
V obci Červená Voda
vznikne už o niekoľko me-
siacov unikátny park, kto-
rý bude vytvorený v tva-
re Slovenska. V centre ob-
ce sa tak objavia sloven-
ské unikáty, chýbať
nebudú Vysoké Tatry, naj-
dlhšia rieka, ale aj doko-
nčené diaľnice. Turisti tak
budú môcť prejsť po dia-
ľnici z Bratislavy do Košíc
už koncom apríla. Turistic-
ky lákavá atrakcia sa bu-
de realizovať v rámci cez-
hraničnej spolupráce s Po-
ľskom. 

Unikátny projekt
V rámci programu cezhraničnej
spolupráce Interreg sa v obci
Červená Voda vytvorí unikátny
park v tvare Slovenska. S origi-
nálnou myšlienkou prišiel sta-
rosta obce Pavol Džačovský už
pred dvoma rokmi. „Spoluprácu
s Miastom i Gminou Sieniawa
zabezpečil starosta obce Pečov-
ská Nová Ves p. Jaroslav Dujava
za čo mu srdečne ďakujem„ do-
plnil Pavol  Džačovský. 

Park má skultúrniť a vyplniť
prázdny priestor v centre obce a
slúžiť má aj na stretávanie miest-
nych obyvateľov, ktorí si môžu
dohodnúť stretnutie v Bratisla-

ve, Banskej Bystrici alebo aj v
Prešove, či Michalovciach.

„Myšlienka vznikla z hr-
dosti na krajinu, z ktorej po-
chádzam. Slovensko je nádher-
ná krajina a každý jeho kút je
niečím zaujímavý. Prešovský
kraj a jeho pohraničie má 
mnoho turisticky zaujímavých 
miest. Jedným z nich je aj blíz-
ka Ľutina (cca 3km), v ktorej je
najväčšie grécko-katolícke pút-
nické miesto v SR  a  navštevujú
ju aj zahraniční turisti. Bola by
škoda neprezentovať sa aj v za-
hraničí. Bude to svojím spôso-
bom  fyzické ohmatanie si ako
naša krajina vyzerá“ povedal
starosta Pavol Džačovský. 

Starosta nevylučuje ani
spoluprácu so školami, kde by
park mohol slúžiť aj v edukač-
nom procese. 

Výstavba parku má atrak-
tívnou formou zvýšiť povedo-
mie obyvateľstva o prírodnom a
kultúrnom dedičstve na poľsko
– slovenskom pohraničí a upev-
niť cezhraničnú spoluprácu v
oblasti turizmu v regióne. 

Dokončené budú 
aj diaľnice
Výstavba parku by sa mala rea-
lizovať na ploche 60 x 30 met-
rov a plánované otvorenie sa
má uskutočniť 29. apríla so sláv-
nostným vysadením lipy a osa-
dením pamätnej tabule. 

Okrem znázornených hlav-
ných dominant budú v parku
umiestnené aj lavičky a altánok
v časti, kde sa nachádza obec
Červená Voda. 

„Snažíme sa vypichnúť tie
dominanty tak aby to malo lo-
giku aj účelnosť, takže tam, kde
sa nachádzajú Vysoké Tatry sa
snažíme zakomponovať veľké
skaly. Najdlhšia rieka na Sloven-
sku je Váh, ktorý pramení v Tat-
rách, teda v parku bude aj po-
tôčik,“ prezradil Džačovský. 

Znázornená bude aj diaľnič-
ná sieť vo forme chodníkov a
tunely, ktoré budú tvoriť pergo-
ly vyzdobené kvetmi. 

„Budeme mať skôr diaľnič-
nú sieť ako bude vybudovaná na

celom Slovensku, takže my sme
taká prvá lastovička, že diaľnice
na Slovensku budú,“ hovorí so
smiechom starosta obce.
V parku bude umiestnená aj in-
formačná tabuľa, ktorá bude ho-
voriť o turistických možnostiach
v poľsko-slovenskom pohraničí.

Plány do budúcna
Obec sa plánuje uchádzať aj o
ďalšie granty, ktoré by pomohli
zveľadiť park. Postupne by mali
byť aj označené krajské mestá s
miniatúrami ich dominant. Kaž-
doročne by tak mala pribudnúť
nová atrakcia. 

Starosta obce začal spolup-
rácu aj s hradným združením,
kde začali rokovania aj vo forme
prezentácií jednotlivých hradov
v rámci Šariša. Obec hľadá finan-

čné pokrytie projektu, kde by bo-
li vytvorené hradné miniatúry.
Prvý by však mal byť postavený
práve Hanigovský hrad, ktorý je
najbližšie k obci a dovidíme naň.

Unikátny park v tvare Slovenska bude 
prezentovať dominanty krajiny. 
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