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Projekt:

Názov projektu: Relax zóna - váš priestor
Požadovaná výška grantu: 3600 Eur
Miesto realizácie projektu: Vinodol
Predajňa: COOP Jednota NITRA, Vinodol, Hlavná 584/36



Popis Projektu:

Naše združenie už 4 roky každoročne zveľaďuje priestor pri rybníku, ktorý sme si nazvali RELAX ZÓNA. Vyčistili sme ho
už v r.2008, ale len posledné roky sa nám darí postupne osádzať mobiliár a rozširovať tak možnosti relaxu pre
návštevníkov.
V tomto priestore nám stále chýba ešte jeden drevený mostík cez odvodňovaciu priekopu a radi by sme vytvorili aj
väčšie ohnisko s grilom a sedením pre cca 20 ľudí.
Realizáciou projektu by sme dosiahli rozšírenie možností využívania danej lokality a lepší prístup najmä pre starších
obyvateľov obce a regiónu.

Východisková situácia – súčasný stav:

V súčasnosti je využívaný daný priestor bez možnosti grilovania, či používania otvoreného ohňa s posedením a príchod
k nemu je len cez jednu drevenú lávku, čo je nekomfortné a pri väčších akciách nedostatočné.
Osadením dreveného mostíka sa nebude musieť prechádzať cez odvodňovaciu priekopu a konečne by sme mohli
návštevníkom ponúknuť aj otvorené ohnisko s grilom a sedením.
Okrem samotnej možnosti využívať ohnisko na grilovanie a opekanie v prírode, sa zvýši kapacita sedenia .

Cieľové skupiny:

Do lokality relax zóny chodia všetky vrstvy obyvateľov obce, rodiny s deťmi, dôchodcovia, ale aj cykloturisti z priľahlej
cyklotrasy využívajú tento priestor na odpočinok.
Realizácia projektu bude teda prínosom nie len pre miestnu komunitu, ale aj turistov a perspektívne aj kúpajúcich sa
ľudí zo širokého okolia, ktorých očakávame po prehĺbení a vyčistení dna rybníka, ktoré je plánované na tento rok.

Časový harmonogram:

Máj: príprava pätiek pre mostík
Jún: vymeranie, uprava terénu pre položenie žulových kociek okolo ohniska,
júl: osadenie polkruhových lavičiek okolo ohniska
August: osadenie a montáž dubového mostíka dodávateľom

Udržateľnosť projektu:

Na parcele ktorej sa bude realizovať projekt má združenie ZOULUS uzavretú zmluvu na užívanie, na dobu neurčitú a je
predpoklad, že tak ako daný priestor užíva verejnosť už viac ako 12 rokov bude tak aj naďalej, Pozemok je majetkom
obce a už v súčasnosti obec významne pomáha napr. kosením.



Zameranie organizácie, prípadne jej stručná história:

Žijeme a pracujeme v obci Vinodol s dosahom na región, ktorý reprezentuje 17 obcí združených v MAS Dolná Nitra. V
praxi to znamená, že naše aktivity by mali poznať, resp. by mali poslúžiť viac menej aj obyvateľom týchto obcí.
Samozrejme miestnou prioritou je pracovať s ľuďmi, udržiavať pamätihodnosti obce a starostlivosťou o životné
prostredie, vytvárať priestor pre aktivity celej populácie obce bez rozdielu veku či zaradenia do sociálnej skupiny. 
Proste pracujeme pre komunitu. 
Od vzniku združenia v r. 2007, kedy sme sa viac venovali kontrole samosprávy, vzdelávaním obyvateľstva v otázkach
transparentnosti a otvorenosti vecí verejných, sme postupne ťažisko svojej činnosti presunuli do terénu a prácu s
marginalizovanou mládežou. Neznamená to ale, že monitorovanie práce našej miestnej samosprávy nie je naprograme
dňa.
Naše doterajšie projekty boli zameriavané na tvorbu lepších podmienok pre život obyvateľov obce ako napr. práve
tvorba Relax zóny, oprava a starostlivosť o ľudovú stavbu Zvonica z.r.1876, Revitalizácia židovského cintorína,
Rekonštrukcia miestnosti v hasičskej zbrojnici pre potreby združení a spolkov obce Vinodol, práca s rómskou mládežou
organizovanie kultúrnospoločenských podujatí v obci.
Informácie na www. vinodol-otvorene.sk a aj na fb stránke vinodol-otvorene.

Pokrytie projektu:

Región Dolnej Nitry , obec Vinodol

Doplňujúce informácie:

https://www.vinodol.sk/o-zouluse/

Tu je všetko vrátane stanov, ktoré mi nejdú vložiť do súboru

Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:

Program podpory lokálnych komunít presne vystihuje naše potreby a nie o čom rozmýšlať.
Provokuje s tvorbou komplexných projektov už samotnou požiadavkou predkladanie minimálne troch kvalitných
zámerov, čo nás doviedlo na myšlienku kolektívnej tvorby potrebných riešení.
V neposlednom rade sa nám zdá, že Jednota je jedným z dávnych a verných spojencov vidieka, vzhľadom na svoju sieť
obchodov a služieb a preto aj táto pomoc regiónom nám je veľmi sympatická.

Rozpočet projektu:

Položka: Počet: Suma:
Drevený dubový mostík 4mx 1,5 m s lanovým zábradlím 1 2600
Žulová dlažba 11/6 cm 15 500
Dubové fošne na lavičky 1,5 mx 0,25 m 6 500

Číslo žiadosti: ff19b4aa-a116-11ec-b824-3a891f92f905 - (2724)
Vygenerované: 13.03.2022 12:57:09


