2. pracovné stretnutie koordinátorov projektov, Kuchajda,
27.6.2019
27. júna prebehlo druhé stretnutie zo série verejných pracovných stretnutí, ktorých cieľom je rozpracovať nápady a návrhy na projekty pre
participatívny rozpočet 2020, prediskutovať ich slabé stránky, hľadať možnoti ich vylepšenia a pripraviť podklady pre posúdenie ich
realizovateľnosti. Koordinátori sa zároveň v tomto procese pripravujú na verejnú prezentáciu projektov a verejné zvažovanie participatívneho
rozpočtu. Na stretnutí sa zúčastnili koordinátori a koordinátorky jednotlivých projektov, pracovníci a pracovníčky Kancelárie pre participáciu,
cyklokoordinátor, starosta Rudolf Kusý a vicestarosta Stanislav Winkler. Po úvodnej prezentácii sa koordinátori projektov rozdelili do dvoch
pracovných skupín podľa rozpracovanosti projektov. Oboznámili sa so zámermi ostatných koordinátorov a v nálednej diskusii si vyjasňovali
nejasné projektové aktivity, navrhovali ich vylepšenie a hľadali možnosti spolupráce. Spoločne so zamestnancami miestneho úradu diskutovali o
forme spolupráce medzi koordinátormi a úradom a mestským EkoPodnikom VPS, ktorá bude potrebná pri realizácii projektov.

Záznam otázok, odpovedí a komentárov z diskusie v oboch skupinách (názvy projetov sú pracovné a môžu sa zmeniť):
Edukačné tabule a odpadkové koše na Kamzíku
Oázka: Nebolo by projekt možné obohatiť o ďalšie aktivity – okrem tabúľ pripraviť aj nejaké verejné akcie?

Zóna hier pre deti z vnútrobloku Legionárska-Belehradská
– dostali ponuku od električky T3 na požičanie aparatúry – chceli by v rámci projektu urobiť koncert
- 14. septembra – v rámci jedného dvora by sa uskutočnila pilotná akcia – na budúci týždeň by chceli navrhnúť hry a ďalšie aktivity
- zatiaľ nenašli ľudí, ktorí by aktivity koordinovali v ostatných dvoroch, ale začali zisťovať tipy na ľudí, ktorých by mohli osloviť a ktorí by mohli
pomôcť
Otázka: Koľko tam žije ľudí?
– asi 650 až 700, z toho okolo 200 v predškolskom veku
- v dome urobili anketu, či by všetci s akciou súhlasili a žatiaľ sme nadostali negatívnu odpoveď

Úprava verejného priestoru
Otázka: počíta sa s tým, že sa ihrisko na mieste zruší?
- je tam len zanedbaná asfaltová plocha, ktorá sa nepoužíva a koordinátorka nevie, čo tam bolo predtým
- pôvodne by chcela aj preliezku nahradiť workoutovými prvkami, ale tie by boli veľmi drahé a projekt by potreboval omnoho viac financií
- na zavlažovanie záhrady by chceli zachytávať dažďovú vodu
Otázka: organizovali ste už na mieste spoločnú brigádu, alebo budete musieť ľudí organizovať od nuly?
- mám už pár ľudí, s ktorými som dohodnutá na spolupráci
Odporučenie – treba založiť FB skupinu a začať ich mobilizovať
– Zelená hliadka je tiež ochotná pomôcť
Otázka: chcela som sa opýtať, či chodník tiež budete robiť samostatne alebo svojpomocne?
- závisí to od ceny, ak budeme mať málo peňazí, určite svojpomocne a týka sa to aj dažďovej záhrady
Komentár – treba počítať s tým, že niektoré prvky vydržia len krátko – napríklad svojpomocne vyrobené lavičky z paliet
Otázka: nemáte OZ, ale hovorili ste, že nejaké založíte
– buď to, lebo by som chela nejaké iné dotácie, alebo poprosím kamarátov, ktorí majú spiace OZ

MB - potrebovala by som poslať konkrétne čísla pozemkov, aby sme mohli požiadať magistrát o zverenie

Hravé ihrisko
Otázka: plánujete postaviť aj altánok?
altánok tam je, ale plánujeme do neho umiestniť stôl, kde si malé deti budú môcť veci položiť
- najväčší problém je pre nás podložie, tým by som chcela začať – deti tam padajú, nosia kamienky do budovy atď – chceli by sme kamienky
odstrániť a potom by sme ich chceli využiť niekde inde a radi ich niekomu darujeme
Reakcia: na Záhradnom dvore budú robiť senzorický chodník, kde by sa im také kamienky hodili a aj mestská knižnica by nejaké zobrala
MB: treba ich nafotiť a podľa toho sa rozhodneme, čo s nimi, viacerí ľudia by mohli mať záujem
MB: robili ste si aj nejaký odhad na cenu s úpravou podložia?
- rodičia sú ochotní nám pomôcť, takže niektoré práce si vieme urobiť sami a asi vieme ušetriť
Otázka: areál je otvorený pre všetkých?
- je otvorený a čas tam trávia aj celé rodiny, rodčia alebo starí rodičia s deťmi – ale potrebovala by som ešte dorobiť aj prehľadné tabule s
prevádzkovým poriadkom

