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„ZELENÝ RAJ“
Myšlienka a cieľ projektu „ZELENÝ RAJ“
Myšlienka revitalizácie miesta na pravom brehu Váhu v Trenčíne, miestna časť Orechové vznikla
ako prirodzená potreba dnešnej doby - vytvoriť zelený verejný priestor pre širokú verejnosť. Potenciál tejto lokality je obrovský vzhľadom na jej umiestnenie pri vode a nádherný výhľad na Trenčiansky
hrad a iné historické dominanty mesta Trenčín. Nábrežie je prírodným fenoménom v každom meste,
a toto úžasné miesto si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť a starostlivosť ako sa mu dostáva. Citlivým
ekologickým prístupom s minimálnymi zásahmi do už existujúcej prírody sa môže stať plnohodnotným
zeleným verejným priestorom pre všetkých obyvateľov mesta. V tejto uponáhľanej dobe je otázka vytvárania, zachovania a starostlivosti o verejnú zeleň namieste, nakoľko tieto miesta poskytujú ľuďom po
náročnom pracovnom dni zaslúžený oddych v prírode. A preto oživenie nádhernej, ekologicky hodnotnej
lokality pri Váhu tak, aby slúžila širokej verejnosti, je dobrá myšlienka.
Cieľom projektu „ZELENÝ RAJ“ je revitalizácia nábrežia, ochrana a starostlivosť o enviromentálne
hodnotné územie biokoridoru – pravého brehu rieky Váh a zároveň vytvorenie Prírodného parku pri
Váhu (PPV) pre verejnosť na parcele č. 658/1 a parcele č.659/1 v Trenčíne. Parcela sa nachádza v časti
Orechové, na pravom brehu Váhu, v lokalite medzi riekou Váh a Orechovským potokom, ktorý je biokoridorom lokálneho významu.

Trenčín – pravý breh Váhu - lokalita navrhovaného Prírodného parku pri Váhu
Vzhľadom k úžasnej polohe, nádhernému výhľadu, ideálnemu napojeniu na centrum mesta cez Železničný most, ktorý by mal v budúcnosti slúžiť aj ako most pre peších a cyklistov a plánovanému
prepojeniu tejto časti mesta s Ostrovom mostom aj podľa ÚPN, je vytvorenie PPV na tomto mieste jeho
ideálnym využitím na oddych v prírode pre všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta.
Po jeho citlivej revitalizácii spolu s vytvorením podmienok pre dokonalý oddych, či už aktívny alebo
pasívny, by v Trenčíne mohla vzniknúť verejná zóna pre všetkých obyvateľov mesta, turisticky atraktívna lokalita a zároveň environmentálne hodnotné verejné priestranstvo.

-2Členenie navrhovaných zón Verejného parku pri Váhu a opis ich funkcií
A/ Nábrežná promenáda
B/ Oddychová zóna
C/ Športovo-rekreačná zóna
D/ Zóna služieb
E/ Komunikačná zóna
A/ Nábrežná promenáda
Navrhovaná Nábrežná promenáda by mala byť v miestach prírodného chodníka, vedúceho pozdĺž
Váhu smerom od súčasného futbalového ihriska pod hrádzou až po Železničný most.
Jej podstatou by mal byť chodník, upravený tak, aby prirodzene lemoval breh Váhu v dostatočnej
šírke. Je nevyhnutné aby bol upravený z materiálov, umožňujúcich pohodlnú prechádzku aj pre mamičky s detskými kočíkmi, imobilných a starších ľudí. Neoddeliteľnou súčasťou promenády by mali byť
lavičky na sedenie, odpadkové nádoby a verejné osvetlenie pozdĺž celej promenády. Navrhujeme
inštalovať osvetlenie, ktorého zdrojom by bola solárna energia. Takýmto ekologickým prístupom by sa
mohlo zabezpečiť osvetlenie aj ostatných častí PPV. Celková úprava tejto časti nábrežia a vytvorenie
Nábrežnej promenády by malo byť realizované tak, aby sa nenarušila pôvodná brehová vegetácia.
Chceli by sme zároveň poukázať na to, že miesto budúcej Nábrežnej promenády na pravom brehu
Váhu je viditeľné z Trenčianskeho hradu. V prípade jej osvetlenia sa naskytne návštevníkom Trenčína
ďalší krásny pohľad a zároveň ich pozve na prechádzku aj do inej lokality mesta.
