Název projektu: „Odpočinkové místo v lesích obce Louka“
Tento projekt je financován z dotačního programu Program rozvoje venkova v rámci realizace
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Horňácko a
Ostrožsko z.s.

Hlavní cíl projektu: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního
rozvoje.
Operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS
Popis projektu: úkolem projektu je vybudování odpočinkového místa v obecních lesích. Lokalita
bezprostředně navazuje na intravilán obce a je přístupná po lávce pro pěší přes říčku Veličku. Ve
vybrané lokalitě bylo v minulosti vybudováno volejbalové hřiště a kryté pódium pro nejrůznější
vystoupení. Toto místo je již nyní hojně navštěvováno občany obce Louka, turisty a širokou
veřejností. Záměrem tohoto projektu je vhodné doplnění lokality o další atraktivity, odpočinková
místa a informační ceduli. Prvky jsou voleny tak, aby daná lokalita byla vhodná i pro rodiny s dětmi
a stala se centrem odpočinku nejen pro občany obce. Veškeré navrhované prvky jsou z přírodních
materiálů. Dětské herní prvky jsou navrženy tak, aby dopadová plocha byla pod výšku 1 m a nebyla
nutná instalace dopadových ploch tlumících pád, což by do lesa opticky nezapadalo.
Cílem projektu: je posílit rekreační funkci lesa, přitáhnout více dětí a mládeže do tohoto území a
vytvořit pro ně zajímavé a atraktivní místo, kde se mohou scházet, vzdělávat a hrát si. Spolek MS
Volavec Louka ve spolupráci s obcí Louka pořádá často pro děti, mládež i dospělé vycházky s
přednáškou a výkladem o přírodě, ochraně životního prostředí a údržbě lesů a toto místo by mohlo
pro tyto účely vytvořit příjemné zázemí.
Výsledky projektu: díky projektu se vybuduje odpočinkové místo atraktivní pro děti, mládež,
dospělé, turisty zkrátka širokou veřejnost. Na lesním pozemku bude množství herních prvků, altán,
houpačky, informační tabule, dřevěná socha, odpadkový koš a místa k sedění a relaxaci. To vše z
přírodních materiálů a citlivě usazené do prostředí tak, aby nikterak nerušilo ráz lesního okolí.

