Návšteva lesoparku
Dňa 28.6.2017 žiaci II.A, II.C a I.C navštívili spolu
s učiteľmi Mgr. Britaňákom a Mgr. Hrebíkovou lesopark
v Starej Ľubovni, aby si zašportovali a predýchali
atmosféru histórie a občerstvili sa čerstvým vzduchom.
V lesoparku za hradom sa nachádza viac ako 3
kilometrový chodník, ktorý ponúka oddychové miesta,
altánky a ohniská na opekačku. . Je ideálnym miestom na
prechádzky, beh, či len posedenie s priateľmi. Na svoje si
prídu aj rodiny s deťmi, pretože sú tu vybudované veľmi
príjemné ihriská s hojdačkami, preliezkami, dokonca
s lanovkou. Nechýbajú altánky s ohniskami, ani smerové
informačné tabule.
Vandalizmus tu však nemá hraníc. Dôkazom toho je opakované devastovanie
miesta oddychu pod hradom Ľubovňa - tzv. Lesoparku, ktorý stál nemálo peňazí, aj fyzických síl. Starostlivosť
o Lesopark predstavuje tak pre správcovskú firmu Ekos, s.r.o., bludný kruh. Každoročne riešia škody po tých,
ktorí sa tu prídu vyblázniť. Rovnako tento rok museli do prvého júnového týždňa všetko poopravovať.
„Lesopark je hojne využívaný, najmä v júni sa tu koná v týchto lesných priestoroch najviac firemných
a školských akcií.“ Pomôcť a zabrániť neustále vznikajúcim škodám by malo zvýšené hliadkovanie v spolupráci
s lesnou strážou a mestskou políciou. Ekos dokonca každý piatok vyváža do lesoparku palivové drevo ku
každému ohnisku, aby nedochádzalo počas víkendových „opekačiek“ k poškodzovaniu okolitých porastov. No aj
tak sa nedá predísť všetkým škodám a práve preto zodpovednosť padá na každého návštevníka, aby vo vlastnom
záujme neničil to, čo je na úžitok všetkým, keďže firma Ekos sa o údržbu stará z vlastných nákladov. Tie ročne
činia nemalú položku - približne 10 tisíc €/300 tisíc Sk. Pre náročnejších turistov sa samozrejme núkajú desiatky
kilometrov značených turistických chodníkov. Priamo cez lesopark vedie červená značka, ktorá vás dovedie až
k prameňu známej minerálnej vody Sulinka. Leží neďaleko poľských hraníc pri rieke Poprad. Okolitými lesmi
Ľubovnianskej vrchoviny vás prevedie taktiež zelená značka, prechádzajúca obcami Matysová a Hajtovka, alebo
modrá značka, ktorá vedie cez unikátny chránený prírodný výtvor Jarabinský prielom. Ide o krátky kľukatý
kaňon, ktorý za stáročia vyhĺbil potok Malý Lipník a dodnes si perejami a vodopádmi razí cestu vpred. Pod
hradom sa nachádza okrem skanzenu ľudovej architektúry aj stredoveký vojenský tábor. Takže aj cez prázdniny
je kde vyraziť, nepoškodzujme však prírodu a spoločný majetok.

