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Návštěva zástupců TO Novohrad a MAS Podpoľanie
Novohrad je jeden ze slovenských regionů, turistických regionů. Jde
o severní část někdejší uherské župy Novohrad. Dnes tento region netvoří
samostatnou územněsprávní jednotku, pojmenování Novohrad se používá jako
neformální název příslušného regionu. Na Slovensku území Novohradu dnes
zabírá téměř celý okres Lučenec, přibližně 2/3 okresu Poltár, východní polovinu
okresu Veľký Krtíš, jižní část okresu Zvolen (Lešť a okolí), jižní část okresu Detva
a malé části okresu Rimavská Sobota.
V současnosti patří Novohrad mezi nejchudší slovenské regiony s mírou
nezaměstnanosti dosahující téměř 30%. Nejvýznamnějším centrem Novohradu
je Lučenec a také Veľký Krtíš.
Zástupci tohoto turistického regionu a MAS Podpoľanie navštívili ve dnech
4. – 6. června MAS Regionu Poodří a turistickou oblast Poodří – Moravské
Kravařsko. Vzhledem k zaměření regionu Novohrad zajímala účastníky především
infrastruktura cestovního ruchu v Poodří.
V rámci pobytu navštívili obec Skotnici s návštěvou „Muzea zemědělství
a venkova“, dále pak „Přírodní komunitní centrum Partnerství“. V první den
návštěvy se ještě uskutečnila návštěva
„Stanice pro záchranu živočichů“ s nově
otevřenou expozici „Dům přírody Poodří“
a v podvečer pak expozice Moravského
Kravařska na zámku v Bartošovicích.
Večer proběhla prezentace MAS Regionu
Poodří,
turistické
oblasti
Novohrad
a předávaly se zkušeností a příklady dobré
praxe v rámci svého působení.
Druhý den byl zahájen návštěvou
Rodného domu J. G. Mendela ve Vražném
– Hynčicích, dále prohlídkou zámku
v Kuníně a města Fulnek. Zde se uskutečnila návštěva Památníku J. A.
Komenského, chrámu Nejsvětější Trojice, kapli sv. Rocha a sv. Šebestiána
a nakonec kostela sv. Josefa. V podvečer návštěvníci zavítali do přírody,
absolvovali procházku po „Zámecké naučné stezce“, která vede po březích
bartošovických rybníků a seznamuje
s florou a faunou Poodří. Procházka byla
ukončena na hrázi soukromého rybníka,
který nabízí sportovní rybolov, kde byly
připraveny uzené ryby – kapr, tolstolobik
a sumec.
Třetí den návštěvy již byl ve znamení
loučení a při snídani se uskutečnilo
hodnocení. Účastnici pobytu v Poodří
vyslovili spokojenost a byli překvapení
aktivitami na podporu cestovního ruchu
v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko.

Jak hodnotili návštěvu Poodří slovenští kolegové, jak vidí rozvoj turistického
ruchu na Slovensku, resp. konfrontace podmínek v Novohradu a v Poodří, nám
sdělil PhDr. Pavol Rapco, Výkonný riaditeľ OOCR Novohrad a Podpoľanie:
Na študijnom pobyte v regióne pôsobnosti MAS Poodrie v Ostravskom kraji
boli v dňoch 4. - 6.6.2014 zástupcovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Turistický Novohrad a Podpoľanie z Banskobystrického kraja. Vyše 20 členov
tejto, na Slovensku najväčšej destinačnej organizácie, reprezentovali primátori
a starostovia i predsedovia neziskových organizácií zo štyroch okresov juhu
stredného Slovenska.
Miestni organizátori z MAS Regiónu Poodrie zostavili pre nás výborný
program a boli skutočne bratskými hostiteľmi.
Obi dva regióny, juh stredného Slovenska i Poodrie, majú zjavne jeden
spoločný problém. To je zánik tradičného priemyslu a s tým spojený nedostatok
atraktívnych pracovných príležitostí, ale aj celková ekonomická "podviživenosť",
Podľa nášho názoru je pre nás jednou z perspektívnych príležitostí vytvorenie
podmienok pre u nás ešte nové ekonomické odvetvie, ktoré sa v rozvinutých
ekonomikách nazýva turistický priemysel.
V Novohrade a v Podpoľaní, v krajine zelených hôr a dolín, máme pre toto
odvetvie ideálne prírodné a kultúrne predpoklady. Preto sme pred dvomi rokmi
vytvorili turistickú destinačnú organizáciu s na Slovensku najväčším počtom
členov (vyše 50 členských subjektov) i s najväčšou rozlohou. Destináciu
budujeme spájaním rôznorodých turistických atraktivít, ich úpravou,
zviditeľňovaním a vytváraním podmienok pre vznik služieb.
A práve služby pre turistov sú v regióne Poodŕí výrazne rozvinutejšie ako
u nás. V tom náš región predstihujete a v tom bola exkurzia pre nás mimoriadne
podnetná.
Manažér MAS Regionu Poodří, Oldřich Usvald, to výborne vystihol. Môžeme
vám závidieť odvahu, s akou sa niektoré obce, napríklad Bartošovice či Fulnek,
pustili do odvážnych projektov na záchranu a využívanie kultúrnych pamiatok.
V našej destinácii je totiž najväčším deficitom práve nedostatok vhodných
ubytovacích kapacít, ale aj menších, regionálne orientovaných expozícií. Práve to
tvorí základ pre získavanie tržieb od turistov a priamo vytvára základy trvalo
udržateľného turistického priemyslu. Vidiecka krajina má svoje čaro a špecifický
charakter. To musia rešpektovať a vo svojich projektoch zohľadniť všetci, čo od
turizmu očakávajú ekonomický profit. Myslím si, že práve ukážku ako na to ísť,
sme mohli odkukať od šikovných manažérov v obciach pod Ostravou.
V tom hlavne bola naša exkurzia prospešná. Ďakujeme všetkým, čo náš pobyt na
Morave pripravili.
Po přečtení těchto řádků není co dodat, ano, cestovní ruch je druh průmyslu
a venkovská turistika má svůj osobitý charakter, své kouzlo pro turistu, pro
návštěvníka a to jak v Poodří, tak také v Novohradu a v Podpoľaní.
Ing. Oldřich Usvald,
manažer MAS Regionu Poodří

