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Meno zamestnanca a pracovná pozícia

Nadácia Veolia Slovensko prostredníctvom zamestnaneckého
grantu podporuje aj Komunitnú záhradu Polka v Petržalke.
Priestor, ktorý bol takto pred rokom zarasteným a nikým
nevyužívaným pozemkom, teraz hýri rozmanitosťou. Stal sa
miestom, kde mnohé rodiny trávia voľné chvíle, organizujú
pikniky, oslavy či grilovačky. Miestom, kde si deti aj dospelí
vytvárajú nové vzťahy a obohacujú sa o nové zážitky.

Počas jarných brigád v záhrade prebehli prvé úpravy –
osadenie garáže na náradie, vybudovanie záhonov, založenie
kompostu, vysadenie spoločných byliniek a kvetov. Postupne sa
v záhonoch začali zelenať prvé šaláty a cibuľky, počas roka ich
doplnil hrach, paradajky, papriky, reďkovky, kaleráby, kôpor,
jahody a mnohé iné pochúťky, ktoré osviežili jedálniček
petržalským deťom a ich rodinám.

Komunitná záhrada však nie je len o pestovaní. Okrem
záhradkárčenia, polievania a kosenia sa Petržalčania stretávali
aj na spoločných komunitných podujatiach. S podporou
Nadácie Veolia Slovensko sa podarilo zorganizovať piknik a
hľadanie pokladu pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Prvá
akcia pre verejnosť sa stretla s veľkým záujmom. Hľadanie
pokladu počas dňa absolvovali deti zo škôlok, rodiny s deťmi aj
petržalská mládež. Neskôr sa stretlo ďalších približne 50 rodín,
čím sa otestovala kapacita záhrady a priestory sa predstavili
susedom a kamarátom.

V priebehu leta sa v komunitnej záhrade v spolupráci s Petrou
Slezákovou z projektu Zero Waste Slovakia konali prednášky
na tému uvedomelého nakupovania, textilného priemyslu
a ekologického šatníka.

Na jeseň členovia zorganizovali tekvičkový festival, na ktorý boli
pozvaní aj susedia, ktorí nie sú priamo členmi záhrady,
ale majú záujem podieľať sa na rozvoji miestnej komunity.
V polovici novembra sa vyše 100 ľudí zúčastnilo na
lampiónovom sprievode, ktorý na hodinu osvetlil lesík v Starom
háji. Koncom mesiaca sa uskutočnil kurz plstenia vianočných
dekorácií a v decembri hry pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša,
na ktoré bola opäť pozvaná široká verejnosť.

Vďaka podpore Nadácie Veolia Slovensko bolo možné doplniť
zásoby záhradkárskych potrieb, ale aj zorganizovať spomínané
podujatia, ktoré sú pri rozbiehaní komunitnej záhrady
nevyhnutné na vytváranie príležitostí na stretávanie
a spoznávanie sa.
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