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Názov projektu:

Záhradka pre Uhlisko
Autor/ka: Mária Murray Svidroňová
Stručný popis:
Na Uhlisku žijú viaceré skupiny osôb, ktoré by ocenili možnosť pestovania byliniek a drobnej zeleniny.
Či už sú to seniori, ktorí v minulosti mali záhradky, ale pre vyšší vek sa už nevládali starať o väčší kus
pozemku, no radi by pokračovali v tomto hobby, alebo pracujúci ľudia, ktorí zase nemajú čas venovať
sa vlastnej záhrade, ale v rámci relaxu by prispeli starostlivosťou o spoločnú záhradku. V neposlednom
rade sú to mladé rodiny, ktoré nemajú možnosť ukázať svojim deťom, ako sa pestuje zelenina.
Záhradka pre Uhlisko spája tieto komunity a zároveň efektívne využíva verejné priestory rozšírením
zelene v meste úžitkovými rastlinami..

Popis projektu:
Na Viestovej ulici, za bytovkou č. 8 je nevyužitá zelená plocha, ktorú chceme premeniť na estetickú a
užitočnú záhradu, kde obyvatelia okolitých bytoviek budú môcť pracovať so zemou, pestovať si
zeleninu a aktívne oddychovať. Na danej ulici žijú rôzne skupiny obyvateľov, ktorí by mali záujem
záhradníčiť, ale podmienky a okolnosti im to nedovoľujú: buď je to vysoký vek seniorov alebo časová
zaneprázdnenosť pracujúcich či finančná kapacita mladých rodín, ktoré znemožňujú prenajať si
samostatne pozemok a starať sa o vlastnú záhradu. Všetky tieto skupiny by však našli potešenie pri
revitalizácii danej plochy počas výstavby bylinkovej záhrady a zeleninových záhonov. Výsadbou
úžitkových rastlín by sa prácou dobrovoľníkov zveľadili verejné priestory o prospešnú zeleň a zároveň
by sa upevňovali medzigeneračné vzťahy v komunite. Seniori by sa opäť mohli venovať svojmu hobby,
ľudia zamestnaní v kanceláriách by sa odreagovali pri práci na záhradke. Pre mladé rodiny je to
možnosť, ako vzdelávať svoje deti v oblasti pestovania a starostlivosti o zeleň. Zámerom projektu je
teda efektívne využiť verejné priestory vytvorením komunitnej záhradky, kde obyvatelia budú môcť
spoločne pestovať úžitkové rastliny a aktívne tráviť voľný čas.
V rámci projektu je potrebný materiál, zemina, semiačka a sadenice na vytvorenie záhradky, v ďalších
rokoch budú obyvatelia sami zabezpečovať výsadbový materiál.

Časový harmonogram:
Marec - Apríl 2016 – terénne práce – úprava terénu, vytvorenie záhonov a bylinkovej záhradky
1. 5. 2016, resp. 8. 5. 2016 – slávnostné otvorenie záhradky, spoločná výsadba
Máj – Október 2016 – pestovanie zeleniny a byliniek, séria 5 diskusných stretnutí, kde by seniori
odovzdávali rady z ich pestovateľskej skúsenosti
November 2016 – zazimovanie záhradky

Miesto realizácie projektu:
Zelená plocha za bytovkou na Viestovej 8 (medzi bytovkou a garážami)

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. materiál na úpravu terénu (zemina, štrk, mulčovacia kôra, kamene a pod.)

810

2. sadenice a semiačka

215

3. záhradné náradie (rýle, motyky, krhly a pod.)

300

4. hnojivo, postreky
5. drobné občerstvenie na diskusné stretnutia

Celkový rozpočet projektu v €:

60
100

1485€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Obyvatelia tejto lokality sa budú o komunitnú záhradku starať v rámci svojho voľného času, budú teda
pracovať ako dobrovoľníci pri revitalizácií verejného priestoru a vytvorení záhradky, ako aj výsadbe a
spoločnej starostlivosti až po zazimovanie v potrebnom rozsahu, predpokladáme cca 100
dobrovoľníckych hodín.

