CROSSiGEO na hranici
Zapadajúce slnko osvetľuje miesto, na ktorom vznikne nový turistický prístrešok. Ide o Zwardoň
a presne o Beskydok. Investícia je plánovaná v rámci projektu s názvom „CROSSaGEO na hranici”
realizovaného prostredníctvom Euroregiónu Beskydy z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020
a s príspevkom zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce Rajcza. Projekt bol schválený (o čom sme
už písali) a vo februári sa začali práce. Teraz sa pripravuje oslovenie na predkladanie ponúk
na výstavbu prístrešku. Objekt vznikne neďaleko miesta, kde sa zbiehavajú cezhraničné turistické
chodníky. Dúfame, že bude slúžiť turistom aj obyvateľom, keďže bude vybavený grilom,
čo zvýši jeho funkčnosť.
Prístrešok je iba časťou úlohy. Celý projekt je odpoveďou na potrebu doplnenia slabej ponuky
turistických atrakcií obce Rajcza a poľsko-slovenského pohraničia. Jednoznačne nám chýba nielen
drobná architektúra, ale aj trasy typu crossfit a vychádzkové (nordic-walking). Prostredníctvom tohto
projektu chceme uspokojiť potrebu tvorby aktívnych a kreatívnych foriem trávenia voľného času.
Keď hovoríme o tvorivej aktivite, vidíme, že do toho skvele zapadá terénna hra s názvom geocaching.
V rámci geocachingu na území Zwardoňa (aj v prihraničnom pásme) – bude označených
20 geocachingových bodov. Kešky budú spojené s tradíciou a dejinami pohraničia a s jeho prírodou.
Z tohto dôvodu budeme merať, fotiť, vyrábať nádobky, stavať skrýše a lokalizovať geokešky
s certifikátmi pre prvých nálezcov, ktoré budú propagovať atraktivitu obce medzi geocachingovou
verejnosťou, ktorá sa bude zapisovať do tzv. logbookov (zápisníkov). Skrýše inštalujeme
v prírode/teréne. Opis každej z nich preložíme do cudzích jazykov (slovenčiny, angličtiny, nemčiny).
V rámci projektu bude tiež zmodernizovaných a opísaných 13 trás pre crossfit. Päť z nich bude
v samotnom Zwardoni, ale budú viesť aj hranicou smerom na Skalité (bude to cezhraničná trasa).
Modernizácia bude spočívať v označovaní, montáži lavičiek, tabúľ, značiek.
V Rajczi, v areáli parku, bude vytýčená a označená 1 trasa, pri ktorej sa bude nachádzať
aj outdoorová posilňovňa. Tak bude možné behať, prechádzať sa, cvičiť a zistiť, koľko kalórií
sa podarilo spáliť. Ostatných 6 trás sme naplánovali na existujúcich horských chodníkoch, ktoré
prechádzajú cez každú časť obce. Opisy crossfitových trás budú zahŕňať druhy aktivít s rozdelením
na prechádzku a cross (beh) s vypočítaným množstvom spálených kalórií v závislosti od druhu aktivity.
Informácie o priebehu trás a crossfitovej charakteristike sa budú nachádzať na tabuliach situovaných
v jednotlivých lokalitách a na internetových stránkach obcí Rajcza a Skalité. Naše aktivity budeme
propagovať v tlači, rádiu a na internete. Možno je to na začiatku trochu zložité, ale budeme spolu
s Vami priebežne sledovať pokračovanie prác v rámci projektu Aktívna Rajcza. Veríme,
že sa nám podarí všetko dobré predstaviť a opísať. Mimoriadne poďakovanie patrí nášmu

projektovému partnerovi, čiže obci Skalité a Euroregiónu Beskydy, ktorému predkladáme všetky
programové dokumenty, a ktorý vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevkov pre
mikroprojekty.

Viete čo je geocaching?
V skratke ide o hru spočívajúcu v hľadaní a nachádzaní „pokladov” skrytých v teréne. Jej účastníci
hľadajú v prírode zamaskované veci. Poklady sú schované vo vodotesných škatuľkách, čiže tzv.
„keškách” a sú v nich aj zápisníky - logbooky, do ktorých sa každý, kto kešku nájde, zapíše. V týchto
škatuľkách sa často nachádzajú aj suveníry.
Takéto skrýše sa nachádzajú na rôznych miestach – a vedú k nim zložité i hravé nápovede (pokyny)
vo forme rébusov, hádaniek alebo tajničiek. Je to výborná hra pre všetkých bez ohľadu na vek.
Poskytuje veľa emócií a relax na čerstvom vzduchu.
Takúto terénnu hru bude možné hrať už od mája tohto roka v Zwardoni, kde bude označených
20 cachingových bodov. Body sa budú nachádzať aj priamo na hranici medzi Zwardoňom a Skalitým.
Kešky budú spojené s tradíciou a dejinami pohraničia a s jeho prírodou. Prví nálezcovia nájdu
v skrýškach certifikáty, ktoré budú súčasne propagovať atraktivitu obcí pre geocachingovú verejnosť.
Opis každej skrýše bude preložený do cudzích jazykov – slovenčiny, angličtiny, nemčiny.
Kešky vzniknú v rámci projektu „CrossiGeo na hranici”, ktorý je v 85 % spolufinancovaný Európskou
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Programu
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 a v 5 % zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu
Beskydy. Partnerom projektu je obec Skalité.

