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Veselé chodníky Fončorďácke
Autorka: Dorota Líšková

Stručný popis:
Lokalita Stará Fončorda je priestor, ktorý obyvatelia mesta veľmi radi využívajú na relax. Cieľom
projektu Veselé chodníky fončorďácke je, aby sa prechádzky po uliciach stali ešte príjemnejšími.

Popis projektu:
Lokalita Stará Fončorda je priestor, ktorý obyvatelia mesta veľmi radi využívajú na relax. Cieľom
projektu Veselé chodníky fončorďácke je, aby sa prechádzky po uliciach stali ešte príjemnejšími. Chceli
by sme to dosiahnuť troma spôsobmi.
1. spôsob: Namaľovanie pohybových prvkov na chodníky
Po zhliadnutí videa, na ktorom skupina výskumníkov zo zahraničia nakreslila na ulici vo veľkomeste
panáka na skákanie a okoloidúci na ňom s radosťou skákali, a tiež osobnej skúsenosti z materskej školy
Jilemnického 8, kde majú na chodníku nakreslenú veselú cestičku pre deti, sme sa rozhodli skúsiť
vytvoriť niečo podobné aj v našej lokalite. Chceli by sme na chodníkoch ulíc Sadová, Gorkého,
Wolkerova a Jilemnického nakresliť niekoľko prvkov, ktoré by sa nenásilnou formou pokúsili o zmenu
pohybového stereotypu, rozhýbali a rozveselili okolie. Jednalo by sa prevažne o detské prvky, ako je
panák na skákanie, tiež nazývaný škôlka, naznačenie základných krokov skákania gumy, rôzne stopy
zvierat, ktoré by súviseli s druhým spôsobom zatraktívnenia okolia. Pre starších obyvateľov by sme
chceli na krátkom úseku v blízkosti domova dôchodcov a sociálnych služieb Senium vytvoriť cvičný
chodník na pohybovú aktivitu Nordic walking, kde by sa mohli na krátkom úseku naučiť správnu
techniku chôdze so špeciálnymi chodeckými palicami.
Panák na skákanie – tzv. škôlka a obrázok k chôdzi Nordic walking

2. spôsob: Osadenie náučných tabúľ a inštalácií
V spolupráci s aktívnou pani profesorkou na dôchodku Mgr. Agnesou Mojžišovou by sme chceli
v našom okolí označiť stromy, kríky a rastliny v okolí, na voľnom priestranstve pri ihrisku nasadiť
jahody, maliny, ošetriť černice, ktoré by boli pre všetkých, vytvoriť malú kvetinovú lúku, kde by sa kŕmili
včely. Vyčistiť okolie „jazierka“ na rieke Udurná, na ktorom sa zdržiavajú kačky. Tiež by sme chceli
vytvoriť niekoľko náučných inštalácií o zvieratách v našom okolí, ktoré by súviseli so spomínanými
stopami v prvom bode.
Fotky z náučného chodníka v obci Staré hory

3. spôsob: Osadenie pingpongového stola s možnosťou využitia aj pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu
V našom okolí na adrese Družby 7 sa nachádza Dom sociálnych služieb, ktorého klienti s obľubou
využívajú ihrisko na Sadovej ulici. Pri komunikácii s nimi, ako aj s komunitou ľudí žijúcich na Starej
Fončorde, vznikol nápad osadiť v blízkosti ihriska Sadová pingpongový stôl, okolo ktorého by bola
plocha, ktorá by zabezpečovala, aby daný stôl mohli využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Takouto formou by sa zabezpečila väčšia interakcia medzi obyvateľmi. Rozmer plochy pod
stolom 8 x 5 m.

Čas a miesto realizácie projektu:
Máj – Október
Stará Fončorda, ulice Sadová, Gorkého, Wolkerova a Jilemnického

Rozpočet projektu:
Druh položky:
1. Cestné farby 5 kg/kus (1x biela, 2x žltá, 2x červená, 1x modrá, 1x zelená,
1x hnedá), riedidlo C6000 1x 9l, štetce: 10x č.12, 6x č. 20
2. Náučné tabule 5 ks (cena spolu)
3. Umelohmotné zvieratá a kreatívny materiál na tvorbu vhodný do
exteriéru (vtáčiky cca 10 ks, fólia na tvorbu 6m, fixy na tvorbu 5 bal., lepidlo
mamut 3 ks, drevo, drôty, spájací materiál, suchý betón a pod.)

Suma v €:
350,44
1315
450

4. Pingpongový stôl
5. Osadenie a úprava podložia a terénu pod stolom a jeho okolí
6. Dlažba gumová 50 x 50 cm (cena 1498€), vonkajší obrubník gumový 75 x
25 x 4,5 cm (cena 479,6€), štrk (cena 220€), plocha 10x5m
7. Vyvýšené záhony 2 ks (cena spolu)

Celkový rozpočet projektu v €:

800
500
2197,6
310

5923

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Ľudia z komunity pomôžu upratať okolie, vypracovať materiál na tabulách, dotvoria sochy zvierat,
namaľujú chodníky.

Informácia o prínose a udržateľnosti:
Zmena pohybového stereotypu, zlepšenie pohybovej aktivity detí aj dôchodcov, socializácia seniorov
a osôb s obmedzenou možnosťou pohybu, riešenie problému osamelosti starých ľudí, utužovanie
komunity, edukatívna činnosť.
Komunita obyvateľov Starej Fončordy sa už teraz aktívne stará o svoje okolie. Nakoľko pôjde o aktivitu,
ktorú si vytvoria sami občania, veríme, že sa o ňu budú starať ako o svoju. Snažíme sa využívať
dostupné ekologické prvky a prvky s dlhou životnosťou, preto aj ich prípadné odstránenie bude možné
pomocou recyklácie. Väčšina prvkov by mala byť ľahko opraviteľná.

