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Vodácky atraktivní Sázava by
měla být časem bezpečnější
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Posázaví — Zvýšit bezpečnost
vodácké turistiky na řekáčh
a zpřístupnit je široké veřej
nosti e hlavním cílem pro
jektu Reky se mění. Společně
ho realizují obecně prospěšně
společnosti Posázaví a Lípa
pro venkov s partnery z Ra
kovnicka.

Projekt se totiž vedle řeky
Sázavy týká i Berounky. Sna
hou vyhlašovatelů projektu je

podpořit šetrný turistický
ruch, zlepšit infrastrukturu
kolem řek, přispět k rozvoji
aktivní turistiky i k výchově
a vzdělávání návštěvníků re
gionu. Uskutečněni projektu
přijde na necelé čtyři miliony
korun, téměř tři a půl milio
nu z nich pokryje dotace z Pro
gramu rozvoje venkova.

„Projekt vychází z dlouho
leté spolupráce všech našich
subjektů,“ řekla ředitelka
společnosti Posázaví Bohun
ka Zemanová.

Součástí projektu bude mi
mo jiné zabezpečení jezu v Sá
zavě — Černých Budech, roz
místěni informačních panelü
podél řeky nebo vydání knihy
Reka Sázava v průběhu času.

Projekt podporují i zástupci
obcí na březích Sázavy.

„Sázava si naši pozornost
zaslouží. Zaplaťpánbůh za
každý projekt, který ji zlepší
a zvidite]ní. Bude ale nutná
i osvěta, aby se k ní turisté
choyali lépe,“ řeklJan Herbst
z OU Senohraby. ...6

Posázaví — Jan Herbst z OÚ
Senohraby připomněl, že na
pozemcích obce leží lokality
Plovárna a Baštírna, které
patří k nejkrásnějším kou
tum na Sázavě.

O Plovárnu ve Zlenicích už
dlouhou dobu pečuje občan
ské sdružení, které ji udržuje
a zajišťuje také jeden z mála
přivozü na Sázavě. S pomocí
příspěvků obce a dotací vybu
dovali dobrovolníci u řeky no
vé sociální zařízení a atrakce
pro děti. Vyznačili vycházko
vé trasy, které turisty zave
dou na hrad Zlenice přezdíva
ný Hláska. „Obec má zájem.
aby se sem lidé rádi vraceli,“
dodal Jan Herbst. Společnost
Lípa pro venkov zase očekává,

že projekt pomůže zlepšení in
frastruktury na řece.

„Chceme zrekonstruovat
samoobslužný přívoz v obci
Vlastějovice a opravit k němu
přístupovou cestu. Budeme
zabezpečovat i jezy v Budči
cích, Březině a Horce II. Dále
chceme opravit loděnici a pří
stup k řece v areálu TJ Jiskra
Zruč. Na třech místech vybu
dujeme odpočinková místa,“
popsala záměr projektová ma
nažerka Lípy pro venkov Van
da Kubínová S tím, že nové in
formativní cedule a rozcest
níky se objeví kolem řeky i v
úseku od Havlíčkova Brodu do
Chřenovic.

Označené mají být také ne
bezpečné jezy a vzniknou nová
odpočinková místa s přístav
ními kolíky pro lodě. (kac,jt)

Vodácky atraktivní Sázava by
měla být časem bezpečnější

ct__..
..

Dokončení ze strany 1

I


