
Mikroregton Hranicko navštíVil Po sázaví
Mikroregion Hranicko ve

spolupráci s Hranlckou roz-
vojovou agenturou organizo-
val ve dnech 25, až27. bŤezna
studijnÍ cestu do regionu Po-
sázavl Touto akcÍ byl zavr.
šen projekt Cesta ke vzdělánÍ
v regionu Ht'anÍcko, kter5i re-
alizoval Mikroregion Hra-
nicko v rámci Programu roz-
voje venkova ČR.
V rámci projektu proběhlo

celkem osm vzdělávacÍch
semináŤ , které byly zamě-
reny na vzdělávání zástupcti
obcÍ' veŤejnych institucí, fi-
rem a projektov5ich manaŽe-
ru i široké veŤejnosti z Hra.
nicka. Semináre byly na téma
obnovitelné zdroje energie.
Zadáv ání verej nych zakázek,
Projektové Ťizeni nebo Mu.
zea a expozice. VŠechny tyto
semináre se uskutečnily v
druhé polovině roku 2009.

Ve čtvrtek 25' bŤezna vyra-
zila 39členná skupina zástup-
cti obcÍ a spolupracovník
Mikroregionu Hranicko na
studijní cestu, jejímŽ cíIem
byl Tynec nad Sázavou. Po
pŤÍjezdu proběhlo uvodní se.
tkání se zástupci MAS Posá.
zavÍ, o.p.s' kteŤÍ všechny prÍ-
tomné pŤivitali a informovali
je o aktivitách společnosti.

JelikoŽ má region PosázavÍ
značné prÍrodní a historické
bohatství, je činnost MAS Po-
sázaví zaměŤena velkym dÍ-
lem na rozvoj cestovního ru.
chu v regionu. Mezi dalŠí ak.
tivity patŤÍ realizace Strate-
gického plánu LEADER a dá.
le poskytováni servisu Mik.

roregionrim, které se nachá.
zejí na uzemí pusobnosti
MAS PosázavÍ.
V pátek podnikli častníci

studijní cesty exkurzi po za.
jimavlich projektech v regio-
nu. které byly realizován1. v
rámci Programu LEADER' V
pr běhu celého dne navŠtívi.
li renovovanou kaoličku v
osadě Čelivo. malé hasičské
muzeum a opravenou hasic-

skou zbrojnici v Ratměi'icich.
V této obci ťtČastnÍci navŠtÍvi-
li i kostelÍk. ktery je take nove
opravetry, a poté pi.ejeli do
obce Odlochovice, kde se na-
cházi zajÍmavp hasicske mu.
zeum.

DalŠí kt'rrky vedly tia zná-
mou koťrskou farmu Herouti-
ce, kde krcllně prohlídky stájí'
seználnili majitelé farmy
vŠechnv prítonrné s historií a
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ltospodaŤenítn farmy' Po-
slednírn mÍstenr exkurze byl
kulturní dum v Tyrrci nad Sá-
Zavou. Jedná se o byvalou to-
várnu na kameninu. Novy
maiitel zaČal s postupnou re-
konstt'ukci objektu' v t.ámci
ktet'e bude objekt promenen v
tnultifunkčnÍ spoleČenské
centrum.

..Po ce]ou dobu nám na Stu-
dijttí ceste prá)o krásné poča-
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sí, dtlzvěděIi jsme se mnoho
zajÍmavych informacÍ o regi-
onu i o projektech v regionu
realizovartych. Verím. že
ťtčastnÍci si odnesli pěkné
vzpomínky a naČerpali nové
nápady do budoucna'.. dodala
Pav]a Vaculová, koordiná.
torka studijnÍ cesty.

Pav|a VacuIová.

koordiniátorka studijní cesty
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