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KYSUCE

Zaujímavosti

Na hrebeni nad obcou Oščadnica vyrastie nová rozhľadňa
MARIÁN PLEVKO: CYKLOTRASY JE NUTNÉ DOPLNIŤ O NOVÉ ATRAKCIE S PRÍRODNÝM BOHATSTVOM
V Oščadnici vyrastie nová rozhľadňa. Jej výstavba je výsledkom spolupráce obce a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce (OOCR Kysuce)

práci s OOCR Kysuce, ktorá je koordinačným orgánom pre rozvoj
cestovného ruchu v našom regióne.
Ide o finančné prostriedky, ktoré sú
na tento účel priamo určené.

V obci chcú oživiť stagnujúci gastrosektor

Telo novej rozhľadne v Oščadnici rastie ako z vody.

Nová rozhľadňa sa stane dominantou náučného chodníka na hrebeňovej trase, ktorý vedie z Oščadnice Píla na Veľkú Raču. O ďalších
plánoch v oblasti cestovného ruchu
v obci Oščadnica sme sa zhovárali so
starostom obce Ing. Mariánom Plevkom a výkonným riaditeľom OOCR
Kysuce JUDr. PhDr. Matejom Šimáškom, PhD.

Rozhľadňa dodá cyklotrase na atraktivite
Zámer postaviť Rozhľadňu pod
Kalinovým vrchom má dlhšie trvanie. Pôvodne išlo o projekt, ktorý mal
byť financovaný v rámci projekt cyklotrasy, ktorá vedie z obce Dunajov,
cez Krásno nad Kysucou, až do Oščadnice. Ide o cyklotrasu, ktorá je
napojená na Bystrickú cyklomagistrálu a mala by pokračovať ďalej do
Čadce a v opačnom smere na Dolné
Kysuce.
„Pri realizácie veľkých infraštruk-

túrnych projektov ako sú cyklotrasy
je nutné doplniť tieto projekty o nové
atrakcie s prírodnými bohatstvom,
ktoré by mali cyklistov a turistov
motivovať na ich návštevu“ vysvetľuje Plevko.
Z uvedeného dôvodu vznikol zámer postaviť rozhľadňu na chodníku
od cyklotrasy z nižného konca, ktorý
vedie na Veľkú Raču. Na uvedenom
mieste už dnes existuje oddychové
miesto, ktoré môžu turisti využiť na
občerstvenie a oddych.
Miesto je dobre dostupné, tak
z centra Oščadnice, náučným chodníkom okolo penziónu GAJUZ alebo
priamo z cyklotrasy, či vlakovej zastávky.
Toto miesto poskytuje krásne výhľady na panorámu Javorníkov a oblasť Horných Kysúc. Z dôvodu zmeny projektového zámeru však rozhľadňa nebola postavená v rámci
projektu cyklotrasy.
V tomto smere sa preto obec rozhodla vybudovať rozhľadňu v spolu-

Rozhľadňa bude po dostavbe pripomínať hradnú vežu.

„Privítali sme možnosť podieľať sa
na tomto projekte. Na jedenej starne
vznikne ďalší atraktívny bod na mape Kysúc, na starne druhej priamo
podporíme aktívnych členov našej
organizácie z Obce Oščadnica. Ide
konkrétne o stredisko Snowparadise
Veľká Rača, ktoré v lete ponúka
množstvo atrakcií, ale tiež o penzióny GAJUZ, Centrál a Adventure golf,
Rodinka Resort Oščadnica. Veríme,
že aj týmto spôsobom sa nám spoločne podarí podporiť stagnujúci
gastrosektor a ubytovateľov“ vysvetľuje Šimášek.
Oščadnica je dlhodobo výzanmným strediskom cestovného ruchu
v slovensko – česko – poľskom pohraničí. Rozhľadňa je autorským
dielom Ing. Arch. Stanislava Mikovčáka a zapadá tak do celkovej koncepcie siete rozhľadní, ktoré sú dominantou kysuckých Beskýd.
„Kysuce sú známe svojou prírodnou atraktivitou. Vidíme preto potenciál rozvíjať sa týmto smerom.
Podporou výstavby turistickej infraštruktúry by sa mali zlepšiť podmienky pre našich turistov. Od toho
si potom sľubujeme ich zvýšený počet. Je pre nás dôležité, aby návštevníci Kysúc mohli v našom regióne
ostať viac dní a z uvedeného dôvodu
je dôležitá realizácia všetkých podobných aktivít“ dodáva Šimášek.
Plánovaný termín dostavby rozhľadne je v auguste tohto roka. V súvislosti s tým pripravuje OOCR Kysuce s obcou Oščadnica a ďalšími
partnermi celý rad propagačných
akcií, o ktorých Vás budeme informovať.

piny Bystrická dolina.
„Vybudovaním parkoviska pre
integrovanú dopravu zabezpečíme
zázemie pre turistov, ale aj domácich
obyvateľov pre rozvoj podporných
služieb. Zároveň tým prispejeme
k ochrane životného prostredia
a podpore zdravšieho životného štýlu“.

