Projekt je spolufinancovaný Environmentálnym fondom formou
dotácie v rámci Programu obnovy dediny
Obec Závadka so sídlom Závadka 36 realizuje projekt:
Revitalizácia obce – úprava plochy v centre obce
Cieľom projektu je estetizácia verejných priestorov v zastavanom území obce.
Predovšetkým v jej centrálnej časti pri obecnom úrade a materskej škole.
Hlavnou úlohou riešeného priestoru bude vytvoriť reprezentačný vstup k
obecnému úradu a zároveň skrášliť prostredie pre detské hry a vytvoriť
vhodnú mikroklímu v letných dňoch. Riešená plocha je v centre a snažíme sa
celý priestor dotvoriť tak, aby bol vystihnutý vidiecky charakter a aby sa celá
plocha vhodne začlenila do intravilánu obce.

Miesto realizácie: Obec Závadka

Výška poskytnutej dotácie: 4 578,81 €
Spolufinancovanie obce:
240,99 €
Termín realizácie: 01/2020 – 10/2020

Propagácia projektu „Revitalizácia obce – úprava plochy v centre obce“
Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
z Environmentálneho fondu na rok 2020 v objeme 4 578,81 €, na ktorých sa obec podieľala 5% spoluúčasťou,
Obec Závadka zrealizovala projekt „Revitalizácie obce – úprava plochy v centre obce“. Realizácia projektu
prebiehala v katastrálnom území obce Závadka, okres Michalovce, Košický samosprávny kraj ktorá spočívala
v úprave plochy v centre obce v súlade s položkovitým rozpočtom na projekt, ktorý tvorí prílohu Zmluvy č.
153/POD-807/20.
Obec Závadka takto pristúpila k estetizácií verejných priestorov v zastavanom území obce, konkrétne
v jej centrálnej časti pri obecnom úrade a materskej škole. Hlavnou úlohou riešeného priestoru bolo vytvoriť
reprezentačný vstup k obecnému úradu a zároveň skrášliť prostredie pre detské hry a vytvoriť vhodnú
mikroklímu v letných dňoch. Riešená plocha je v centre a dotvorila celý priestor tak, aby bol vystihnutý vidiecky
charakter a celá plocha je vhodne začlenená do intravilánu obce.
Priestor pôsobil prázdno a žiadal si vhodné hmotové doplnenie zeleňou. Základom kompozície sú skupinové,
solitérne a alejové výsadby stromov, ktoré boli doplnené výsadbami krov a trvaliek. Druhová skladba
zohľadňuje prirodzenú potenciálnu vegetáciu a tiež vidiecky charakter obce. Kostru porastu tvoria vzrastlé
základné dreviny. Tieto druhy boli vybrané pre svoj habitus a zaujímavé sezónne pôsobenie (jesenné
vyfarbenie). Výsadby krov sú proporčne rozmiestnené po areáli. Charakter záhonov je rozvoľnený s celoročným
estetickým pôsobením. Použité boli druhy s vysokou odolnosťou a nízkymi nárokmi na prostredie a údržbu.
Krovité výsadby svojou štruktúrou, textúrou a farebnosťou zabezpečujú premenlivosť a dynamiku priestoru
počas celého vegetačného obdobia a tiež zaujímavý zimný aspekt. Vysadené živé ploty sú celoročne atraktívne.
Realizácia projektu vybraným dodávateľom prebiehala v októbri 2020. Svojpomocné práce spočívajúce
v kosení a výrube poškodených drevín boli realizované za pomoci dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov
a zamestnancov obecného úradu.
Zemné práce pozostávali zo zobratia ornice, z výkopov a násypov, z vyrovnania a zhutnenia pod spevnené
plochy. Pred zahájením zemných prác bola odobratá zeminu v hrúbke 20 cm, ktorá sa použila na spätné
zatrávnenie a úpravu terénu. Jednotlivé záhony sú spojené nášľapným chodníkom z andezitových platní
v hrúbke 50 mmm a priemerom 350-500 mm.
Pri výsadbe 10 ks stromov bol použitý vzrastlý predpestovaný rastlinný materiál s obvodom kmeňa min. 1012cm a korunkou založenou v podchodnej výške 2,20 m. Stromy sú prirodzeného tvaru
s
podchodnou výškou, predpestované v špecializovanej škôlke, minimálne tri krát presádzané, transportované
a boli vysádzané so spevneným koreňovým balom. Koruna stromov je pravidelná, prirodzene stavaná,
odpovedajúca
priemeru kmeňa, s terminálom v predĺžení osi kmeňa. Novo vysadené stromy sú ukotvené pomocou kolovej
konštrukcie z 3 kolov.
Ku konštrukcii bude strom vyviazaný pružnými úväzkami.
Na výsadbu 200 ks kríkov bol použitý predpestovaný rastlinný materiál kontajnerovaný vo veľkosti 20-60
cm, v hustote cca 1 ks/m2, nakoľko tieto sú schopné v kratšej dobe po realizácií výsadieb vytvoriť požadovanú
hmotu zelene. Pri výsadbe aj po skončení výsadby béla prevedená dôkladná zálievka všetkých drevín. Na plochy
krovitých výsadieb bola rozprestretá mulčovacia netkaná textília ( netkaná textília 50g/m2 resp. textília 50g/m2),
UV chránená, stabilizovaná, ktorá bráni rastu a rozvoju buriny. Následne bola plocha pokrytá vrstvou štrku v
hrúbke min. 5cm, frakcie 16-32mm z dôvodu minimalizovania následnej údržby.
Trvalkové záhony sú tvorené skupinovými výsadbami 100 ks xerofytných trvaliek. Výsadbu bola realizovaná
do vopred rozrušenej a vyčistenej pôdy. Pri výsadbe sa postupovalo podľa realizačnej projektovej dokumentácie
s dodržaním odporúčaných výsadbových sponov rastlín. Následne boli plochy záhonov zamulčované vrstvou
štrku. Pri mulčovaní sme dbali na rovnomerné rozprestretie mulčovacieho materiálu v hrúbke 5 cm, fr. 16-32mm.
Vrstva mulču zabráni klíčeniu burín z náletov v prvých mesiacoch po výsadbe, čím sa znížia nároky na údržbu
trvalkových plôch. Jednotlivé záhony sú ohraničené pastovým obrubníkom.
Vysadenú zeleň a terénne úpravy možno charakterizovať ako úpravy reprezentačného priestoru. Jej
pravidelnú údržbu spočívajúcu najmä v pravidelnom reze drevín, kríkov a trvaliek, pravidelnej zálievky
a ochrany pred škodcami obec zabezpečuje najmä za pomoci zamestnancov obce, materskej školy
a dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov.

Priestranstvo pred obecným úradom a materskou školou pred realizáciou.

Zemné práce, príprava záhonov a osadenie netkanej textílie.

Budovanie skalky, záhonov, nášľapných chodníkov z andezitových platní a mulčovanie vrstvou štrku.

Vynovená a atraktívnejšia oddychová zóna pred vstupom na obecný úrad a do materskej školy,
ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom a návštevníkom obce.

