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Výročná správa
za rok 2007

Vernár 2007

Aj v roku 2007 vyvíjalo občianske zdruţenie OZVA aktivity venované trvalému rozvoju
obce Vernár a jej okoliu. V náväznosti na vyvinuté aktivity z predchádzajúceho roku sa nám
v tomto roku úspešne podarilo pokračovať s ich realizáciou. Noví členovia svojou ochotou
spolupracovať na projektoch, dodali zdruţeniu elán do ďalšej práce. Rozšírená členská
základňa umoţnila nové moţnosti na realizáciu nových a náročnejších projektov. Rok 2007 sa
niesol v duchu rozvoja turizmu v našom regióne, preto aj realizované projekty boli úzko spojené
s podporou cestovného ruchu.

REALIZOVANÉ PROJEKY

Projekt č. 1: „Studnička v Poľu“
Tento projekt je súčasťou projektu, ktorý sme začali realizovať v roku 2005 s názvom
„Studničky v našom chotári“. V tomto roku sa nám podarilo zrenovovať studničku v Poľu pod
Príslopkom. V budúcnosti by táto studnička mala slúţiť ako jedna zo zástaviek na novo
pripravovanom náučnom chodníku „Náučný chodník Vernár – Hranovnické pleso“.

V mesiaci máj sme začali aj prípravné prace na renováciu ďalšej studničky na Falštíne.
Vybudovanie základov pre prístrešok a prečistenie odtoku vody boli prvé práce vykonané na
tejto studničke. Na jar roku 2007 bude dokončený štýlový prístrešok.

Projekt č. 2: „Náučný chodník Slovenský raj – Nízke Tatry“
Po sérii vybavovaní a rokovaní so zainteresovanými stranami sa nám na jar podarilo
vybaviť povolenie na prekategorizovanie turistického chodníka Vernár – Kráľova hoľa na náučný
chodník. V úzkej spolupráci s obecným úradom vo Vernári sme pripravili všetky potrebné

dokumenty a povolenia, ktoré boli potrebné k prekatogorizovaniu. Realizáciu projektu sme
rozdelili do určitých časových období:
Jar – leto: príprava dokumentácie a povolení potrebných na prekategorizovanie chodníka
a povolení pre osadenie informačných panelov a vytvorenia oddychovej zóny, sprechodnenie a
očistenie chodníka od kalamitného dreva
Leto - jeseň: príprava materiálu a drevnej hmoty potrebnej pre realizáciu – smerovníky, fošne
ako podklad pre tabule, hutný materiál
Zima 2007/2008: príprava textovej a grafickej časti informačných panelov, propagačný materiál
Jar – leto 2008: osadenie informačných panelov v teréne, otvorenie chodníka
Prvá časť projektu bola úspešne zvládnutá. Máme pripravenú väčšinu potrebného
materiálu, aj drevnú hmotu potrebnú na realizáciu. Taktieţ sme uskutočnili aj niekoľkonásobné
prechody chodníka, počas ktorých boli odstránené prekáţky na chodníku, čím sme zabezpečili
priechodnosť celej trasy. Práce doteraz vykonané na chodníku sme zdokumentovali, pričom
vzniknutá dokumentácia bude ako príloha propagácie chodníka na internetových stránkach.

Prioritou OZVA v roku 2008 je realizácia náučného chodník s podporou všetkých našich
partnerov ako aj jeho dokončenie v celom plánovanom rozsahu za pomoci získania grantu
nadácie Ekopolis z programu „Ţivé chodníky“.

ĎAKUJEME VŠETKÝM ...
Sme veľmi radi, ţe sme našli vo svojom okolí ľudí, ktorým záleţí na kraji v ktorom ţijú.
Dobrovoľná práca a chuť pomáhať robiť niečo dobré dokazujú, ţe sa dajú realizovať veci aj
z toho mála čo máme. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám poskytli svoje 2% z daní.
Sponzorom, ktorých zásluhou môţeme realizovať naše projekty. Projekt „Náučný chodník
Slovenský raj – Nízke Tatry“ upútal svojou pozornosťou viaceré firmy a organizácie, ktoré boli
ochotné nám pomáhať:
-

Obecný úrad Vernár – finančná podpora a podpora pri vybavovaní povolení
Lesné, pasienkové a pozemkové spoločenstvo Vernár – drevná hmota
Arcgeo – firma poskytne 2,5D mapu
Miroslav Zumrík – profesionálny fotograf zvierat vo voľnej prírode – fotografie
Správa NP Slovenský raj, Správa NP Nízke tatry, Národné lesnícke centrum Zvolen –
odborná textová časť a mapa lesných porastov
Richard Horvay – grafický dizajn
Garmin – prísľub darovania GPS prístroja – v štádiu jednania

Pri projekte „Studničky v našom chotári“ patrí veľké poďakovanie všetkým zúčastnením
dobrovoľníkom a hlavne odbornému remeselníkovi Jozefovi Kerestúrovi.
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