Grantový program: „Ľudia pre stromy“
Názov projektu: Jarný parčík
Finančný zdroj: Nadácia Ekopolis a spoločnosť METRO Cash@Carry
Cieľ projektu:








Vybudovanie oddychovo-náučnej zóny v lokalite Južná
trieda 13 15.
Esteticky dotvoriť prostredie maľbou vodného sveta na
garážach nachádzajúcich sa v blízkosti ihriska s prvkami
vodného sveta. Kresbu na garáže budú realizovať deti zo
Základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici.
V rámci projektu KESA vysadiť adoptované stromy.
Výsadba kríkov a bylín.
Vytvoriť krátky kultúrny program.
Návrh a vytlačenie pozvánok na jednotlivé podujatia.

Rozpočet projektu: 2990 €
Pridelenie finančných prostriedkov z nadácie Ekopolis
a spoločnosti METRO : 1 000 €

Košičania si oddýchnu v Jarnom parčíku
V mestskej časti Košice - Juh sa v utorok 7. mája 2013 zazelenala nová oddychová zóna,
ktorej vznik je výsledkom úspešnej spolupráce obyvateľov, miestneho zastupiteľstva,
malých dobrovoľníkov zo základnej umeleckej školy na Jantárovej ulici aj nadácie
Ekopolis s veľkoobchodom METRO. Jarný parčík poskytuje obyvateľom miesto na
stretávanie aj relax.
Výsadbu novej oddychovo – náučnej zóny slávnostne zahájili primátor Košíc a starosta
mestskej časti Košice Juh spolu s riaditeľom METRO Košice i starostom XIII. obvodu
Budapešti Jozefom Tothom. Parčík pre všetky vekové kategórie vzniká na území, ktoré už
dlhší čas chátralo neupravené a zaburinené a donedávna bol aj s ihriskom, ktoré nespĺňalo
bezpečnostné normy EÚ. Rekonštrukciou detského ihriska „Areál vodný svet“, výsadbou
stromov i bylinkového záhonu vznikne prostredie, v ktorom si môžu obyvatelia bytových
domov v pokoji posedieť so susedmi či blízkymi. Unikátnu atmosféru parčíku dali deti zo
ZUŠ na Jantárovej ulici, ktoré na stene priľahlých garáží vytvorili veľkú maľbu s tematikou
vodného sveta.
Obyvatelia spolu so starostom MČ Jaroslavom Hlinkom, poslancami Miestneho
zastupiteľstva MČ a zamestnancami miestneho úradu si tu adoptovali a vysadili 20 stromov
v rámci projektu „KESA 2013“, ktorého cieľom je tento rok v Košiciach vysadiť 2013
stromov. Projekt mestskej časti Košice Juh sa uskutočnil aj vďaka podpore od nadácie
Ekopolis a veľkoobchodu METRO, ktoré ďalšie stromy v hodnote 1000 eur zafinancovali
v rámci grantového programu Stromy namiesto letákov. METRO okrem toho pre účastníkov
slávnostnej výsadby pripravilo aj atraktívne občerstvenie.

Vďaka spoločnosti METRO Cash @ Carry a nadácii Ekopolis sa
zazelenala nová oddychová zóna na Južnej triede 13-15.