B/ Oddychová zóna
Navrhujeme, aby oddychová zóna zahŕňala niekoľko častí Prírodného parku. Ústredným prvkom
celého Prírodného parku pri Váhu by malo byť umelecké dielo, ktoré bude vyjadrením myšlienky Spojenia BOHA, ČLOVEKA A PRÍRODY. Malo by mať formu „vyhliadkovej veže“, na ktorej by sa schádzali
či už obyčajný ľudia, alebo rôzni umelci – fotografovia, maliari a pod. Z tejto lokality sú totiž jedny
z najkrajších a najprezentovanejších výhľadov na Trenčiansky Hrad a ostatné dominanty Trenčína, ktoré
môžu vo svojich obrazoch, príp. fotografiách stvárňovať.
V blízkosti umeleckého diela navrhujeme skultúrniť časť zelene do formy okrúhleho príp. iného tvaru
trávnatého porastu, ktorý by bol zároveň jedným z mála väčších zásahov do stávajúcej zelene. Trávnik
by bol samozrejme sprístupnený všetkým návštevníkom parku a využíval by sa ako pikniková zóna
s využitím prvkov záhradnej architektúry a mobiliáru. Táto časť oddychovej zóny poskytne návštevníkom parku možnosť rozloženia deky s prípadným malým občerstvením. Bude ideálnym miestom pre
dokonalý relax rodín s deťmi pri Váhu, kde si našlo svoj domov aj niekoľko desiatok labutí a iných vtákov.
V neposlednom rade treba v spolupráci s Mestom Trenčín zabezpečiť, aby krásny výhľad z tejto časti
pravého brehu Váhu nezničila v budúcnosti nevhodná, vysoká zástavba na ľavom brehu Váhu.

Verejný priestor – príklad piknikovej zóny

Výhľad na Trenčiansky Hrad z lokality
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po dohode s Rímskokatolíckou cirkvou.
Ďalšia lokalita oddychovej zóny by bola v okolí stromov v blízkosti súčasného detského ihriska pod
hrádzou. Navrhujeme okolie stromov väčších vzrastov vyčistiť a osadiť okrúhlymi – pne obopínajúcimi lavičkami. Tie by boli príjemným miestom na posedenie a stretávanie sa rodičov detí, hrajúcich sa
na detskom ihrisku. Boli by v bezpečnej vzdialenosti od svojich ratolestí a zároveň by si oddýchli pod
korunami stromov.
Zostávajúcou časťou oddychovej zóny parku by bol prírodný chodník vybudovaný v miestach súčasnej vegetácie medzi Nábrežnou promenádou a Orechovským potokom. Existujúca zeleň v širšom
okolí by mohla byť po konzultáciách s odborníkmi doplnená novou výsadbou, vhodnou pre daný typ
pôdy a územia, a minimálne na troch miestach novovybudovaného prírodného chodníka by sa mali
osadiť parkové lavičky spolu s odpadkovými nádobami.
C/ Športovo-rekreačná zóna
Zóna rybolovu
Pozdĺž promenády na brehu Váhu navrhujeme vyčistiť a bez nežiadúcich zásahov do existujúcej
zelene vytvoriť niekoľko stálych zón pre rybárov – malé móla spolu s odpadkovými nádobami pre potreby rybárov. Týmto spôsobom by sa malo zabrániť znečisťovaniu brehu Váhu, ku ktorému dochádza v
súčasnosti a zároveň s týmto vytvorí príjemné a funkčné prostredie pre rybárov počas rybolovu.
Výbeh pre kone + Hipoterapia
S rešpektom k súčasnému využívaniu tejto lokality, odporúčame vybudovať v jednej časti parku
ohradený výbeh pre kone, ktoré sa tam pasú aj v súčasnosti. Po dohode s ich majiteľmi a v spolupráci
s nimi by sa park mohol stať miestom poskytovania celoročných služieb, ako sú vyhliadkové jazdy na
koňoch popri Váhu smerom do Zamaroviec, Skalky n/V., prípadne na opačnú stranu. Okrem ohradeného
výbehu pre kone odporúčame vybudovať aj krytú časť, viď obrázok nižšie, ktorá by slúžila na výučbu
jazdy na koňoch, hipoterapiu a organizovanie vystúpení cvičených koní pre širokú verejnosť. Podstatou je, aby jednoduchým a účelným spôsobom bola určitá plocha pre kone ohradená drevenými
zábranami a prikrytá prístreškom (plachty, lexan,..) tak, aby bola zabezpečená ochrana ľudí aj zvierat
pred intenzívnymi slnečnými lúčmi a príp. dažďom.

