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Vráťme spoločne do parku život
Projekt obnovy viac ako storočného parku v meste Šahy je jedným z ďalších výborných
príkladov dobrej praxe, je spojený s dobrovoľníctvom a návratom k tradíciám. Je učebnicovou
ukážkou rozvinutej občianskej spoločnosti. Na jeho začiatku bol všímavý nadšený jednotlivec
(miestna evanjelická farárka), ktorá denno-denne chodievala do evanjelického kostola
okolo zanedbaného vyše 100-ročného mestského parku. Výsledkom je vďaka spolupráci
mesta a dobrovoľníkov obnovený historický park prospešný pre všetkých obyvateľov mesta
a návštevníkov.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Ponuka
»» Nadviazanie na obnovu historického parku - mestský park v Šahách vybudovaný v rokoch
1896 - 1906. Bol obľúbeným miestom prechádzok a priateľských posedení. V 60. rokoch
pribudla do parku voliéra so zvieratami, fontána a jazierko s rybičkami. Organizovali sa tu
mestské majálesy. V 80. rokoch park zmenili na detské dopravné ihrisko. V nasledujúcich
rokoch park začal chátrať a
obyvatelia ho prestali využívať.
»» Skupina

nadšencov

sa

chátrajúcemu parku rozhodla
prinavrátiť vzhľad a status,
aby sa tam opäť vrátil život a
bol znovu využívaný.
»» Okrem
materiálnej

zabezpečenia
a

finančnej

pomoci bol park obnovený vďaka mnohým hodinám práce dobrovoľníkov, rodín s malými
deťmi z mesta aj regiónu a so žiakmi základných škôl a cirkevného zboru v Šahách, pod
záštitou evanjelickej farárky a mestského úradu.

Dôvod
»» Obnova a opätovné využitie zanedbaného
storočného mestského parku,
»» Návrat k tradícii mestského parku, spájanie
a spolupatričnosť občanov mesta,
»» Aktivita

jednotlivcov,

dobrovoľníkov,

lokálnych súkromných firiem, občanov, detí
zo škôl, evanjelickej fary, samosprávy,
»» Dobrovoľná zbierka na vybudovanie jazierka,
pieskoviska, detského kútika, inštalácia
umeleckých diel a ďalších zariadení, na ktoré
prispeli rodiny, jednotlivci, súkromné firmy a
samospráva.
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Postupnosť krokov
Na začiatku projektu bol všímavý nadšený jednotlivec - evanjelická farárka Hana Peničková,
ktorá každý deň chodievala do evanjelického kostola okolo zanedbaného vyše 100-ročného
mestského parku. O histórii tejto lokality sa dozvedela od miestnych obyvateľov. V 60-tych
rokoch lokalitu parku vyhľadávali Šahania pre voľne žijúce srnky, jazierko a upravenú zeleň.
Zároveň domáci dodali, že pokusy o obnovu parku boli aj v minulosti, no snaha sa končila
vandalizmom a zdevastovaním.

Inšpiráciou pre evanjelickú farárku bol park v kúpeľnom mieste Piešťany. Najprv na pôde
evanjelického cirkevného zboru rozmýšľali, čo by sa s parkom dalo spraviť. Chceli ho využiť
ako miesto oddychu a hlavne miesto, kde by sa deti mohli bezpečne hrať, učiť bicyklovať, v
zime korčuľovať.
Následne sa spojila s Mestským úradom v Šahách, obrátila sa na primátora mesta, ktorý
poskytol projektovú manažérku a na úvodný projekt získali finančný príspevok (3.000,- € - v
rámci grantového programu Nadácie Orange Spojme sa pre dobrú vec). Aj mesto samotné
malo záujem na obnove, pretože park je mestským pozemkom.
Pani farárka si stanovila jednoduché a prirodzené ciele – voda v jazierku, zvieratá a hracie
prvky pre deti. To sa stalo základom projektu pre obnovu mestského parku. Svojím nadšením
postupne oslovila členov evanjelickej komunity do dobrovoľníckych aktivít, no postupne aj
ďalších, ktorí chceli priložiť ruku k dielu a skrášliť svoje okolie.
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Cirkevný zbor spolu s evanjelickou farárkou skla. Začali stavať voliéry pre zvieratá, hĺbiť
a projektovou manažérkou mesta Šahy jazierko, do ktorého steká voda z potoka. V
zrealizovali nákup materiálov, zorganizovali jazierku následne pribudla aj fontána.
termíny prác, zadelili jednotlivé pracovné Samospráva zabezpečila v parku výstavbu
činnosti firmám a organizáciám, ktoré prišli altánku (podľa zmluvy 1.480 €) a malého
pomôcť s vlastnou technikou, organizovali detského ihriska (4.360 €)
dobrovoľnícke

brigády.

