Projekty spolupráce
Najdi poklad ve svém regionu
Projekt realizovaný ve spolupráci se sousední místní akční skupinou Společná cesta směřuje v těchto dnech již ke svému cíli.
Jeho náplní bylo především vytvoření pěších stezek na území dvou sousedících MAS, a to jednak vyznačením těchto tras
pomocí turistického značení a také umístěním doplňkového
mobiliáře v podobě zastřešených míst pro odpočinek.
jedno z odpočívadel - Nezamyslice
Realizace projektu bude nyní pokračovat instalací informačních
tabulí na vybraných odpočívadlech. Pěší trasa, kterou projekt vytváří, prochází v rámci území naší MAS katastry celkem 25 obcí.
V rámci území MAS Na cestě k prosperitě byla tedy díky projektu vytvořena a vyznačena pěší turistická trasa v celkové
délce cca 46 km, jež se na jihu regionu plynule napojuje na území MAS Společná cesta. Dále bylo pořízeno a v blízkosti trasy
instalováno 32 zastřešených odpočívadel, propagační materiály,
mapy atd. Na vybraných odpočívadlech budou ještě umístěny
turistické infotabule.

Celkové původně předpokládané výdaje projektu na straně naší
MAS činily 1 405 000,- Kč. Především díky realizaci a výsledkům zadávacího řízení na dodávku a instalaci mobiliáře a značení tras lze však v tomto směru očekávat významnou úsporu, a to
až v řádu stovek tisíc korun.

Poznáváme náš region
Rubrika „Poznáváme náš region“ nabídne tentokrát celkem
tři milá zastavení. Při putování od zámku k zámku se vydáme
do Vřesovic. Jako významnou osobnost a pamětníka našeho regionu si připomeneme pana Vladimíra Horáka z Vrchoslavic.
A z jedné staré hanácké pověsti se dozvíme, že i naše MAS má
své „blanické rytíře“…

Od zámku k zámku - Vřesovice

Většina našich obcí a měst má podobu, kterou výrazně a jedinečně poznamenalo baroko. Jednou z jedenácti památek Vřesovic, uvedených v Ústředním seznamu nemovitých kulturních
památek České republiky a které s jedinou výjimkou pocházejí
ze 17. a 18. století a jsou tedy barokní, je místní zámek. Postaven byl v roce 1704 jako sídlo opata kláštera premonstrátů
pěší trasa na území naší MAS
Nedílnou součástí projektu a vzniklé trasy je také její zatraktivnění prostřednictvím hry na pomezí sportu a turistiky zvané
Geocaching, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané keš, o níž jsou
známy její zeměpisné souřadnice. Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím
zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná.
V rámci realizace projektu spolupráce „Najdi poklad ve svém
regionu“ byla v červnu 2012 dokončena dodávka a instalace mobiliáře a značení pěších tras na území regionů obou partnerů.
V rámci této části projektu bylo turisticky vyznačeno celkem
85 km pěší trasy (z toho 46 km na území naší MAS), bylo pořízeno celkem 44 zastřešených dřevěných odpočívadel se stolem
a dvěma lavicemi (z toho 32 na území naší MAS) a další související mobiliář (odpadkové koše, rozcestníky, ukazatele apod.).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