Príklad krytého priestoru pre kone - pre jazdeckú školu, hipoterapiu a vystúpenia cvičených koní
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Prírodný park pri Váhu (PPV) by mal poskytovať dostatok priestoru aj pre aktívny šport. Nakoľko je
táto lokalita úzko spätá s prírodou takmer vo všetkých formách – voda, zeleň a pod., je ideálna pre typ
športu, ktorý je v povedomí ľudí novinkou. Jeho podstatou je aktívny pohyb v prírode spojený so zdolávaním prekážok, prvky gymnastiky spolu s akrobaciou a zároveň veľká radosťou
z pohybu. Preto by sme chceli poskytnúť časť priestoru parku mladým ľuďom, pre ktorých je pohyb
v prírode jedinečným zážitkom a zároveň aktivitou, ktorá posilňuje nielen ich telo, ale aj ducha. Tento
šport sa volá Parkour a FreeRun (P+FR). Podstatou vytvorenia zóny pre tento typ športu je vybudovanie areálu - niekoľkých stálych prekážok – múrov, lavičiek, stĺpov a bariér rôznych veľkostí v časti PPV,
ktorá je situovaná v druhej polovici parcely smerom k Železničnému mostu.
Návrh Areálu Parkour&FreeRun je prílohou tohto návrhu Projektu.
Ohniská
Ďalšou zónou v rámci športovej rekreácie by mala byť zóna s 2 ohniskami spolu s posedením - lavičky a odpadkové koše. Ohniská by mali byť umiestnené v blízkosti Areálu Parkour&FreeRun.
D/ Zóna služieb
Vzhľadom k vyššie uvedeným funkciám jednotlivých zón Prírodného parku pri Váhu v bodoch A, B a
C, bolo treba pripraviť aj návrh na vytvorenie zóny služieb. Tá by okrem svojich samostatných funkcií
dopĺňala poskytovaním služieb funkčnosť a využívanie ostatných zón parku.
Základným prvkom tejto zóny by sa mal stať ZELENÝ DOM (ZD). Z hľadiska funkcie by bol ZD
miestom poskytovania služieb všetkým návštevníkom parku a zároveň by mohol byť stálym miestom
pre aktivity Občianskeho združenia pre Prírodu (OZPP).
Zo stavebného hľadiska navrhujeme, aby išlo o mobilný architektonický prvok ekologického charakteru s 2 miestnosťami, toaletami a krytou terasou. Využitie Zeleného domu - viď. str. 5 Navrhované
funkcie ZD. Konštrukčne by predstavoval bezbariérový drevený objekt, ktorý by sa osadil na kovovú
konštrukciu pomocou pilotov (zemných skrutiek), v miestach pred Orechovským potokom, viď príloha - nákres. Ohrev TÚV by sa v ZD zabezpečil prostredníctvom solárnych panelov umiestnených na
streche objektu a vykurovaniu v zimnom období by napomohla kachľová pec, čím by sa zabezpečila
úspora energií. Vhodným umiestnením ZD na parcele bude aj z neho zabezpečený výhľad na umelecké dielo v parku, piknikovú zónu, Nábrežnú promenádu, Váh, pláž na Ostrove, Trenčiansky hrad
a ostatné dominanty mesta Trenčín.

