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Organizácia:

Názov organizácie: Zoulus, o.z.
Typ organizácie: Občianske združenie
Ulica a číslo: Vinodol 343/126
PSČ: 95106
Obec/Mesto: Vinodol
IČO: 42117909
Doplnkové IČO:
DIČ: 2120569132
IBAN: SK8511000000002622196094
Názov banky: Tatra banka

Štatutárny zástupca:

Titul:
Meno: Vladimír
Priezvisko: Špánik
Pozícia: predseda
E-mail: zoulus@vinodol.sk
Telefón: +421911772170

Osoba zodpovedná za projekt:

Titul: Ing.
Meno: Jozef
Priezvisko: Kozár
Pozícia: člen správnej rady
E-mail: zoulus@vinodol.sk
Telefón: +421911420967

 

Projekt:

Názov projektu: Pumptrack Vinodol
Požadovaná výška grantu: 6000 Eur
Miesto realizácie projektu: Vinodol
Predajňa: COOP Jednota NITRA, Vinodol, Hlavná 584/36



Popis Projektu:

Pumptrack je uzavretý, umelo vytvorený okruh, ktorý je vytvorený pre jazdu na bicykli, kolobežke alebo korčuliach.
Okruh je tvorený vlnami a klopenými zákrutami, ktoré umožňujú zvyšovať rýchlosť jazdy za pomoci pumpovania. Jazda
na pumptracku je najlepším základom pre pohyb detí aj dospelých.
Po vyčistení plochy zarastenej náletovými krovinami a znečistenej odpadmi, vznikne dráha ako priľahlá súčasť Relax
zóny o ktorú sa tiež stará naše združenie. Samotnú dráhu je možné vybudovať len na základe ohlásenia s maximálnou
mierou dobrovoľníckej svojpomoci.

Východisková situácia – súčasný stav:

Zámer vybudovať pumptrack máme v hlave už dávno, ale len teraz sme získali možnosť realizovať tento projekt na
pozemku, ktorý je zarastený a zdevastovaný rôznym odpadom. Priestor m2 vyčistíme, a dráha bude na ploche cca 500
m2 o funkčnej dĺžke cca 100bm. Projektom získame kultivovaný pozemok ,ktorý bude okolo dráhy zatrávnený s
osadenými lavičkami a nádobami na separovaný zber. Ide atraktívny projekt v spolupráci s obcou, ktorá zapožičia
mechanizmy a bude ho kosiť.

Cieľové skupiny:

Cieľovu skupinou je jednoznačne mládež a deti a čiastočne aj celé rodiny s deťmi, ktoré ich budú sprevádzať.
Pumptrack je teda určený pre široké vrstvy obyvateľov. Naozaj sa nejedná o adrenalínovú zábavu pre úzku skupinu
nadšencov, ale vďaka hladkému povrchu umožňuje jazdu na bicykli, kolobežke, korčuliach, ale aj na odrážadle pre
najmenších.

Časový harmonogram:

máj,jún 2022 
príprava realizačného projektu, dočistenie pozemku
júl,august ,september2022
navážka zeminy a drte, úprava malým zemným strojom, ručné doladenie, výsadba trávy, osadenie lavičiek
október 2022
asfaltovanie cca 230 m2
november 2022
odovzdanie do prevádzky

Udržateľnosť projektu:

Prevádzku a údržbu bude mať na starosti správca, člen združenia. Po dohode s obcou a pravidelné hliadkovanie
zabezpečí Obecná občianska hliadka.
Počítame aj s bežnou kontrolou a starostlivosťou o celý areál členmi združenia a dobrovoľníkmi ktorí sa zúčastnia aj
samotnej realizácie projektu.



Zameranie organizácie, prípadne jej stručná história:

Združenie Zoulus úspešne pôsobí v rámci regiónu už od r. 2007 , Po založení bolo primárnym cieľom zlepšiť kvalitu
samosprávy, zvýšiť transparentnosť a kvalitu riadenia obce vzdelávaním obyvateľov o svojich občianskych právach. Po
dosiahnutí tohto cieľa, sme našu činnosť viac nasmerovali na obnovu tradícií, tvorbu lepšieho životného prostredia a
organizovanie verejno- spoločenských podujatí.
Máme v starostlivosti ľudovú stavbu, Zvonicu z r. 1876,ktorúú sme zrekonštruovali.
Realizovali sme aj projekt Reštaurovanie Mariánskeho stĺpu vo Vinodole z r. 1871 a v súčasnosti pracujeme aj na
dlhodobom projekte Relax zóny kde postupne osadzujeme mobiliár a rozširujeme priestor o ďalších 1000 m2.
Rekultivujeme znečistenú plochu pod hrádzou pri rybníku ktorú meníme na Relax zónu.
Tento rok sme stihli aj stavebné úpravy v zdevastovanej miestnosti po pošte, ktorú sme zmenili na
klubovňu(zasadačku) pre spolky a združenia obce Vinodol, ktoré nemajú svoje zázemie.
Samozrejme, nesmieme zabudnúť na projekt Revitalizácie židovského cintorína vo Vinodole ktorý práve prebieha a aj
týmto sa uchádzame o podporu pre vytvorenie lapidária. Naše aktivity na ňom zaregistroval aj týždenník Týždeň a
následne aJ mnohé média, vrátane svetovej agentúry Reuters.
V neposlednom rade organizujeme kultúrne podujatia ako Vinodolský ples či Guláš párty, Juniáles a pod.

Pokrytie projektu:

Vzhľadom na atraktívnosť projektu a záujem mládeže je jednoznačne tento projekt s regionálnou pôsobnosťou.
Možnosť usporiadať na ňom aj preteky pre rôzne kategórie len zvyšuje jeho atraktivitu

Doplňujúce informácie:

www.vinodol-otvorene.sk

Upozornenie a prosba po telefonickej konzultácii s Vami.
Nakoľko sme v projekte ktorí bol prijatý pod číslom 371 v povinnej prílohe nedopatrením vložili len prvú časť zápisnice
voľby orgánov združenia, prosíme, aby bol braný zreteľ, že vo všetkých ostatných projektoch ktoré posielame v tomto
ročníku, uvádzame v povinnej prílohe, Stanovy pridelenie IČ aj Výročnú správu. 
Veríme, že to bude stačiť na to, aby ste nám ten projekt nevyradili. 
Ďakujeme :-)

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Je pochopiteľné, že na všetky myšlienky ktoré chceme prostredníctvom projektov zmeniť na realitu v prospech našej
komunity nemáme dosť prostriedkov a preto, sme uvítali možnosť ktorú ponúka Nadácia COOP Jednota a využívame
túto možnosť pre niekde úplné a niekde čiastočné financovanie práve cez Vašu nadáciu, ktorá umožňuje podať aj viac
projektov.
Ďakujeme :-)



Rozpočet projektu:

Položka: Počet: Suma:
kamenná drť 16-32 m3 20 750
kamenná drť 32-63 m3 20 800
kamenná drť 8-16 m3 10 350
podsypová drť 0-32 m3 10 300
alsfaltová drť s pokládkou m2 230 4500
dubové rezivo na lavičky m3 2 1000
trávové semeno kg 60 600
nádoby na sepraovaný zber 6 240
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