Zelené oázy

na sídlisku Podbreziny
Na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši pribudlo 45 stromov, vyše 70 sadeníc krovín a 10 lavičiek. Stalo sa
tak v rámci dvoch projektov OZ TATRY – „Zelená oáza pri škole“ a „Zelená oáza pri vode II.“ Ide o investíciu, vrátane
finančného vkladu OZ TATRY a ZŠ Janka Kráľa, vo výške viac než 10 500 €.

Zelená oáza pri škole
Iba 23 projektov z 561 platných žiadostí získalo finančnú
podporu v rámci 6. ročníka grantového programu „Zelené
oázy“, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť
SLOVNAFT, a. s. Medzi nimi aj projekt OZ TATRY –
„Zelená oáza pri škole“, a to vo výške 3 100 €.
V rámci projektu bolo v areáli školy vysadených 25 druhov
drevín. V školskom arboréte sa nachádzajú nielen tradičné
dreviny ako sú buk lesný, javor horský, jaseň štíhly...,
ale aj pomaly zabudnuté dreviny našich starých mám
a dedov – moruša čierna a biela, gaštan jedlý, jarabina
oskorušová. Ukážku moderných drevín pre záhradné úpravy
reprezentujú napr. ginko dvojlaločné a platan javorolistý.
V arboréte boli
umiestnené aj stoly
a lavice z agátového
dreva, ktoré slúžia
na realizáciu
vyučovania
v exteriéroch školy.

Zelená oáza pri vode II.

Občianske
združenie TATRY
získalo taktiež
5 500 € na
pokračovanie
projektu „Zelená
oáza pri vode“
z grantového
programu „Pohoda za mestom“, ktorý vyhlásila
Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu
– spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. V grantovom
programe bolo podporených 6 projektov z 27 podaných
žiadostí. Na brehu Smrečianky bolo vysadených
20 vzrastlých stromov v zaujímavých farebných varietach
a umiestnených 10 lavičiek. Výkopová zemina z terénnych
úprav bola využitá na vytvorenie dvoch záhonov,
do ktorých bolo vysadených vyše 70 kusov krovín.

Občianske združenie TATRY ďakuje: riaditeľovi ZŠ Janka Kráľa PaedDr. Júliusovi Lichardusovi a žiakom školy za
mimoriadne pracovné nasadenie pri realizácii projektov * poslancovi MsZ Liptovský Mikuláš Ing. arch. Pavlovi Bobákovi,
CSc. a Ing. arch. Stanislavovi Barényimu za cenné rady pri priestorovom plánovaní „Zelenej oázy pri vode“ * poslancovi
MsZ Liptovský Mikuláš Ing. Jánovi Blcháčovi PhD. a zástupcovi primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jozefovi
Repaskému za poskytnutie ornice a drevnej štiepky mestom Liptovský Mikuláš * Ing. Jánovi Júdovi a Júliusovi Perašínovi
za dopravu materiálu * zamestnancom záhradníctva A.B.I.E.S. – Šamorín-Čilistov (http://www.dreviny.sk) za kvalitný
výsadbový materiál a cenné rady.

