Návrat ľudí na Domašu cítia aj na Valkove, majú veľa plánov
Utorok, 02 August 2016 03:21

Prevzaté z denníka Bardejovský Korzár: Pred sezónou pribudla na Valkove požičovňa
vodných bicyklov a člnkov, zlepšila sa aj infraštruktúra. BŽANY. Rekreačná oblasť Domaša
Valkov zažíva postupný návrat turistov. Po skúsenostiach z minulého roka sa aj v rámci tejto
sezóny snažila obec Bžany (okres Stropkov), do ktorej správy pláž na Valkove patrí, zlepšiť
podmienky pre návštevníkov.
Za víkend aj tritisíc ľudí
Tí využívajú na pobyt pri vode aj počas prázdnin najmä víkendy a aj keď dva úvodné
prázdninové priniesli nepriaznivé počasie, v obci veria, že aj v tejto sezóne bude pokračovať
trend rastúcej návštevnosti z minulého roka.

Ako povedala starostka obce Bžany Mária Kasičová, po vyčistení a vykosení pláže
zaznamenali v minulom roku počas víkendových dní aj trojtisícové návštevy.

„Boli sme milo prekvapení návštevnosťou. To znamená, že ľudia majú záujem o naše prírodné
kúpalisko. Žiadajú si však aj to, aby to nebolo len o tom, že si sadnú na deku, ale aby im boli
poskytované aj primerané služby. Zažili totiž aj časy, keď nebolo k dispozícii ani sociálne
zariadenie,“ uviedla starostka.
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Po dlhých 16 rokoch preto v tejto sezóne na pláži otvorili požičovňu vodných bicyklov a člnkov.
Okrem toho vynovili sociálne zariadenia, sprchy, zriadili požičovňu ležadiel, pribudli nové
slnečníky, lavičky a prístrešky. Po rokoch je opäť k dispozícii bufet.
Pracujú na infraštruktúre
Obec sa podľa starostky postupne snaží zlepšovať aj infraštruktúru. V tomto roku sa podarilo
skolaudovať čističku odpadových vôd, ktorá pomohla zbaviť vodnú plochu znečistení. Takisto
sa skolaudovala kanalizácia.

Minulý rok obec vymenila osvetlenie. V rekreačnej oblasti vďaka tomu pribudlo 114 nových
LED svetiel, v obci ďalších 14. Zo zdrojov EÚ na to obec získala 234-tisíc eur pri spoluúčasti
15-tisíc eur.

Pre dlhodobé problémy s komunálnym odpadom obec zlikvidovala veľkokapacitné otvorené
kontajnery a kúpila klasické 1 100-litrové kontajnery, ktoré sa začali pravidelne vyvážať po celý
rok, nielen počas sezóny.

Obec kúpila vyše 20 kontajnerov, ďalšie majú povinnosť zabezpečiť miestni podnikatelia a
právnické osoby.
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Zároveň obec ponúkla separovanie aj chatárom vo Valkove, kde zabezpečili kontajnerové
zvony na sklo a plast.

„Na požiadavku ktoréhokoľvek chatára sme pripravení odviezť vyseparovaný odpad a prenajať
kontajner na veľkorozmerný a stavebný odpad, aby ho nehádzali do komunálu, čo sa bežne
stávalo,“ dodala starostka.

Opravujú cestu, chceli by cyklochodník
Ešte za bývalého vedenia získali Bžany do svojho vlastníctva 4,9-kilometrový úsek prístupovej
cesty do rekreačnej oblasti, ktorý sa snažia postupne opravovať.

V minulom roku preinvestovali 7 000 eur, pred touto sezónou ďalších 5 000 eur z obecného
rozpočtu.

Zároveň pripravili aj projekt na celkovú opravu cesty, ktorý obec podala na Poľnohospodársku
platobnú agentúru.
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„Okrem rekonštrukcie samotného povrchu vozovky je potrebné opravovať aj zvodidlá na celom
úseku, ktoré boli za tie roky zničené. Cesta sa dlhé roky neudržiavala a bola v stave, keď už
ohrozovala bezpečnosť ľudí aj vozidiel,“ uviedla Kasičová.

Obec chce z európskych fondov získať peniaze na stavbu cyklotrasy medzi obcou a rekreačnou
oblasťou.

Obci sa páči aj snaha aktivistov z Domaše vrátiť na jej vodnú hladinu vyhliadkovú loď, ktorá
naposledy premávala v tejto rekreačnej oblasti takmer pred štvrťstoročím.

„Aj my si ešte pamätáme, že tu bola, no bola premiestnená. My na Valkove máme mólo, takže
výletné cesty od Dobrej k nám by mali byť na takomto prírodnom kúpalisku samozrejmosťou.
Určite by to privítali všetci návštevníci a chatári,“ uzavrela starostka.

Link na článok: Návrat ľudí cítia aj na Valkove
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