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Názov projektu

Kvety zbližujú susedov
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

3 500,- €
Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Revitalizácia predzáhradky bytového 12 poschodového domu na ulici Čsl. parašutistov 1 
prispeje nielen k skrášleniu okolia domu, ale aj k spoznaniu obyvateľov pri spoločnej aktivite. 
V dome býva 72 rodín. Vekovo starší obyvatelia sa už nevládzu o predzáhradku starať tak, ako 
v mladosti a mladí obyvatelia sú dlho v práci alebo sú tu iba v podnájme. Príprava projektu 
revitalizácie ale aj priamo spolupráca pri úprave a následne starostlivosti o predzáhradku 
prispeje k lepšiemu poznaniu obyvateľov vzájomne. Keďže je predzáhradka prerastená a 
vyžaduje sa aj pomoc techniky, plánujeme využiť pomoc tímu profesionálnych záhradníkov 
z relácie Nová záhrada. A to nie len pri úprave ale aj pri výbere rastlín tak, aby nám 
predzáhradka robila celoročne radosť, bola takmer bez údržbová a prosperovala takmer bez 
polievania v súčasnom horúcom počasí.

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Domy v okolí nášho domu nás inšpirovali k podaniu projektu. Najmä domy s nižšími 
poschodiami a tak aj  s nižším počtom rodín majú revitalizované svoje predzáhradky. 
Predpokladáme, že sa pre nižší počet obyvateľov vedia ľahšie dohodnúť a spoločne 
predzáhradku  upraviť a udržiavať. 
U nás máme veľmi milých susedov, ktorí  sa aj dlhoročne poznajú. Tak ako aj ja, do domu sa 
sťahujú nové rodiny. Vieme sa pri stretnutí pozdraviť, podržať si vchodové dvere, počkať 
s výťahom, prehodiť pár slov. Mnohí si prerábame  byty do krajšej podoby a na spoločné 
priestory už niet času a ani financií. 
Práve predzáhradka v našom dome má už svoje najkrajšie časy za sebou. Kríky sú preriedené, 
stromy prerastené, občas kvitnú kvety spomedzi trávy a buriny. Kvety sú za vysokými kríkmi 
a nemajú tak svoj  potrebný priestor a svetlo. Ja som sa do domu nasťahovala v januári a od 
jari každý deň s radosťou pozorujem či niečo nové nekvitne. Zistila som, že nie som sama. 
Práve rozhovory o kvetoch a túžbe mať upravené aj okolie ma podnietilo podať za obyvateľov 
domu projekt.

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Úpravou priestranstva pred bytovým domom  a to úpravou podkladu, presadením použiteľných
kríkov a kvetov, prevzdušnením stromov a odstránením suchých konárov



by sa priestranstvo predzáhradky revitalizovalo podľa návrhov odborníkov z tímu Nová 
záhrada. Vytvorila by sa nová predzáhradka tak, aby zasadené priesady boli viditeľné, mali 
svoj  priestor a podmienky na rast. Nápady a požiadavky na predzáhradku by sme tvorili 
spoločne so susedmi (tým sa aj spoznali) a predložili záhradným architektom.

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových 
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových 
koordinátorov)

Projektový koordinátor: Mgr. Milena Partelová
Realizátor projektu: susedia, dobrovoľníci, dobrovoľníci zo STOPA, záhradní architekti z tímu
                                 Nová záhrada

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
November 2018.........stretnutie susedov, zmapovanie nápadov na úpravu    
                                   predzáhradky
marec 2019................prezentácia projektu, zmapovanie dobrovoľníkov,     
                                   upresnenie termínu prác na úprave, rozdelenie úloh
apríl – máj.................realizácia revitalizácie

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a 
výstupy očakávate)

Cieľ:         revitalizácia okolia bytového domu (predzáhradky), spoznanie sa susedov    
                  a dobrovoľníkov pri spoločnej aktivite 
Výstup:     zmena prostredia okolia domu, výsadba nových rastlín  tak, aby bola predzáhradka
                  takmer bez údržbová a ošetrenie  zdravých pôvodných  rastlín.
Výsledok: Očakávame, že aj starostlivosť o novú predzáhradku zaktivizuje anonymných     
                  susedov a zlepšia sa susedské vzťahy a estetika okolia

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým 
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia domu  a okoloidúci. Dom je v tesnej blízkosti nákupného centra Slimák 
a materskej školy. Preto je aj pri ňom väčší pohyb občanov  Nového Mesta a jeho 
návštevníkov. Zaslúži si aj on mať krajšie prostredie. Veď zelene nikdy nie je dosť.

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať 
v budúcnosti.)

O predzáhradku, aj keď bude takmer bez údržbová,  sa napriek tomu treba starať. 
V súčasnosti nie je vôbec upravená a vyžaduje veľa práce. To odrádza a nikto ani  nemá 
odvahu sa pustiť do jej údržby. Starší obyvatelia už iba spomínajú, ako sa spoločne 
o predzáhradku starali a teraz nevládzu. Upravená predzáhradka nebude vyžadovať príliš 
ťažkú prácu a tak verím, že starším prinesie radosť a mladším aj odvahu sa o ňu postarať. 
V dome býva veľa mladých rodím s malými deťmi, ktoré radi ukážu deťom ako sa starať 
o kvety, záhradku aj v meste.

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Nákup priesad trvaliek.......................................................................................2 000 €
Nákup materiálu (piesok, fólie, hlina, mulč. kôra)..........................................1 500 €
Spolu:....................................................................................................................3 500 €

Kontakt (email, tel.č.):
Mgr. Milena Partelová