Výhľad na prírodnú pláž na Ostrove
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a/ Správa PPV – zabezpečenie ochrany a starostlivosti
b/ Služby verejnosti:
– Požičovňa – malé skladacie stoličky, deky, ... pre návštevníkov parku
– Vyhliadkové jazdy na koňoch, jazdecká škola - predaj lístkov
– Centrum hipoterapie
– Vyhliadkové lety balónom – stanica – predaj lístkov
– Občerstvenie s posedením – predaj nápojov bez používania plastových pohárov,
		 drobných pochutín a balených potravín na opekanie a pikniky
– Sobášne obrady pod holým nebom – po dohode s Rímskokatolíckou cirkvou
		 evidencia záujemcov
– Stojany na bicykle
– Toalety pre návštevníkov parku
– Toalety pre psov – oddelená zóna na psie exkrementy – v blízkosti ZD
c/ Centrum aktivít Občianskeho združenia pre Prírodu (OZPP)
d/ Centrum dobrovoľníkov – miesto rozdeľovania prác pre dobrovoľníkov
e/ Eko-centrum - miesto stretávania sa architektov, umelcov, študentov, zástupcov neziskových
organizácií a ostatných občanov mesta v súvislosti s environmentálnymi aktivitami
f/ Zastávka pre pútnikov smerujúcich na pútnické miesto Skalka n/V - pri umeleckom diele,
ktoré bude vyjadrovať myšlienku Spojenia BOHA, ČLOVEKA A PRÍRODY
g/ Malé školy v prírode – poskytovanie priestorov ZD Základným školám v Trenčíne k výučbe
h/ Miesto konania Výročných členských schôdzí SRZ (Rybársky zväz) MsO v Trenčíne
ch/ „ZELENÁ KNIHA“ (ZK) - vízia do budúcnosti – centrum vydávania Knihy otvorených
záhrad - najkrajších súkromných záhrad v Trenčíne a okolí, ktoré sa otvoria pre verejnosť
a následné poriadanie exkurzií pre všetkých záujemcov navštíviť tieto miesta.
E/ Komunikačná zóna
Do tejto zóny PPV patria:
– komunikácie – chodníky - novovybudované a pôvodné, viď zóna A a B
– parkovacie plochy pre osobné automobily
– informačné tabule
Príjazdový chodník navrhujeme ponechať na mieste súčasnej prístupovej cesty smerom od Vlárskej
ulice cez začiatok Hrádzovej ulice a hrádzu smerom ku Váhu. Je nutné zabezpečiť jej vyčistenie a
úpravu tak, aby bol zaistený bezpečný prístup pre všetkých návštevníkov parku, či už pôjde o mamičky
s deťmi v kočíkoch, dôchodcov, cyklistov alebo pre občanov odkázaných na invalidný vozík. Prístupový
chodník je treba upraviť v súvislosti s požiadavkami Územného plánu mesta Trenčín, nakoľko na mieste
súčasnej prístupovej cestičky k Váhu je v ÚP navrhované prepojenie pravého brehu Váhu s Ostrovom
mostom. Je tak isto vhodné zabezpečiť zákaz vjazdu automobilov do tejto prírodnej lokality. S tým samozrejme súvisí požiadavka vytvorenia parkovacej plochy pre automobily návštevníkov parku. V súčasnosti sa nám javí ako najvhodnejšie miesto na parkovanie áut po pravej strane Vlárskej ulice v mieste,
kde končí mesto Trenčín a začína obec Zamarovce (na konci Hrádzovej ulice vľavo) – ide o v súčasnosti
nevyužité priestranstvo s trávnatým porastom. Zástupca Útvaru architektúry po vzájomnej komunikácii
o tejto možnosti vítal túto možnosť. Tak isto by sa na parkovanie mohla využívať aj odstavná plocha na
konci pravej strany Vlárskej ulice na začiatku obce Zamarovce. Tento priestor je hneď vedľa priestranstva s trávnatým porastom a ich spojením by mohlo vzniknúť jedno veľké parkovisko. Jeho umiestnenie
by bolo vhodné aj z pohľadu plánovaného prepojenia mostom pravého brehu Váhu s Ostrovom.
Neoddeliteľnou súčasťou funkcií PPV bude osadenie informačných tabúľ nielen na mieste samotného parku, ale aj v jeho blízkosti a v širšom centre mesta s funkciou navigácie.
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Vzhľadom na obsiahlosť celého projektu a veľkosti parcely, na ktorom má byť projekt realizovaný, je
namieste vytýčiť jednotlivé etapy projektu a predpokladanú dobu trvania ich realizácie.
