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Záverečná správa o priebehu realizácie projektu:
„Zelená alej na ihrisku“ v obci Kysta
ktorý bol realizovaný z podporou Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu
obnovy dediny na rok 2018.
Cieľom projektu „Zelená alej na ihrisku“ bolo skrášliť centrum voľnočasových aktivít pre
deti, mládež a seniorov v areáli multifunkčného ihriska, výmenou starého oplotenia za nové.
Pozdĺž oplotenia sa vysadila zelená alej. Pri výsadbe zelene sme využili potenciál všetkých
vekových kategórií našich obyvateľov obce, aby sme spoločne skrášlili priestranstvo venované
športovým aktivitám v našej obci. Do realizácie celého projektu sme zapojili všetkých
aktivačných pracovníkov obce, mládež, futbalový klub, členky FS Kyščanka a dospelých. Dôraz
bol kladený na ukončovacie práce t.j. na výsadbu zelenej stromovej aleje pozdĺž plotu
a terénnym úpravám. Obec svoje oznamovacie aktivity realizovala prostredníctvom facebookovej
stránky, internetovej stránky obce a v obecnom rozhlase.
Práce boli realizované nasledovne:
Nové oplotenie s výsadbou zelene bolo zrealizované do 30.08.2018.
1. Vyčistenie priestranstva
svojpomocne za účasti obyvateľov obce, FK Kysta, FS Kyščanka sme v mesiaci jún začali
s vyčistením priestranstva pozdĺž plánovaného oplotenia od náletových drevín, burín a krovia.
2. Demolácia starého oplotenia
svojpomocne za účasti obyvateľov obce , aktivačných pracovníkov sme odstránili starý plot .
3. Výstavba nového oplotenia
dodávateľsky pozdĺž hranice pozemku bol osadený nový plot, jednoduchý,
betónové dielce.

montovateľné

4. Výsadba okrasnej zelene
Pozdĺž celého oplotenia z vnútornej strany sme previedli výsadbu zelene podľa druhovej skladby.
Realizácia projektu sa previedla z časti dodávateľky( výmena oplotenia) odborné práce a z časti
svojpomocne t.j. dobrovoľnou brigádou našich občanov, futbalového klubu Kysta a za pomoci
žien zo súboru Kyščanka. Realizovaným projektom bol naplnený hlavný cieľ projektu skrášliť
okolie multifunkčného ihriska v našej obci.
V Kyste 08.10.2018

Mgr. Helena Borčíková starostka obce
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