2. stretnutie tematickej skupiny ZELEŇ V MESTE
10. marca o 16:30 (do 19:0)
Zúčastnení: Martin Baník, Natália Ceglédyová, Lucia Rossová, Peter Fehér,
Miroslav Šimkovič, Hana Kasová, Viktor Graus, Jozef Guťan, Viktor, Eva Ščepková
Hostia: Ľubomír Bendík (ZAaRES)
1) Diskusia s predstaviteľom ZAaRES-u (Pán Bendík sa vyjadril k 3 vytipovaným
projektov, hlavne upozornil na skutočnosť, že navrhované aktivity
v priestore parku pod pamätníkom musia byť najprv schválené pánom
Kuzmom (ak sa jedná o aktivity popri ceste medzi Hotelom LUX a
parkoviskom) a múzeom SNP. Ďalšia diskusia sa týkala starostlivosti a
výrubu ovocných stromov, orechov a gaštanov v rôznych častiach mesta)
2) Prediskutovali sme navrhovaný projekt parku pod pamätníkom a zhodli sme
sa na tom, že nie je isté, kedy štúdia o premene/zveľadení parku pod
pamätníkom bude a že financie z participatívneho rozpočtu na vypracovanie
tej štúdie nejdeme použiť. Zameriame sa na „malé zmeny“ v okrajových
častiach parku, zmeny nebudeme sústreďovať do hlavnej zelenej plochy.
3) Nasledovala práca v 2 skupinách:
a. Park pod pamätníkom:
 V tejto skupine pracovali Martin B., Lucka R., Miroslav Š., Hana K.,
Viktor G., Eva Š.
 definovali sme si ciele, nabrainstormovali aktivity (čo nám v parku
chýba), s kým je potrebné spolupracovať – poznámky spíše Lucka
R.
 rozhodli sme sa spraviť anketu medzi bystričanmi, aby sa aj oni
vyjadrili, čo im chýba v parku pod pamätníkom, ako si ho
predstavujú za pár rokov (spolupráca s ÚHA – Evka Š. osloví pani
Baloghovú, ktorá má s anketami skúsenosti a pozve ju na ďalšie
stretnutie. Viktor G. nám pošle otázky z ankety o mestskom parku
a na základe nich spravíme do 17.3. návrh otázok pre park pod
pamätníkom (Lucka R. a Evka Š.)
 termín na podanie projektov je 15. apríla, takže sme získali čas na
to, aby sme spravili aj prieskum medzi občanmi
 zoženieme diplomovku, ktorá sa zaoberala návrhmi pre park pod
pamätníkom – napísala ju Zuzana Bradiaková (Viktor G., vieš ju
priniesť na najbližšie stretnutie?)
 Viktor s pani Hankou prezistia bližšie info k dažďovým záhradam a
moderným kvetinovým záhonom - že čo všetko potrebujeme
vybaviť/nakúpiť, kto by nám s tým vedel pomôcť a podobne
b. (Projekt parčík kráľovnej Sissy, park pred Hungariou a podobné
lokality – do tejto skupiny sa včera nik nezapojil)
c. Výsadba stromov, komunitné záhrady
 V tejto skupine pracovali Viktor, Natália C., Peter F., Jozef G.
 Potrebná obnova (ochrana) samorastov jabloní a čerešní na
Slnečnej
 Výsadba – čerešňa, jedlý gaštan, vlašský orech a iné úžitkové
stromy



Kolektívne záhrady: sociálny, environmentálny, ekonomický
aspekt
 Nápad s prenajímaním jednotlivých ovocných stromov od mesta
na 1 rok.
4) Poznámka: Peter F. poznamenal, že by bolo dobré spracovať prieskum
viacerých zelených plôch v BB – nezáleží, či by tam išlo o výsadbu zelene,
zeleniny, ovocných stromov, kvetov a na základe toho navrhnúť vylepšenia
týchto lokalít. Mohol by byť z toho ďalší projekt. (Kto by sa do toho pustil?)
5) Je tu možnosť, že po vypracovaní finančného plánu projektov zistíme, že sa
niektoré veci dajú spojiť (čiže zo spomínaných 3 projektov by vznikol jedendva).
6) Najbližšie stretnutie bude 17. marca o 16:30 na Mestskom úrade.

