocené, rozměru tenisového kurtu s umělým povrchem (typ. Hr. Lhota)
Proj.Dok.
St.Povol.
1,0

Ø2	arboretum – výsadba 30 druhů dřevin 
Proj. ozelenění
0,05

Ø3	rybníček – posezení, altán pro rybáře 4x4m
St.Ohlašení
0,1

Ø4	broková střelnice – úprava , 
projekt
0,1

Ø5	tepelné čerpadlo
projekt, St.Ohlašení
0,3

Dobudování služeb ubytovny 



Ø6	pujčovna kol – přístřešek 3x5 ve vnitřním rohu, 6 kol
St.Ohlašení
0,1

Ø7 vinotéka ve sklepení – úprava místnosti a vybavení policemi na víno, pálenku a medovinu
St.Ohlašení
hygienické vyj.
0,2

Dopravní propojení areálů a cyklostezek



Ø8	úprava povrchu stávajících cest (hřiště-Lipov, hřiště – br. střelnice) – 600m šíře 3m - recyklát
St.ohlašení
0,5

Celková propagace a doprovodné akce



Ø9	InformačØ14	ní tabule u vstupu do obce –Potra Tasi – Tasov Vás vítá, značØ15	ení jednotlivých cílů v obci
    Ø10  nohejbalové turnaje, turnaje brokové střelby – 
    Ø11  Slavnosti vína a medoviny na hřišti, ve   
             spolupráci s oběma medaři, 
    Ø12  Podpora obnovy památného domu se žudrem 
             – expozice - Síň umělců A. Frolky a R.  
             Falešníkové

0,1



0,1
0,05

0,05



Celkem


2,65 mil


1	realizátor :obec Tasov
3	uživatel : obec Tasov, J. Pavlica – hostinská činnost pro areál hřiště
5	celkové odhadované náklady, 2.65 mil Kč
6	zdroje: 80% EU, 20% MZE CR; předfinancování 100% realizátor (na 16 měsíců)
7	připravenost: objekty a pozemky ve vlastnictví obce, technická a stavební dokumentace,stavební povolení nebo oznámení, viz níže
8	doba realizace 1-12.2007

·	 Zlepšování životního prostředí a krajiny
·	
·	V této oblasti rozvoje je na Strážnicku také velký potenciál (tj. narušené životní prostředí s možností nápravy), který je však zatím projektově málo uchopený. Hlavní problematika je  lze na Strážnicku vytvářet projekty také v celém spektru významu od místních až po nadregionální. V rámci tvorby zásobníku projektů Strážnicka byly objeveny nové potenciály pro zlepšování kvality ŽP především v oblasti čistoty vod, tvorby systému ekologické stability a využití obnovitelných zdrojů energie. Limitující pro rozvoj  je především nedostatek finančních prostředků a drobná držba půdy, která bráncí větším aktivitám v krajině, řešením jsou komplexní pozemkové úpravy v jednotlivých katastrech obcí.
·	
·	
·	Indikátorem vývoje je:
·	kvalita vod, ovzduší, půdy, lesních  a travních porostů
·	divarsifikace biotopů 
·	prostupnost krajiny
·	tvorba zaměstnanosti
·	využití brownfields (především areály ZD)

 I. Projekty místního a regionálního významu 

Většina projektů má dlouhodobý a multifunkční efekt s využitím pro místní obyvatele i návštěvníky. Většina projektů je soustředěna do centrální části Strážnicka, které je intenzivně zemědělsky využíváno a proto je i místně nazýváno "saharou".Revitalizace krajiny napomůže stávajícím zemědělským firmám, Celkové zlepšení ŽP pomůže nejen místním ale i rozvoji turistiky (hustší cestní síť).   

  Jde o projekty: 
·	Tvorba prvků ÚSES v jednotlivých obcích - větrolamy, lemová zeleň, biocentra- remízky apod, (dle UPD dokumentace)
·	Pozemkové úpravy - jejich efekt je již vidět - vhodně realizované již v obcích Žeraviny a Kozojídky (krajinná zeleň, obslužné komunikace, rybníky)
·	Výsadba luk a pastvin na erozních plochách - aktivity pro farmy.
·	Výsadba lesů v okolí toků a erozně ohrožených místech - les Důbravka, les u kračin aj.
·	Obnova a údržba cestní sítě - významný multifunkční efekt 
·	

II.  Projekty nadregionálního významu

Nadregionální význam mají projekty vysoce inovativní a celorepublikově jedinečné :

·	Ekologické hospodaření zemědělských provozů - výroba bioplynu ve farmě Rolnická a.s.(2400 ha orné půdy, 3000 ks hospodářských zvířat)
·	Kořenová čistírna v Radějově - potoční ves, brána do Bílých Karpat  
·	Recyklační dvůr Strážnice - pilotní provoz ve venkovské oblasti
·	Obnova rybníků pánů ze Žerotína - komplex 3 rybníků celkem 55 ha , spolu s doprovodnou výsadbou zlepší klima centrální  bezlesé a zorněné části Strážnicka 
·	Ekologické centrum Salaš Travičná . ukázkové tradiční hospodaření na 10 ha obnovených pastvin v CHKO BK, včetně zázemí pro poznávací turistiku  