Termíny

obnovy Do obnovy parku sa formou sponzorstva

mestského parku boli pravidelne zdieľané na zapojilo niekoľko podnikateľov z mesta,
Facebooku, aby sa informácia rozšírila medzi ktorí poskytli materiál alebo rôzne druhy
potenciálnych záujemcov na spoluprácu. stavebných a remeselníckych prác. Vďaka
Revitalizačné práce v parku začali v roku dobrovoľníckej
2018.

práci,

sponzorstvu

sa

dokázala obnova mestského parku v Šahách

Do organizovaných brigád sa začali postupne uskutočniť v rozpočte celkovo 15 180 €.
zapájať škôlkari, školáci a ich rodičia, mládež, Po ukončení prác bol park slávnostne
celé rodiny, živnostníci aj seniori z neďalekého odovzdaný do užívania, súčasťou ceremoniálu
zariadenia sociálnych služieb. Najskôr celý bol lampiónový sprievod.
areál parku viackrát pohrabali a vyčistili od
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Prínos príkladu dobrej praxe pre samosprávu
Mesto Šahy obnovilo spoločne
s miestnymi dobrovoľníkmi a
organizáciami, nachádzajúcimi
sa na území mesta, svoj vyše
100-ročný historický park, ktorý
bol

dlhodobo

Skupina

zanedbávaný.

nadšencov

sa

chátrajúcemu parku rozhodla
prinavrátiť vzhľad a status, aby
sa tam opäť vrátil život a park
bol znovu využívaný. Investícia
mesta do životného prostredia
(obnovy parku) sa samospráve
vráti v podobe spokojných občanov, ktorí budú svoje voľné chvíle tráviť na revitalizovanom
mieste plného pokoja, zelene a čistého prostredia.
Prínos môžeme merať v dvoch rovinách – finančnej a nefinančnej. Pri tomto príklade dobrej
praxe však oveľa viac vystupuje do popredia nefinančná rovina – aktívny dobrovoľník
(evanjelická farárka) strhla svojím nadšením ostatnú komunitu a obnovili mestský park, ktorý
bude slúžiť všetkým. Vedenie mesta Šahy sa môže tešiť aj do budúcna, pretože od týchto
nadšených dobrovoľníkov môže očakávať ďalšie kreatívne nápady.
Vytváranie dobrých podmienok pre život občanov a starostlivosť o životné prostredie je
základnou povinnosťou každej samosprávy. Podporou komunitného rozvoja, zapojením
dobrovoľníkov a sponzorov si občania vybudovali k „svojmu“ parku bližší vzťah a budú mať
záujem o jeho ďalšie zveľaďovanie.
Prostredníctvom projektu boli občania motivovaní, aby nezostali ľahostajní k svojmu okoliu,
starali sa o jeho rozvoj a ochranu, aby slúžil a bol chránený pred poškodením.
Tento projekt je veľmi cenným vkladom k zatraktívneniu danej lokality, zvyšuje estetickú
hodnotu prostredia a pomáha udržať toto jedinečné dedičstvo. V konečnom dôsledku obnovený
mestský park priláka návštevníkov, čo môže mestu a miestnym podnikateľom zabezpečiť
vyššie príjmy. Pre domácich obyvateľov sa takto obnovený park stane odpočinkovým miestom
a zvýši prírodnú, kultúrnu a estetickú hodnotu mesta.
Oživenie parku má a bude mať dopad pre všetkých občanov, od najmenších až po seniorov.
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Vytvoril sa priestor aj na
organizovanie

rôznych

kultúrnych a spoločenských
podujatí. Projekt obnovy
oddychovej
ľudí,

časti

prehĺbil

spojil

vzájomné

priateľstvá a vytvoril dobré
podmienky pre život a
oddych v meste.
Tento

príklad

podstatu

ukazuje

samosprávy,

kde mestský úrad a jeho
predstavitelia

sú

len

správcami hodnôt, ktoré vytvárajú sami občania vo svojom meste a pre seba samých. Jeho
najvyššou hodnotou je spolupatričnosť a záujem ľudí zlepšovať prostredie, v ktorom žijú.
Projekt je vhodný i pre ostatné samosprávy. Vedeniu mesta, dobrovoľníkom i cirkvi sa podarilo
to, čo v mnohých mestách Slovenska veľmi chýba, a to je obnova nádherného parku vďaka
iniciatíve obyvateľov, ktorí tu žijú.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

