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Slovo ředitele MAS
Vážení spoluobčané.
Všichni se již těšíme na letní období plné sluníčka,
prázdninové pohody a zážitků. Přesto jsme se ještě před
touto příjemnou dobou dovolili sepsat další číslo zpravodaje,
které mapuje uplynulé období a přibližuje dění v naší Místní
akční skupině Rýmařovsko.
Přeji všem občanům a zvláště dětem příjemné prožití letních
prázdnin, spoustu krásných dojmů a nám všem hlavně
odpočinek a načerpání energie před podzimním obdobím.
Ing. Petr Klouda, ředitel MAS

Co nového na Rýmařovsku
Od ledna tohoto roku bylo možno začít s realizací plánovaných
a připravených investičních a neinvestičních akcí.

Rýmařovsko fandí cykloturistice
Rýmařovsko chce podpořit další rozvoj cykloturismu v regionu.
V březnu tohoto roku byla podána žádost o dotaci na vypracování projektové
dokumentace na cyklostezku, která povede z Malé Morávky, přes obce
Václavov, Dolní Moravice, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Břidličná a Valšov.
Cyklotrasa Malá Morávka – Valšov by měla být vedena převážně údolím řeky
Moravice. V závěru trasy na odbočce do Dolního Václavova bude stoupat do
kopců bruntálské vrchoviny. Podélný profil trasy se vyznačuje mírným
stoupáním i klesáním, čímž bude vytvořen předpoklad jejího využití pro různě
zdatné skupiny cyklistů.
Při navrhování úprav jednotlivých úseků bude brán ohled na využití cyklotrasy i
pro jiné druhy bezmotorové dopravy a v maximální míře bude její vedení
navrženo na místní nebo účelové komunikace, případně parcely, které v
minulosti k dopravnímu účelu sloužily. Délka páteřní trasy z Malé Morávky k
vyústění pod Valšovem je 20,386 km. Délka vedlejší trasy z Dolního Václavova
k napojení na páteřní trasu nad Břidličnou je 8,131 km. Celková délka
navržených úseků je 28,517 km.
Žádost o dotaci na výše uvedený záměr byla úspěšná a Sdružení obcí
Rýmařovska obdrželo částku 300.000,- Kč z celkových nákladů 504 840,- Kč od
Nadace OKD. Zástupci Sdružení obcí se 16. července zúčastnili slavnostního
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předávání grantů Nadace OKD, které proběhlo v rámci konání hudebního
festivalu Colours of Ostrava.
Nadace OKD umožní svým příspěvkem dopracování projektové dokumentace,
nutné pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Ta poté bude sloužit jako
podklad pro žádost o dotaci na samotnou realizaci projektu s odhadovanými
náklady cca 25 mil. Kč, kterou by chtělo Sdružení obcí Rýmařovska podat
do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko v říjnu 2011.
Projekt mezinárodní spolupráce Kde bolo, tam bolo
Dalším projektem v rámci MAS Rýmařovsko, na který jsme v červnu
tohoto roku podali žádost o dotaci je projekt mezinárodní spolupráci mezi
naší MAS a MAS Lev ze Slovenska.
Projekt se připravoval delší období. Vycházelo se ze znalostí jednotlivých
regionů při návštěvách jak slovenských partnerů v Česku tak naše
návštěvy na Slovensku, z pochopení potřeb jak jednotlivých starostů
zajišťující rozvoj regionu, tak organizátorů pořádajících kulturně
společenské akce v jednotlivých obcích obou partnerských regionů.
A o co konkrétně jde? Projekt "Kde bolo, tam bolo" navrhuje realizaci
společného doplnění infrastruktury cestovního ruchu obou partnerských
MAS, zabezpečení společných propagačních kulturně společenských akcí a
workshopu a tvorbu propagačních předmětů. Doplnění turistické
infrastruktury zahrnuje vybudování turistického odpočívadla Ryžoviště,
naučné stezky Břidličná včetně zázemí pro turisty, to vše na území MAS
Rýmařovsko. Na slovenské straně dojde k obnovení turistické trasy Sivá
Brada - Rajtopíky. Společný marketing projektu spočívá v uspořádání
společných propagačních a poznávacích akcí se zaměřením na propagaci
nově vytvořené infrastruktury cestovního ruchu, a rovněž na zviditelnění
a přiblížení místního folkloru a místních specialit obou MAS.
Území MAS Rýmařovsko oplývá přírodním, historickým a kulturním
bohatstvím, zakomponovaným nejen do nemovitých památek i zón, ale i
do snahy o udržování a vytváření zvyků i tradic. Tyto vyjmenované
aspekty jsou jedním z důležitých faktorů pro zachování kulturní identity. V
současné době zájem o udržování zvyků a tradic v naší uspěchané
konzumně žijící společnosti postupně klesá. To je důvod proč se
Rýmařovsko snaží oživit a podporovat konkrétní přednosti i odborné
schopnosti ve svém regionu. Proto celkovou myšlenku projektu tvoří
investiční i marketingové kroky v cestovním ruchu obou partnerských MAS
a ochrana a zpřístupnění společného přírodního a kulturního bohatství.
Realizací projektu dojde také k zlepšení a vyzvednutí nápaditosti a
originality místního potenciálu.
Nikola Velebná , manažer SOR
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Přehled vybraných projektů v rámci
Programu obnovy venkova Ministerstva pro
místní rozvoj
Dolní Moravice – Výstavba dětského hřiště
Dolní Moravice – Oprava kaple Sv. Anny na Nové Vsi
Malá Štáhle – Oprava kaple Sv. Jiří
Malá Morávka – Oprava dětského hřiště

Přehled vybraných projektů v rámci
Programu obnovy venkova
Moravskoslezského kraje
Dolní Moravice – Oprava střechy mateřské školy
Tvrdkov – Rekonstrukce Obecního úřadu
Lomnice – Oprava místní komunikace
Václavov – Oprava hasičské zbrojnice
Malá Morávka – Oprava místní komunikace

Nudíte se, nevíte co dělat o víkendu, kde shlédnout výstavu či se
pobavit u příjemné muziky?
Společenské
Společenské a kulturní akce na Rýmařovsku
KDY :

KDE:

Kdo,
Kdo, CO:
CO:

To vše ke každé události v regionu naleznete na našich stránkách
www.rymarovsko.cz
Pozn. Zpravodaj neprošel jazykovou korekturou.
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