1. Etapa – 6-8 mesiacov (apríl – október 2012)
– prezentácia a predstavenie projektu budovania PPV verejnosti
– vyčistenie brehu Váhu a brehov Orechovského potoka od odpadkov
– výrezy starých poškodených drevín a porastov
– vybudovanie prírodného chodníka v miestach súčasnej vegetácie medzi navrhovanou
		 Nábrežnou promenádou (NP) a Orechovským potokom (OP) - časť oddychovej zóny (B)
– osadenie lavičiek + odpadkových nádob k prírodnému chodníku - časť oddychovej zóny (B)
– vytvorenie otvoreného výbehu pre kone - časť športovo-rekreačnej zóny (C)
– vybudovanie Areálu Parkour&FreeRun - časť športovo-rekreačnej zóny (C)
– osadenie informačných tabúľ budúceho PPV
2. Etapa – 4 mesiace (november 2012 – február 2013)
– prípravné práce k začatiu výstavby umeleckého diela, príprava projektovej dokumentácie
k umeleckému dielu ako ústredného prvku parku – časť oddychovej zóny (B)
– príprava projektovej dokumentácie k výstavbe ZELENÉHO DOMU – časť zóny služieb (D)
– administratívne práce
3. Etapa – 8 mesiacov (marec – október 2013)
– vybudovanie trávnatého porastu piknikovej zóny, osadenie odpadkových nádob v jej okolí
		 - časť oddychovej zóny (B)
– úprava porastov + nová výsadba v okolí prírodného chodníka – časť oddychovej zóny (B)
– 2 ohniská s posedením - časť športovo-rekreačnej zóny (C)
– začiatok výstavby umeleckého diela – časť oddychovej zóny (B)
– vybudovanie krytej časti priestoru pre kone - časť športovo-rekreačnej zóny (C)
4. Etapa – 8 mesiacov (marec – október 2014)
– vybudovanie rybárskych mól - časť športovo-rekreačnej zóny (C)
– úprava a vybudovanie chodníka pozdĺž Váhu, osadenie lavičiek a odpadkových nádob,
		 príprava sietí pre vybudovanie osvetlenia NP - časť Nábrežnej promenády (A)
– pokračovanie výstavby umeleckého diela - časť oddychovej zóny (B)
– začiatok výstavby ZELENÉHO DOMU – časť zóny služieb (D)
5. Etapa – 8 mesiacov (marec - október 2015)
– pokračovanie výstavby ZELENÉHO DOMU, osadenie stojanov pre bicykle,
		 úprava komunikácií v okolí ZD – časť zóny služieb (D)
– dokončenie výstavby umeleckého diela – časť oddychovej zóny (B)
– osadenie osvetlenia Nábrežnej promenády - časť Nábrežnej promenády (A)
– osadenie ostatných informačných tabúľ – časť komunikačnej zóny (E)
– postupné zahájenie poskytovania služieb v ZELENOM DOME – časť zóny služieb (D)
6. Etapa – 12 mesiacov (november 2015 – november 2016)
– dokončenie Nábrežnej promenády (A)
– dokončenie výstavby ZELENÉHO DOMU, jeho interiérov a okolia – časť zóny služieb (D)
– spustenie všetkých plánovaných funkcií ZD – časť zóny služieb (D)
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Financovanie realizácie projektu by malo byť uskutočňované v peňažnej a nepeňažnej forme.
Návrh financovania peňažnou formou:
– Grantové programy Nadácie EKOPOLIS - Zelené oázy, Priestory pre ľudí, Pohoda za mestom
– Eurofondy – dotácie v súvislosti s revitalizáciou nábrežia v Trenčíne
– Eurofondy – dotácie v oblasti cestovného ruchu
– Dotácie Mesta Trenčín, TSK v oblasti životného prostredia
– Sponzori – súkromní podnikatelia a firmy
– Finančná podpora od Rímskokatolíckej cirkvi
– Verejné zbierky na podporu projektu ZR
– Finančná výpomoc iných mimovládnych neziskových organizácií
– Finančné zbierky v kostoloch so súhlasom Rímskokatolíckej cirkvi
– Finančné príspevky od priamych účastníkov projektu – Vyhliadkové lety balónom, majitelia koní,
– Slovenský rybársky zväz - SRZ MsO Trenčín a pod.
