
 
T i s k o v á   z p r á v a    

Cyklostezka na Hranicku p iblí í historii vodních a v trných mlýn

   
Pod názvem Po stopách vodní a v trné energie se na Hranicku v Mikroregionu Rozvodí  

p ipravuje ojedin lý projekt, který propojí bohatou historii vodních a v trných mlýn v jeho 

obcích. Pomocí tématicky zam ené cyklotrasy

 

se budou moci náv t vníci mikroregionu 

seznámit s tím, jak byla na venkov vyu ívána vodní a v trná energie.  

Projekt zapadá do dlouhodobé snahy, obcí sdru ených v mikroregionech, zlep it ivotní podmínky 

svých obyvatel, ale i zázemí pro turisty.  Chceme náv t vník m ale i místním obyvatel m

 

umo nit 

nejen aktivní trávení volného asu, ale i p iblí it jim historii obcí a zp sob ivota na ich p edk 

popisuje smysl projektu Zden k Lév, starosta obce St íte nad Ludinou. 

 

Dotace p iznaná na projekt

 

Ministerstvem místního rozvoje umo ní budovat zna ení na trasách, 

odpo ívadla, informa ní tabule, vytisknout propaga ní materiály a také mapovat historii vodních a 

v trných mlýn .  

Do p ípravy cyklostezky se mohou zapojit i podnikatelé, pop ípad neziskové organizace, které budou 

mít zájem na trase poskytovat náv t vník m kvalitní slu by. Nejlep ím zám r m bude nabídnuta 

p íprava podnikatelských plán . Zájemci se m ou kontaktovat tel: 581

 

626 202, 581 625 250 nebo e-

mailu: j.balek@mikroregion-hranicko.cz

 

p ípadn obec@striteznl.cz.

  

Projekt p ipravil ve spolupráci s Mikroregionem Rozvodí Sekretariát Mikroregionu Hranicko.  

Podstatná ást plánované stezky bude procházet obcemi Mikroregionu Rozvodí, ve kterém nápad 

vznikl ji d íve a díky zpracování Koncepce rozvoje cyklostezek a cyklotras na Hranicku, ve které 

tento zám r dostal prioritu íslo 1,  byl také vybrán jako ukázková akce rozvoje venkova.   

Tímto projektem na e úsilí rozhodn nekon í, naopak v následujících letech chceme cyklotrasu 

prodlou it do dal ích oblastí Mikroregionu Hranicko a vytvo it nadstandardní zázemí pro 

cykloturistiku , dodává Jan Balek ze Sekretariátu Mikroregionu Hranicko.    

V Hustope ích 14. ervence 2005   

Dal í informace: 

Zden k Lév, p edseda MR Rozvodí, tel: 724

 

182 830 obec@striteznl.cz 

Jan Balek, mana er rozvoje MR Hranicko, tel: 731 577 450  j.balek@mikroregion-hranicko.cz
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