Postavia aj Kysuckú izbu
Oščadnica je členom OOCR Kysuce s najvyšším počtom prenocovaní, čo je odrazom veľkého množstva
rekreačných
chalúp,
privátov
a apartmánov. S ohľadom na to sa
viaceré aktivity obce zameriavajú na
podporu miestneho turizmu.
Napriek tomu, že boli kvôli hygienickým opatreniam zrušené via-

propagáciu Kysúc ako rázovitého regiónu s krásnym prírodným prostredím“ dopĺňa Šimášek.
Osobitný rozmer v tomto smere
má podpora agroturistiky. V Oščadnici prebieha rozsiahla rekonštrukcia
budov v areáli Roľníckeho družstva
Veľká Rača.
Investor plánuje rozšíriť predaj
produktov z lokálnych surovín a to
atraktívnym spôsobom tak, že si
návštevníci a turisti budú môcť pozrieť čiastočne aj proces ich výroby.
Obec v spolupráci s RD Veľka Rača s ohľadom na zvýšený počet turistov zrekonštruovala aj prístupovú
cestu k družstvu.
„S potešením vítame aktivity RD
Veľká Rača. Podporujeme lokálnych
výrobcov a to nie len s ohľadom na
rozvoj cestovného ruchu, ale tiež

Miesto výstavby poskytuje výhľady na panorámu Javorníkov a oblasť Horných Kysúc.

Funguje aj informačný
kontaktný bod
Ďalšie aktivity na podporu cestovného ruchu v regióne
Podľa slov starostu Plevka sa obec
pripravuje na obnovenú sezónu
a snaží sa pripravovať aj ďalšie podmienky pre rozvoj turizmu.
„Plánujeme výstavbu ďalších cyklotrás, ale aj turistickej infraštruktúry
a zázemia. V tomto smere sa projektovo pripravujeme nakoľko je veľmi
reálne, že prostriedky budeme môcť
čerpať viacerými mimorozpočtovými zdrojmi“.
V obci s ohľadom na očakávaný
zvýšený počet turistov obnovil svoju
činnosť aj RačaTik. Ide o informačný
kontaktný bod, ktorý zabezpečuje
zaujímavé aktivity a poskytuje zázemie a program pre turistov v Oščadnici. V súvislosti nárastom turistov,
ale aj s ohľadom na ďalší rozvoj dopravy sa zrekonštruuje v centre obce
Oščadnica pri kostole aj centrálne
parkovisko, ktoré bude východiskovým bodom na viaceré turistické
chodníky. Projekt bude zrealizovaný
z prostriedkov Miestnej akčnej sku-

Rozhľadňa sa stane dominantou náučného chodníka na hrebeňovej trase.

ceré podujatia obec pripravuje aspoň
zázemie aj pre menšie skupiny na aktívne trávenie voľného času. Ešte pred
letnou sezónou by mala byť ukončená výstavba Kysuckej izby na vyšnom konci v časti pod DSS Slniečko.
Doplnková stavba areálu poskytne priestor pre oddych a rekreáciu.
S ohľadom na aktuálny stav sú pripravované aj propagačné materiály
a marketingové aktivity OOCR Kysuce. „Snažíme sa prispôsobiť podmienkam a pripravujeme kampaň na

s ohľadom na zdravší životný štýl
v tejto uponáhľanej dobe.“
V súčasnosti prebiehajú aj rokovania na úrovni predstaviteľov družstva, obce a OOCR Kysuce o koordinácii aktivít na poli cestovného ruchu a ďalšom rozvoji v tejto oblasti,
nakoľko je spoločný záujem, aby sa
členom OOCR stalo aj roľnícke
družstvo. Rozvoj agroturistiky by mal
byť totiž ďalším prínosom pre rozvoj
regiónu.
Pavol Stolárik
Snímky: OOCR Kysuce