Rozšírenie Vinice a mobilnej záhrady na Pionierskej
Otázka: čo ste ochotní vyradiť z projektu, kdeďže ho máte cenovo nadsadený?
- priorita bude riešiť vodu, chceme investovať do projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že tam je voda, pretože je to miesto pod kopcom. A
budeme hľadať spolufinancovanie. Ale voda je najväčší problím, lebo vodu je potrebné každý deň dovážať.
- ekopodnik teraz nestíha privážať dostatok vody aj keď sa snažia, takže si ľudia musia nosiť vodu sami
- snažíme sa komunikovať aj s majiteľmi susedných pozemkov, chceli by sme pomôcť majiteľom s ich údržbou a dostať za to možnosť prístupu
na pozemky
- chceme ale spraviť dokumentáciu s viacerými alternatívami
– po ulici tečie voda, možno by bolo dobrí osadiť pri ulici zberné nádoby na vodu
Otázka: snažíte sa aj iné získať aj iné zdroje?
- áno, žiadame aj peniaze od BA kraja, aj iné grantové schémy
MB: chceli by sme od vás fotografie

Klub anglických riekaniek
Otázka: ako budete získavať prvých lektorov?
- ja to už s jednou kamarátkou robím, ale nie je to odborná aktivita, skôr komunitná a lektorovať môže ktorákoľvek z mamičiek
Otázka: chcete zabezpečiť aj nejaký výukový materiál?
- nejaké veci už máme a chceme ich doplniť
Komentár: Knižnica bude sťahovať všetku cudzojazyčnú literatúru do vernosti a chceli by sme ponúknuť priestor zadarmo, ale vybavenie
nedokážeme zabezpečiť. Bolo by to pekné prepojenie.
MB: máte už okolo seba vybudovanpú komunitu, alebo nie?
- nejakú už mám. Ale na ostredkoch. Miestni chcú zostať na Ostredkoch. Ale ľudia, ktorí tam dochádzajú, by chceli založiť novú bunku v Novom
Meste

MB: máte oz?
- nie, aktivity robím pod hlavičkou knižnice a chcela by som aj tu.
Komentár: knižnica by potrebovala potom vyčleniť peniaze vopred

T3 kultúrny prostriedok - revitalizácia okolia a technická vybavenosť
Otázka: zaujíma ma prečo navrhujete okolie T3 riešiť mobilnou zeleňou?
- určite sa to dá aj inak, preto robíme workshp, chceme rozmýšľať ako všetko zrealizovať čo najefektívnejšie
Komentár: lebo mobilná zeleň je dočasné riešenie a používa sa nakrátko len pred tým ako sa pripraví trvalé riešenie
– otázka je, čo by sme museli utobiť, ak by sme chceli nejakú úpravu asfaltovej plochy
MB: podávate projekt už tretí rok, u nás je pravidlo, že sa môžu ľudia zapojič len 3-krát. V rozpočte je mobilné WC a jeho úprava. Počítate s tým,
že budete mať v budúcnosti zabezpečené financovanie WC?
- áno, buď z 2 percent, alebo z dobrovoľných príspevkov apod...

Stromy nevystavovať - stromy sadiť
- prediskutovavalo sa sadenie stromov v mestskej časti
- potreba výberu vhodných pozemkov a typov stromov, následná starostlivosť o stromy
- referencia na hlohovecký projekt MeSTO stromov
- prepojenie záujemcov so zástupcami OZ Biely Kríž, ktorí sa venovali výsadbe stromov v predchádzajúcich rokoch
- odovzdávali si rady a tipy kam smerovať výsadbu (miesta pôvodnej výsadbz, prícestná zeleň a pod.)

Gaštanko
- vytipované pozemky nebudú k dispozícií, zámer bude musieť hladať iný priestor

Otvorená remeselná dieľňa
- diskusia ohľadom udržateľnosti projektu, cieľovej skupiny, hľadania vhodných patnerov a miesta realizácie

OZ Biely Kríž
- zástupcovia priniesli dva projektové návrhy, venčovisko a revitalizáciu horských studničiek
- projekt venčoviska má ambíciu prepojiť sa s podávateľkami z kramárov a riešiť tému venčovísk na úrovni zadania MČ

Čistenie podjazdu popod železnicu na Teplickej
- diskutovali sa možnosti podpory zo strany MČ, partnerské strany, ktoré treba osloviť a podklady ktoré treba pripraviť
Pokračovanie Transsibírskej cyklomagistrály
- koordinátori dostali podnety k rozpracovaniu projektu novej cyklotrasy
Stromová - revitalizácia schodiska a zelene
- v diskusii sa hovorilo o komplikáciách pri realizácii a hľadali sa možnosti, ako celý priestor zrevitalizovať

