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Názov projektu

Chráňme jedné gaštany v Gaštanici
Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
1000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
Následkom našej činnosti a zároveň „nečinnosti“ máme dnes gaštanice napadnuté nielen
rakovinou kôry gaštana (Cryphonectria parazitica), ale mnohými ďalšími hubovými
chorobami. Ochorenia sa ideálne šíria ak je kôra gaštanu narušená. Necitlivé správaie ľudí pri
zbere gaštanov (používanie palíc, hádzanie rôznych predmetov) tomuto stavu napomáhaju.
V roku 2017 bola Gaštanica na Kolibe revitalizovaná a gaštany odborne ošetrené. V rámci
revitalizácie boli osadené informáčné tabule, dve z ich sú do dnes prázdne. Cieľom projketu je
vytvoriť tabulu o histórii Gaštanice a tabulu s dendrologickými informáciami o Gaštane
jedlom. Následne realizovať prednášku s dendrológom a historikomv v knižnici NM na
Kolibe. Chcela by som tým zvýšiť povedomie o mieste a vzácnych stromoch.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
V Gaštanici na Kolibe sú osadene dve info tabule bez obsahu. Každoročne sa zvyšuje počet
ľudí, ktorí navštívia Gaštanicu iba kvôli zberu jedlých gaštanov. Palicami zhadzujú gaštany
a tým poškodzujú vzácne stromy, ktoré sú naviac ohrozené hubou, parazitujúcou práve na časti
stromu s narušenou kôrou. Stromy boli iba nedávno odborne ošetrené, stromom v Gaštanici sa
darí, je preto potrebné aby sme ich chránili.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Vytvoriť tabulu o histórii Gaštanice na Kolibe a dendrologickú tabulu o jedlých gaštanoch.
Presadiť zákaz používať palice pri zbere gaštanov. Realizovať prednášku v knižnici na Kolibe.
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Občianské združenie BUBON
Jana Slezáková – v roku 2007 založila Medzinárodný festival animácie Fest Anča, ktorý viedla
do roku 2015, od roku 2015 – na materskej dovolenke, zároveň som pracovala ako grafický
dizajnér na rôznych prevažne kultúrnych projektoch a spolupracovala s rôznymi
vydavateľstvami.
Dendrológ
Historik

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
(do 09 2019) Povelenie od NM na osadnie exterierových tabúl na už existujúce panely.
(do 01 2020) Spracovať históriu, spracovať dendrologický popis vrátane ilustrácií a fotografií.
(do 04 2020) Grafický návrh, korektúra, tlač a osadenie tabúl.
(10 2020) Realizácia prednášky v NM knižnici na Jeséniovej 43.
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Zvýšenie povedomia o jedlých gaštanoch, ich význame a hodnote. Následkom našej činnosti
sú gaštanice napadnúté nielen rakovinou kôry ale aj mnohými ďalšími hubovými chorobami.
Osvetou chcem prispieť k zmene správania sa pri zbere a presadiť zákaz používať palice
alebo iné náradie. Prispieť k vytváraniu si vzťahu k okoliu a uvedomeniu si, že každý z nás
môže svoje okolie chrániť a zvelaďovať.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Neobmedzená, park nie je len ihrisko, je to i oddychová zóna pre obyvateľov, seniorov atď.
Zároveň je to miesto kde sa stretávajú psíčkari. Gaštany poskytujú tieň a sú Geniom loci
miesta.
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Údržbu by mal zabezpečovať Eco podnik. Info tabule by mali byť súčasťou parku odhadujem
aj 10 rokov, preto informácie, ktoré ponúknu majú význam práve z hľadiska budúcnosti.
Osveta v podobe prednášok a wokshopov je realeľná každý rok.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Dendrologický textový podklad (dendrológ)
Historický textový podklad (historik)
Kresba gaštana jedlého
Fotografie (historické)
Grafické spracovanie
Tlač 2 ks tabúľ 1200 x 1800
Osadenie tabúľ
Prednáška (honorár pre prednášajúcich 2 os.)
Spolu

Suma
100 e
150 e
100 e
100 e
100 e
250 e
100 e
50 e/osoba = 100 e
1000 e

