Zápisnica z 2. stretnutia tematickej participatívnej komunity VEREJNÝ PRIESTOR/ ZELEŇ
+ DOPRAVA
Druhé kolo stretnutia participatívnej komunity VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ prebehlo v utorok
28. februára o 17.00 v komunitných priestoroch Archy (Hlavná 17), na ktoré prišli aj občania
s projektmi, ktoré sme spomenuli v predošlom zápise a z radov občanov sa stretnutia zúčastnili aj
noví participanti s novými nápadmi. Rovnako sa téma na diskusiu a zámery rozšírila aj
o tematickú oblasť DOPRAVA, keďže sme dve komunity Verejný priestor a zeleň s komunitou
Doprava a šport spojili hneď po prvých stretnutiach.
Počas stretnutia komunity VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ spolu s tematikou DOPRAVY sa
nadviazalo a pokračovalo v diskusii občianskych zámerov a nápadov z prvého kola stretnutia,
pričom nám pribudli aj ďalšie nové nápady a zámery. Na stretnutí boli rovnako ako minule aj
zamestnanci úradu, ktorí s občanmi diskutovali a smerovali ich návrhy k zámerom, ktoré by mohli
byť realizované v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu v roku 2017.
Z posledného stretnutia sa vyprofilovali a diskutovali nasledovné zámery:


Obnova dvora pri kultúrnom dome v Modranke – išlo by o vonkajšiu úpravu priestoru,
výsadba zelene a postavenie prístrešku pre kultúrne podujatia, ktoré sa tu konajú. Cieľom
je vytvoriť kultúrny/ spoločenský priestor, kde sa budú ľudia spoločne schádzať.
Navrhovateľ si v rámci projektu overil možné úskalia a na budúcom stretnutí bude vedieť
presnejšie zadefinovať finančné prostriedky potrebné na úpravu dvora.



Najstarší vinič na svete z Maribora – zámer priniesť do Trnavy vinič, ktorý má 450
rokov. Hovorilo sa hlavne o nájdení priestoru pre tento vinič, ktorý by bol vysadený blízko
centra a dokázal by tak prilákať turistov a podporiť cestovný ruch v Trnave. Pôvodný
zámer o vysadení viniča na hradbách pri Bernolákovej bráne bol však zamietnutí
pamiatkarmi a autor nápadu uvažuje a preveruje ďalšie možnosti výsadby viniča (Ružový
park, Káčerov Majer, Múzeum, záhrada Františkánskeho kostola, V Modranke pri Holovej
ulici, Galéria na Zelenom kríčku má záhradu, pri Hrubom Kostole, a ďalšie miesta, ktorých
vhodnosť sa bude preverovať).



Trnavské lúky – zámer navrhovateľa z radov občanov bol o vytvorení a obnovení
lúčnych kvetov, výsadba bylín a starých odrôd stromov. Vhodný pre ľudí na oddych
a zber bylín. Po diskusii sa z tohto projektu formoval nápad vytvorenia menších plôch
v Trnave, kde by sa vysadili bylinky a lúčne kvety. Aj v tomto prípade sa hľadá vhodný
priestor, kde by sa navrhovateľ spolu s dobrovoľníkmi vedel v dlhodobejšom horizonte
starať o zelené plochy.



Kompostovanie bio odpadu zo školských jedálni – projekt nemá ďalšie pokračovanie,
pretože navrhovateľka zistila, materské alebo základné školy musia zo zákona separovať
odpad, ktorý je po jeho vytvorení pravidelne odvážaný spoločnosťou FCC.



Karavanisko v Trnave – išlo by o vybudovania stojiska pre karavany na okraji mesta
Trnava. Keďže tento projekt je finančne aj časovo náročnejší, ako zvláda podporiť
a zrealizovať Participatívny rozpočet, tak by mohlo byť zámerom práve vypracovanie
podrobného projektu karavaniska a rozbehnutie spolupráce s Mestom Trnava.

Spomínané zámery sú vo fáze profilovania a získavania spätnej väzby. Na poslednom treťom
kole participatívnej komunity Verejný priestor a zeleň + Doprava sa budeme v rámci komunít a už
doposiaľ vyprofilovaných zámerov venovať tvorbe projektových dokumentácií navrhovaných
projektov.

