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Projekt:

Názov projektu: Chodník z histórie do súčasnosti Obce Vinodol
Požadovaná výška grantu: 4500 Eur
Miesto realizácie projektu: Vinodol
Predajňa: COOP Jednota NITRA, Vinodol, Hlavná 584/36



Popis Projektu:

Chodník z histórie do súčasnosti obce Vinodol, prevedie obyvateľov a návštevníkov obce významnými historickými
objektami či novými miestami pre relax ktoré sme pre nich vytvorili, resp. sa staráme ich stav. Osadením značenia
trasy spojíme Zvonicu z roku 1876 s Relax zónou pri rybníku, prejdeme cez Revitalizovaný židovský cintorín do
Športovo zábavného centra obce a chodník končí pri Mariánskom stĺpe z r.1701 na ktorého renovácii sa tiež Zoulus
podieľal. Informačné tabule sprístupnia informácie o týchto objektoch, ich histórii, či spôsobe participácie na ich tvorbe
a údržbe.

Východisková situácia – súčasný stav:

V obci je viac historických, ale aj nových objektov o ktoré sa naše združenie stará, prípadne bolo pri ich vzniku a
spravuje ich. Obyvatelia nemajú dostatok informácií a ani návštevníci, nemajú šancu zistiť o obci viac než vidia, bez
poznania histórie či reality vzniku daných objektov. Týmto projektom zlepšíme informovanosť obyvateľov a
návštevníkov obce a zatraktívnime ju pre celý región.

Cieľové skupiny:

Projekt bude prínosom pre všetkých obyvateľov obce, ich návštevy a cieľovou skupinou budú aj cykloturisti ktorí majú
cyklotrasu priľahlú k obci.

Časový harmonogram:

jún2022 : príprava miest na osadenie tabúl
Júl,august: príprava textov a grafickej úpravy 
septembert 2022 : osadenie tabúl a smerovníkov
prvá októbrová nedeľa: spoločná obecná vychádzka chodníkom pri príležitostí obecných hodov

Udržateľnosť projektu:

Údržbu budeme praktizovať členmi združenia a za pomoci aktivačných pracovníkov obce.
Pri dobrej údržbe je predpoklad , že tabule a chodník budú v dobrej kondícii viac ako 10 rokov.
Samozrejme budeme mať snahu o trvale dobrý stav ukazovateľov aj informačných tabúl, kde plánujeme aktualizovať,

Zameranie organizácie, prípadne jej stručná história:

Naše združenie vzniklo v r. 2007 ako reakcia na zlý stav riadenia obce miestnou samosprávou. Aktivovali sme ľudí,
vzdelávali sme obyvateľov vo veci občianskych práv v samospráve a po zmene vedenia obce sme sa zamerali aj na
ochranu životného prostredia a organizovanie kultúrno spoločenských podujatí, údržbu pamätihodností obce, obnovu
tradícií.
V rámci našej činnosti sme realizovali viac úspešných projektov, Ako Renovácia Mariánskeho stĺpu z r. 1701, Štúdiu a
participáciu na realizácii Športovo zábavného areálu.
Zrekonštruovali sme priestory pre spolky a združenia vo Vinodole, zriadili sme a prevádzkujem Relax zónu a staráme
sa aj o Zvonicu z r. 1876 ktorú sme zrekonštruovali.
Významným projektom je v súčasnosti aj Revitalizácia židovského cintorína vo Vinodole ktorú robíme spolu s rómskou
mládežou.
zapájame všetky skupiny obyvateľstva do našich aktivít a spolupracujem s obcou.



Pokrytie projektu:

Chodník poznania historie aj súčasnosti bude mať určite regionálny rozsah

Doplňujúce informácie:

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Rozmýšľame komplexne a systematicky, čo môžeme urobiť pre svoju obec, komunitu. Preto je jasné, že využívame
všetky možnosti financovania týchto našich predstáv.
S potešením využívame aj túto možnosť ktorá umožňuje podať viacej projektov.

Rozpočet projektu:

Položka: Počet: Suma:
Informačná tabula veľká 4 2500
smerová tabula AL 3 1000
Informačná tabula malá 1 1000

Číslo žiadosti: 0fcddb0e-a505-11ec-bbe3-3a079412bdd2 - (2788)
Vygenerované: 16.03.2022 10:43:42


