Rozhľadňa Divinka všeobecné informácie
V roku 2018 začala obec realizovať stavbu ROZHĽADŇA DIVINKA. So zámerom vybudovať na tomto mieste
rozhľadňu prišla obec už pred niekoľkými rokmi. Táto lokalita sa do povedomia dostala už pred desaťročiami
vďaka archeologickému výskumu prebiehajúcemu v 70. rokoch, ktorý odhalil zaujímavé poznatky o starobylom
osídlení.
Ešte atraktívnejšou a verejnosti známou sa územie stalo v poslednom desaťročí, keď tuprebiehal systematický
archeologický prieskum pod vedením dr. Gabriela Fuseka. Prostredníctvom neho sa verejnosť dozvedela o obci a
jej vzácnych hodnotách.
Neskôr bol vybudovaný náučný chodník a odpočinková zóna, ktorá lokalitu priblížila i turistickej verejnosti.
Stavbou rozhľadne obec ponúka širokej cieľovej skupine návštevníkov, ale i obyvateľov obce modernú turistickú
atraktivitu, ktorá je veľkým lákadlom a zároveň v sebe zhŕňa niekoľko cenných pozitív: priláka milovníkov
turistiky a prírody, posilní povedomie o kultúrnych a historických hodnotách, o zvykoch a tradíciách a vzbudí
úctu k nim, podnieti k ich ochrane, ako aj ochrane prírody, umožní jednotlivcom i skupinám nevšedný zážitok z
krásnych výhľadov i pohybu a v neposlednom rade prispeje k rozvoju služieb v obci, ako aj k šíreniu jej dobrého
mena.
Výber lokality na postavenie 19 metrov vysokej rozhľadne bol logický – z tohto miesta Malého vrchu,
nachádzajúceho sa neďaleko pod vrcholom Veľkého vrchu sú krásne výhľady na Žilinskú kotlinu, Váh, Hričovskú
priehradu, Malú Fatru a ďalšie pohoria.
Rozhľadňa je drevená, má typickú horskú architektúru, je ju vidieť z obce Divinka a širšieho okolia. Výstup k nej
je nenáročný a vhodný pre každý typ návštevníka. Dá sa k nej dostať z Divinky po náučnom chodníku, prípadne
aj z Lalinka - Vrtielok po lesnej ceste.
Stavba rozhľadne na Malom vrchu bola ﬁnancovaná z fondov Európskej únie v rámci cezhraničnej spolupráce s
partnerskou poľskou obcou Spytkowice a rozpočtu obce.
Rozhľadňa bola slávnostne otvorená 31.12.2018.
Údaje o rozhľadni:
Výška: 19,20 metra
Počet poschodí: 5
Pôdorys rozhľadne: 4000 x 4000 mm
Materiál: drevo (35m3)
Nadmorská výška: 490 m.n.m.
Realizácia: 4 – 12/2019
Vlastník: Obec Divinka

