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Milé pilotky, piloti, nadšenci lietania, či prírody...
Za občianske združenie paraglajdistov na Kysuciach – Metfly, Vás chceme touto cestou požiadať o Vašu
pomoc. Ako všetci vieme, miest na štartovanie na Slovensku je ako šafranu a trend je skôr taký , že ich počet sa
neustále znižuje. Dôvody, prečo je tomu tak nechceme rozoberať , naopak chceme touto cestou ukázať jednu z
možností, ako vytvoriť novú “štartovačku“. Konkrétne ide o plochu s rozlohou približne 2700m štvorcových,
na hraniciach troch obcí, v katastrálnom území Kysúc – obcí Staškov, Zákopčie a Podvysoká. Štart je v
nadmorskej výške 807 m , pristátie na lúkach vo výške približne 440 m.n.m. Miesto je prístupné z viacerých
strán, na štart vedie pomerne dobre upravená kamenistá lesná cesta z obce Zákopčie, dostať sa dá ale aj pešo,
priamo zo železničnej zastávky dedinky Podvysoká. Orientácia je na sever, dá sa štartovať aj za slabšieho SZ či
SV vetra. Štart máme dobre odskúšaný, kopec má za dobrých podmienok výborný letový potenciál. Jedinou
prekážkou sa stáva a už stal porast, ktorý je doslova zo dňa na deň vyšší a štart dnes už takmer nemožný.
Vlastníkom sú Lesy Slovenskej Republiky, štátny podnik. Naše združene začalo koncom minulého roka
rokovať s vlastníkom o možnosti využívania a udržiavania plochy na naše náklady. K dnešnému dňu sme sa
úspešne dopracovali k potrebnému zameraniu a vytýčeniu. Ďalším krokom bude vyčíslenie takzvanej škody,
vzniknutej vyrezaním porastu. Tá sa podľa predbežných výpočtov spolu s nákladmi na zamerane blíži k sume
3.000,- eur . A to je suma , ktorá sa môže stať prekážkou v našom nadšení. Neostáva nám teda nič iné, iba Vás
všetkých, milí piloti, či ktokoľvek nadšený pre pobyt v prírode, poprosiť o finančnú pomoc. V akejkoľvek a
samozrejme v dobrovoľnej výške. Jedná sa o jednorázový náklad na zriadenie plochy. Následné náklady na jej
udržiavanie sú s touto sumou už zanedbateľné . Naše združenie je pripravené a odhodlané plochu dlhodobo
bezplatne udržiavať pre kohokoľvek, kto bude mať záujem v tejto oblasti lietať. Či už pravidelne, alebo
príležitostne. Štart sa nachádza v nádhernom prostredí Kysúc, kde naozaj niet veľa možností na štart. Ak sa
rozhodnete prispieť a projekt sa nám podarí dotiahnuť do konca, odmenou Vám všetkým bude možnosť
spoznať krásny nový letový terén . Nezabudnite nám napísať na náš e-mail: metparask@gmail.com , vaše
iniciály a finančnú výšku Vašej pomoci, aby sme sa mali po úspešnej realizácii projektu komu verejne
poďakovať.

ĎAKUJEME !!!

Lokalizácia:

Fotodokumentácia:
https://youtu.be/NTn8319HeYw
https://youtu.be/jH6P1EIlX9A
https://youtu.be/pvYGosUcHmQ

Realizované prelety-výber :
https://www.xcontest.org/2020/slovakia/prelety/detail:zvratko/4.07.2020/09:47
https://www.xcontest.org/2018/slovakia/prelety/detail:zvratko/9.07.2018/10:24
https://www.xcontest.org/2020/slovakia/prelety/detail:semar/11.4.2020/12:10
https://www.xcontest.org/2018/slovakia/prelety/detail:VEmil/15.7.2018/12:38
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