Zápisnica z 1. stretnutia tematickej participatívnej komunity VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ
Prvé stretnutie participatívnej komunity VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ prebehlo v utorok 14.
februára o 17.00 v komunitných priestoroch Archy (Hlavná 17), kde sa budú odohrávať všetky
stretnutia ďalších tematických participatívnych komunít.
Počas stretnutia komunity VEREJNÝ PRIESTOR A ZELEŇ sa nadviazalo a pokračovalo
v diskusii zámerov, podnetov a nápadov z radov občanov a obyvateľov Trnavy, ktorí sa zúčastnili
1. verejného stretnutia Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017. Na stretnutí boli aj
zamestnanci úradu, ktorí s občanmi priamo diskutovali ich návrhy a smerovali ich k príprave
a vytvoreniu realizovateľných projektov v rámci Participatívneho rozpočtu pre Trnavu 2017.

V rámci stretnutia sa vyprofilovalo viacero zámerov:


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.



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.



Trnavské lúky – zámer navrhovateľa z radov občanov bol o vytvorení a obnovení
lúčnych kvetov, výsadba bylín a starých odrôd stromov. Vytvoril by sa tak koridor pre
zvieratá, ale aj 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.



Kompostovanie bio odpadu zo školských jedálni – zaujímavým občianskym zámerom
a návrhom bolo vytvorenie separácie bio odpadu v základných a materských školách.



Revitalizáciia určitých oblastí v Trnave - konkrétne sa hovorilo o ulici Golianovej. Na
týchto miestach by občania uvítali výsadbu zelene a prípadne úpravu priestranstva.



Revitalizácia verejného priestoru na Spartakovskej - vytvorenie sedenia, obnovenie
existujúcich prvkov, alebo určitej formy občianskeho
komunitného/ stretávacieho
priestoru.



Trnavská hojdačka – posledným a novým návrhom, ktorý na prvom verejnom stretnutí
nezaznel bol aj nápad s vytvorením hojdačky v centre mesta, ktorá by bola dizajnérskym
kúskom a bola by lákadlom pre turistov, ale aj obyvateľov mesta Trnavy.

Spomínané zámery sú vo fáze profilovania a získavania spätnej väzby nie len z Mestského úradu
v Trnave, ale aj diskutovania nápadov a návrhov s ďalšími občanmi v rámci komunity, ktorí by sa
radi k navrhovateľom pridali a pomohli. Preto vás pozývame na druhé kolo stretnutia tematickej
participatívnej komunity Verejný priestor a zeleň, kde sa k navrhovateľom môžete pripojiť
s nápadom na rozšírenie, či prípadne s pomocou pri budúcej spoločnej realizácii zámerov.

