Domaša: Tíšava valcuje Valkov návštevnosťou
Pondelok, 03 September 2012 09:02

Sezóna na Domaši sa chýli ku koncu. Napriek problémom s výškou hladiny v strediskách v
Stropkovskom okrese nechýbajú rekreanti. Niekedy preplnené pláže Valkova tento rok
vystriedala neďaleká Tíšava.
BŽANY. Horúce dni lákali ľudí do rekreačných stredísk na Domaši. Končiaca sezóna je na
Valkove o niečo smutnejšia. Toto leto pritiahla viac rekreantov piesočnatá pláž Tíšavy.

„Niekedy tu boli plné parkoviská. Voda síce klesá, ale na Tišave sa návštevnosť drží. Tu na
Valkove je síce viac reštaurácií, ale voda už niekoľko týždňov netečie, sprchy a WC tiež
nefungujú. Myslím si, že preto tu je prázdno,“ hovorí Jozef Blichár zo Šarišských Michalian.

„K vode je tu na Valkove zlý prístup. Zbalili sme sa a odchádzame. Ak by sme vedeli o situácii,
radšej tu ani nejdeme. V minulosti to bolo lepšie, hlavne kvôli tej vode. Vrátime sa sem, až keď
stúpne,“ skonštatoval Jozef Matúš z Petrovian.

Na Tíšave láka piesok
Na blízkej Tišave sa návštevníkovi naskytne odlišný obraz. Pláž pri autokempe je počas
víkendu plná oddychujúcich rodín.

„Máme tu maringotku a s letom sme celkom spokojní. Je to tu pekne rozdelené. Sú tu bicykle,
skútre, dá sa tu zahrať volejbal. Myslím si, že tu chodia aj ľudia z Valkova. Kvôli piesku na
pláži,“ hovorí Ingrid Minárová z Prešova.

„Chodíme tu každoročne a držíme Tíšave a ľuďom, ktorí sa starajú o túto oblasť, prsty. Na
Domaši tu za pár rokov vzniklo jedno z najkrajších stredísk. Zarážajúca je len hladina nádrže,
ktorá aj počas leta stále klesá. Nenahráva to veľmi cestovnému ruchu,“ skonštatoval Juraj
Minár.

Napriek klesajúcej hladine sa na Tíšave darí upravovať piesočnatú pláž aj na kúpanie.
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„Pravidelne ju čistíme, piesok sa snažíme preosievať a stále ho posúvať. Toto leto máme plno.
Nahralo nám zrejme to, že na Valkove je veľa bahna a vstup do vody je neupravený. Cez
víkendy máme určite o polovicu viac ľudí,“ uviedol majiteľ autokempu Pavol Pelák.

Na Valkove bude možno aj konečne čistiareň
Starosta Bžian Miroslav Fečko (Smer) hodnotí sezónu ako najslabšiu, odkedy je starostom.

„Dôvodom je hladina nádrže. Vstup do vody na Valkove bol spočiatku lepší, teraz ku koncu je
to samé bahno. Tíšava sa vďaka pieskovej pláži drží.“

S vodou je podľa starostu na Valkove problém aj kvôli tlaku. Na pláži preto nefungujú sprchy,
ani toalety. „Po poklese hladiny nám na to už nestačia čerpadlá. Rátame s tým, že to
napravíme, a vodu najbližšie napojíme zo studní,“ reagoval Fečko.

Chýbajúca čistiareň odpadových vôd je v stredisku naplánovaná už päť rokov. V budúcom
roku ju obec chce konečne dokončiť. „V príprave je stavebné povolenie, následne sa začne s
prácami. Do marca by mohla byť hotová,“ povedal starosta Bžian.

Situácia s vodnou hladinou Domaše sa podľa Fečka môže od budúcej sezóny zlepšiť.
„Začiatkom septembra tu má prísť minister životného prostredia, ktorý sa zoznámi so
situáciou. Všetci máme záujem to riešiť, preto nevidím dôvod pre to, aby sa to neriešilo.“
Čítajte viac: http://bardejov.korzar.sme.sk/c/6518712/domasa-tisava-valcuje-valkov-navstevno
stou.html#ixzz25OazdcL7
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