Návrh financovania nepeňažnou formou:
– Práca dobrovoľníkov – obyvateľov okolitých domov, členov OZPP, mladých ľudí – športovcov,
		 škôl, OZ 3Run Slovakia, SRZ MsO Trenčín
– Mesto Trenčín – pomoc pri vybavovaní žiadostí o realizáciu projektu a iných dôležitých činností
		 administratívneho charakteru, podpora pri prezentácii projektu verejnosti prostredníctvom médií
– Poslanci, architekti, umelci s pozitívnym vzťahom k tvorbe verejných priestorov – aktívna pomoc
		 pri tvorbe jednotlivých zón PPV
– Študenti Stredných a Vysokých škol – spolupráca v rámci výučby aj mimoškolských aktivít
– ZOC MAX Trenčín – poskytnutie priestoru na dlhodobú prezentáciu projektu
– Úrad práce – pomoc nezamestnaných v rámci verejnoprospešných prác
– Požičiavanie záhradného náradia od obyvateľov okolitých domov a sponzorov
– Sponzori – občerstvenie pre dobrovoľníkov počas prác na budovaní parku
– Ostatné dary
5. Spôsob zabezpečenia údržby a starostlivosti o Prírodný park pri Váhu
Navrhovaný spôsob údržby a starostlivosti o PPV vychádza z koncepcie celého projektu „ZELENÝ
RAJ“. Po ukončení poslednej Etapy projektu, by mal „ZELENÝ DOM“ fungovať ako hlavný koordinátor
a kontrolór údržby a starostlivosti o park. Už počas realizácie musí byť táto otázka zodpovedaná.
Komu sa zverí do rúk starostlivosť o Prírodný park pri Váhu sa môže dohodnúť so správcami pozemkov v priebehu jeho budovania. Navrhujeme, aby sa o túto peknú prácu mohli uchádzať len firmy
podnikajúce a zaoberajúce sa niekoľkoročnou činnosťou v oblasti poskytovania „zelených služieb“ ako
napr. – realizácie záhrad, parkových úprav a pod. Navrhujeme, aby toto bolo podmienené aspoň čiastočnou dobrovoľníckou prácou a aktivitami v priebehu budovania Prírodného parku pri Váhu.

-86. Spôsob prezentácie projektu „ ZELENÝ RAJ“
Prezentácia projektu by mohla začať prvým informovaním verejnosti o zámere vytvorenia Prírodného
parku pri Váhu prostredníctvom webových stránok mesta Trenčín v súvislosti s pripravovanou revitalizáciou Trenčianskeho nábrežia – na pravom brehu Váhu. Informácie o projekte by boli v spolupráci
s Mestom Trenčín – oddelením Životného prostredia priebežne publikované v informačnom mesačníku
Mesta Trenčín – INFO a v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou aj v Katolíckych novinách.
Našim zámerom je okrem iného aj prezentácia projektu formou vytvorenej makety PPV a jej umiestňovanie na MÚ v klientskom centre, v Informačnom centre, v obchodných centrách a pod., prednostne
na miestach, kde je najväčšia koncentrácia obyvateľov Trenčína.
Na záver by sme radi konštatovali, že prítomnosť vody (riek, potokov) v mestách ponúka jedinečnú
možnosť jej začlenenia do života všetkých občanov. Je ale dôležité pripomenúť, aby sme vedeli prítomnosť vody využiť aj pri tvorbe a ochrane enviromentálne hodnotných území, a aby sa v čo najväčšej
miere voda stala súčasťou zelených verejných priestorov.
Naša planéta má problémy a je len na nás, ako sa s nimi popasujeme, preto akákoľvek podpora
starostlivosti o životné prostredie je neoceniteľná. Tak isto nevyužitie voľného, ešte nezastavaného
priestoru s obrovským potenciálom stať sa „ZELENÝM RAJOM“ a neponúknuť ho všetkým obyvateľom,
by bolo hriechom. Odstaviť automobil, prejsť sa po moste ponad rieku Váh, nakŕmiť labute, zastaviť sa
na Ostrove okúpať sa na pláži či kúpalisku, zašportovať si, cestou späť absolvovať prechádzku v parku,
piknik na deke, let balónom, zajazdiť si na koni, zachytať ryby alebo opiecť slaninku – snáď už viac
krajších kombinácií aktívneho a pasívneho oddychu na jednom mieste nenájdete.
V budúcnosti, môžu vzniknúť aj ďalšie možnosti využitia tohto nádherného miesta, napr. zastávka
vyhliadkových plavieb po Váhu a iné zaujímavé aktivity. Dôležité ale je, aby sa zachoval jeho prírodný
charakter, aby sa akákoľvek činnosť nestala jeho príťažou, a aby sa toto miesto stalo navždy miestom
oddychu a ZELENÝM RAJOM NA ZEMI.
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