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příjemná procházka malebnou jihočeskou krajinou • kulturněhistorické, přírodní
a technické zajímavosti • půvabné interaktivní výtvarné prvky ze dřeva

Proč název Naučná stezka Za neznašovským kohoutem?
Naučná stezka kolem Neznašova ukazuje historické, stavební a krajinné bohatství.
Neznašovská náves
Tvar trasy v mapě připomíná obrys
na kreslené pohlednici
těla kohouta, který je erbovním
z r. 1904, kresba I. Lindauer.
znakem rodu Kořenských z Terešova.
Jim patřil Neznašov a jeho část Kořensko od konce 15. století
a jim vděčí za počátek svého rozvoje.

S čím se na stezce můžete setkat?
Návštěvníky čeká příjemná procházka cca 5,5 km dlouhým
okruhem naučné stezky a na své si zde přijde opravdu téměř
každý. Při stezce se nachází několik památek zapsaných na
Ústředním seznamu kulturních památek ČR (např. rodinná
hrobka hrabat Berchtoldů, židovský hřbitov, kostel Nejsvětější Trojice, mohyla na vrcholu Kořenské skály atd.). Milovníci
přírody a krásné jihočeské krajiny ocení např. skalní vyhlídku
na soutok Vltavy s Lužnicí, půvabné zastavení u rybníku Židovák či meditativní prostor u kaple sv. Anny v údolí Bohunického potoka. Zajímavá je např. i matečnice rychlerostoucích
dřevin, jediná svého druhu v jižních Čechách. Návštěvníky
spíše s technickým zaměřením třeba osloví technické zajímavosti, které stezka nabízí: vodní dílo Kořensko či zřícenina
pivovaru s dochovanými zracími sklepy. Všechny podstatné
informace jsou pak shrnuty na celkem 12 infotabulích, které návštěvníky informují nejen o historických, přírodních či
technických zajímavostech, ale najdete zde i pověsti vztahující se k místům, jimiž stezka prochází. Síly lze načerpat
na celkem 7 dřevěných posezeních. Ta jsou navíc vybavena
půvabnými interaktivními výtvarnými dřevěnými
prvky, které ocení nejen
nejmladší návštěvníci.

Pár slov o Okrašlovacím spolku
Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s.
vznikl roku 2007. Došlo tak k obnově okrašlovacího
spolku, který v Týně nad Vltavou a okolí fungoval
již mezi rokem 1880 a 2. sv. válkou a významnou měrou se
podílel zejména na výsadbě okrasné zeleně na Vltavotýnsku (např. Alej Míru či Bedřichovy sady v Týně nad Vltavou).
Hlavními cíli sdružení jsou okrašlování a zvelebování krajiny,
ochrana přírodních a kulturně-historických památek zdejšího
mikroregionu, podpora a péče o turistickou infrastrukturu,
zvelebování a úpravy okolí cest atd.

Co všechno projekt přinesl?
Na začátku všeho stála úspěšná žádost o dotaci do Programu
rozvoje venkova, osa III, opatření III.1.3 Podpora cestovního
ruchu, kterou podal roku 2011 ve spolupráci s obcí Všemyslice Okrašlovací spolek mikroregionu Vltavotýnsko, o.s. V rámci projektu bylo vybudováno 12 stanovišť vybavených 12
infotabulemi, 7 odpočívadly s posezením, interaktivními
výtvarnými prvky ze dřeva a odpadkovými koši. Došlo také
ke stavebním úpravám meditativního zákoutí v prostorách
kaple sv. Anny (konkrétně: vydláždění prostoru před kaplí,
rekonstrukce opěrné kamenné zídky a kamenné studánky).
Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zlepšení schůdnosti stezky
byla také realizovaná řada drobných terénních úprav, došlo
k vysekání náletů a problematické části trasy byly opatřeny
hatěmi či dřevěným zábradlím.

Poděkování
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří se
podíleli na realizaci, především pak obci
Všemyslice v čele se starostkou Hanou
Bartuškovou. Texty a historické fotografie
dodali PhDr. ThBc. Jan Bartuška a Martina Sudová (Městské
muzeum Týn n.Vlt.), autory grafického řešení a mobiliáře
jsou Barbora a Jaroslav Šímovi, Týn n. Vlt.

Obec Neznašov

EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA:
EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ.

KOŘENSKÁ SKÁLA

Posezení pod kostelem hlídá drak.

Pod Kořenskou skálou.

Romantická vyhlídka Kořenská skála.

SOUTOK VLTAVY A LUŽNICE

Památný dub nad rybníkem Židovák
s matečnicí rychlerostoucích dřevin vlevo.

Kohout na zastavení u kaple sv. Anny.

Trasa naučné stezky Za neznašovským kohoutem
zelené značení
délka trasy: 5,5 km
počet zastavení: 12
1: 10 000

Přejeme všem návštěvníkům, ať se
jim naučná stezka líbí a přinese jim
poučení i zábavu, tak jako autorům
při její tvorbě.

Motýl na vyhlídce nad soutokem Lužnice s Vltavou.

Stanoviště:
1. Neznašovská náves
2. Neznašovský zámek
3. U bývalého pivovaru
4. Židovský hřbitov
s posezením u rybníku Židovák
5. Kaple sv. Anny
6. O řece
7. Vyhlídka na soutok
8. Vyhlídka Kořenská skála
9. Pod Kořenskou skálou
10. Vodní dílo Kořensko
11. Farní kostel Nejsv. Trojice
s posezením pod kostelem
12. Berchtoldova hrobka

Zastavení u farního kostela
Nejsvětější Trojice.

