Vyznačení půdních bloků, na kterých hospodaří ZAS Mžany.
Foto: archiv ZAS Mžany

Zemědělská
akciová společnost Mžany, a. s.
Zemědělské družstvo Libčany
Zemědělská akciová společnost Mžany, a. s. (ZAS Mžany)
hospodaří v Královéhradeckém kraji na rozloze 1 789 ha. Věnuje se nejen rostlinné výrobě,
ale i šlechtitelskému chovu českého strakatého skotu. Chov skotu je zaměřen na produkci
mléka a hovězího masa ve vysoké kvalitě. Více informací naleznete na: www.mzanyas.cz
Spolupráce s Dětským domovem v Nechanicích:
Mentoringové programy
ZAS Mžany organizuje mentoringové programy pro Dětský domov v Nechanicích. Programy jsou zaměřeny na mládež. Cílem mentoringových programů je prezentovat úspěšný zemědělský provoz, motivovat k absolvování zemědělského učiliště nebo střední školy a nabídnout pomoc při hledání budoucího
povolání. Společnost ZAS Mžany nabízí studentům také pracovní stáže s možností stipendia a zajištění
provozní praxe. Mladí lidé tak získají lepší uplatnění na trhu práce.
Projekt „O krok napřed“
Projekt „O krok napřed“ je určen mladým lidem (studentům) z dětského domova v Nechanicích, kteří se
připravují na odchod do samostatného života. Nabízí jim pracovní zkušenosti formou vzdělávacích aktivit, exkurzí a stáží. ZAS Mžany ve spolupráci s místní akční skupinou Hradecký venkov v rámci svého
mentorství poskytuje podporu a poradenství pro budoucí opraváře zemědělských strojů.

Šlechtitelský chov českého strakatého skotu.
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Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Implementace principů variabilního hnojení a aplikace pesticidů
S podporou PRV byla pořízena moderní aplikační technika s možností variabilního dávkování hnojiv nebo
postřiků během práce stroje, senzorová technika pro on-line řízení dávky hnojiv a pesticidů a výnosoměrná čidla pro osazení do stávající sklizňové techniky.

Zemědělské družstvo Libčany (ZD Libčany)
hospodaří na 1 138 ha zemědělské půdy a jeho provoz je rozdělen do čtyř středisek – rostlinné výroby, ovocnářské výroby, skladování a třídění ovoce a střediska mechanizace a oprav.
Více informací naleznete na: www.zdlibcany.cz
Zemědělská praxe pro studenty
V rámci spolupráce se Střední školou technickou a řemeslnou v Novém Bydžově nabízí ZD Libčany zemědělskou praxi studentům oboru Opravář zemědělské techniky. Nejlepší studenti získávají po skončení studia pracovní smlouvu. ZD Libčany si touto cestou vychovává vlastní zaměstnance a zajišťuje tak
generační obměnu v zemědělství.

Učni z Dětského domova Nechanice v ZAS Mžany.
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Spolupráce s úřadem práce
ZD Libčany ve spolupráci s Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou v Hradci Králové nabízí možnosti
pracovního uplatnění v rámci zemědělské výroby. ZD Libčany má vlastní ubytovnu. Brigádníci každoročně pomáhají zajistit řez ovocných stromů a sklizeň ovoce. ZD Libčany nabízí také samosběr ovoce
(broskví, jablek a hrušek), o který mají zájem především rodiny s dětmi, mateřské školy a školní jídelny
z okolí.
Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV)
Název projektu: Zemědělské družstvo Libčany – investice do rostlinné výroby
S podporou PRV družstvo zrealizovalo zplynotěsnění skladových komor, protikroupové a protidešťové
systémy, nákup speciálních strojů do rostlinné výroby (kypřič, secí stroj, mulčovač).

ZD Libčany nabízí samosběr ovoce.
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