TISKOVÁ ZPRÁVA

Obnova vycházkových tras v krajině podél řeky Sázavy v okolí Senohrab a Ondřejova
Do krajiny podél řeky Sázavy, v okolí Senohrab, Lensedel, Turkovic a Ondřejova, se vrátí staré
vycházkové cesty. Jejich obnovu v současné době realizují společnosti MAS Říčansko o.p.s. a
Posázaví o.p.s. Společně chtějí nejen obnovit historické cesty, ale zejména podpořit cestovní ruch
v regionu. Náklady na realizaci projektu jsou téměř 5 milionů Kč a většinu z nich pokryje dotace z
Programu rozvoje venkova.
Stavební firma, která předložila v rámci výběrového řízení nejnižší nabídkovou cenu a s kterou byla
17. 6. 2011 uzavřena smlouva o dílo na stavební práce při úpravě povrchu cest, začne na konci
června opravovat staré cesty. Během června proběhlo také výběrové řízení na stavební práce na
dřevěnou vyhlídku hradu Zlenice – Hláska. S vítězným uchazečem bude smlouva o dílo podepsána do
poloviny července. Na konci června bude dále zveřejněno výběrové řízení na dodávku mobiliářů –
laviček, informačních tabulí, interaktivních prvků a značení a dále výběrové řízení na tvorbu
propagačních materiálů. „Hotovo by mělo být do konce srpna“, řekla manažerka projektu Andrea
Lichtenbergová.
Společnosti MAS Říčansko o.p.s. a Posázaví o.p.s. současně vyhlásily soutěž na co nejvýstižnější
název vycházkových tras. Přihlásit se do ní mohou děti ZŠ v Ondřejově a ZŠ v Senohrabech, ale i
další děti a dospělí, kteří v blízkosti Ondřejova, Kaliště, Lensedel a Senohrab žijí nebo tento malebný
kraj rádi navštěvují. Název trasy by měl vyjadřovat například princip spolupráce, výměny zkušeností,
vzájemnou komunikaci, úctu k tradicím, přátelství mezi lidmi, vztah k přírodě, regionální patriotismus.
Informační tabule budou obsahovat obrázky Josefa Lady, proto i název může souviset s Josefem
Ladou.
Návrhy názvů je třeba doručit do 15. července 2011 poštou nebo osobně na adresu MAS Říčansko
o.p.s., Olivova 224, 251 01 Říčany nebo elektronicky na emailovou adresu alichtenbergova@atlas.cz.
Podrobnosti o projektu i soutěži jsou na www.mas.ricansko.eu nebo http://leader.posazavi.com.
„Děti, místní občané i ti, kteří mají k tomuto kraji vztah, se díky vyhlášené soutěži budou podílet na
nalezení nejvýstižnějšího názvu vycházkové trasy. Tento název bude uváděn na všech informačních
tabulích, ale i na propagačních materiálech, které budou v souvislosti s projektem publikovány,“ řekla
manažerka projektu Andrea Lichtenbergová. Vedle vlastního názvu vycházkových tras je soutěž
vypsána i na grafické ztvárnění loga „odpadky odneste s sebou“.
„Na vycházkových trasách budou instalovány informační tabule, které budou mapovat místní faunu a
floru. Na své si přijdou i děti předškolního či mladšího školního věku, které jistě zaujmou interaktivní
prvky informačních tabulí. Naučné zaměření vycházkových tras bude obsahovat i informace o
místních tradicích a lidových řemeslech,“ uvedla Lichtenbergová.
Slavnostní otevření vycházkových tras se podle ní plánuje na polovinu září 2011, kdy v rámci Dnů
kulturního dědictví proběhnou řemeslné trhy v Lensedlích, environmentální procházky nebo rytířské
souboje.
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