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     Naša obec sa nachádza na západnom okraji okresu, 15 km 

západne od Michaloviec. Sme obcou, ktorá sa snaží podporovať, 

zlepšovať a ochraňovať životné prostredie a zároveň bojovať 

s dopadmi zmeny klímy na obyvateľov a krajinu v ktorej žijeme.  

V katastri obce Moravany sa zrealizoval projekt „Revitalizácia 

multifunkčného vodného zdroja“. Pri realizácii tohto projektu sa 

znečistený vodný zdroj – vodná nádrž, nachádzajúca sa v časti 

„Ruskov“ vyčistila od nánosov a obnovila sa jej funkčnosť. Okrem 

vzniku multifunkčnej vodnej plochy je nezanedbateľný aj ďalší 

rozmer, ktorý nie je možný opomenúť.  A to konkrétne 

protipovodňové opatrenie, ktoré vzniklo vďaka rozšíreniu 

a spevneniu hrádze v mieste toku povodňovej vlny ktorá sa hromadí 

v čase prívalových dažďov z okolitých svahov v danej lokalite. 

 Pre obyvateľov obce ale aj návštevníkov vzniklo sezónne lákadlo 

osvieženia a vôbec trávenia voľného času využiteľné hlavne v tomto 

čase každoročne sa zvyšujúcich teplôt dôsledku zmien klímy. Táto 

vodná plocha sa bude môcť využívať aj v prípade vzniknutých 

požiarov v obci ako zdroj vody na hasenie. V súčasnej dobe kde sa 

snažíme predchádzať dôsledkom klimatických zmien je dôležité 

udržiavať a zachovávať,  obnovovať všetky vodné zdroje s ktorými 

obce disponujú.  

Implementáciou projektu sme chceli vybudovať vhodný priestor aj 

pre návštevníkov obce, ktorá má vďaka zrealizovanému projektu 

vysoký potenciál pre následný rozvoj cestovného ruchu. Oddych 

v prírodnom prostredí je vhodný pre spoločenskú, duševnú aj 

telesno-športovú činnosť, nakoľko sa na tomto mieste plánujú konať 

aktivity smerujúce k pozdvihnutiu súdržnosti obyvateľov a zároveň 

k upevneniu ich kultúrnej identity. Zrealizovaný projekt 



,,Revitalizácia multifunkčného vodného zdroja“  má regionálny 

charakter a prináša so sebou aj ďalší rozvojový potenciál tejto 

lokality s možnosťou budovania zelených zón určených na oddych, 

ale aj vzdelávanie budovaním náučných chodníkov či arboréta. 

Projekt bol zrealizovaný v mesiaci december 2022  na základe 

schválenej žiadosti a poskytnutých finančných prostriedkov 

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR      

vo výške 34.847,12 €,  

Obec na realizáciu použila vlastné zdroje vo výške 8.711,79 €.   

 


