
Ohlédnutí za prvním ročníkem Zlepšujeme Slavičín 2021

V roce 2021 byl participativní rozpočet města Slavičín, jenž dostal název „Zlepšujeme Slavičín“
realizován poprvé, celkem se přihlásilo 8 projektů z nichž 6 bylo podpořeno. Podporovány byly hlavně
projekty s velkým podílem komunitní spolupráce.
Pro potřeby realizace participativního rozpočtu město Slavičín vyčlenilo celkem 300 tisíc Kč.

Občané Slavičína mohli vybírat své favority prostřednictvím hlasování v aplikaci Mobilním rozhlas, do
něhož se zapojilo 234 respondentů. Každý účastník měl 3 hlasy, které mohl rozdělit dle sympatií mezi
jednotlivé projekty.

Výsledky hlasování můžete vidět zde:

Největší počet hlasů (190) získal projekt:

Částečná rekonstrukce antukových kurtů v zámeckém parku, Tomáš Studeník
Cílem projektu je postupné zvelebování areálu kurtů a zvýšení pohodlí a bezpečnosti návštěvníků.
Prostředí a příslušenství kurtů je v chátrajícím stavu bez dlouhodobé pravidelné údržby.
„Rádi bychom zachovali využívání kurtů pro všechny zájmové skupiny v mezích alespoň základního
komfortu s potřebným vybavením pro běžnou údržbu. Současně bychom tímto projektem rádi
inspirovali další zájmové skupiny pro aktivní přístup při zvelebování veřejných prostranství sloužící k
oddechu nebo aktivnímu odpočinku.“
Ukončení realizace projektu jsme posunuli do jarních měsíců roku 2022 tak, aby k nadcházející
sezoně byly kurty připraveny k užívání.

Druhou příčku (162 hlasů) obsadil projekt „Traily Slavičín“, Slavex trails z.s.
Zábavný flow trail s klopenkami a boulemi, nebo těžší trail se skoky, dropy a lavicemi. Na Slavex Trails
si na své si přijdou bikeři všech věkových skupin a dovedností. Menší lokalita na kraji Slavičína by
měla nabídnout kromě krásné okolní krajiny také hodně bikerské zábavy.
Ukončení realizace projektu jsme stanovili až na jarní měsíce 2022 tak, abychom si po zimě mohli
společně vychutnávat jízdu na kompletně upravených trailech.

Třetí místo (81 hlasů) získala Kaplička sv. Kryštofa (rozhledna), Eva Jančeková
Objekt je zpracován do funkčního výtvarného díla. Jedná se o pomyslnou kapličku sv. Kryštofa, který
je ochráncem dětí a pocestných a zároveň slouží jako malá rozhledna s výhledem na město a jeho
krásnou krajinu.
„Věřím, že se objekt stane zábavným a zajímavým místem pro všechny výletníky, malé i velké.“



Osazení kapličky bude realizováno v dubnu 2022, v květnu proběhne její slavnostní otevření.

Veřejný ovocný sad Nevšová, Jednota sv. Josefa v Nevšové, z.s.
Díky podpoře z participativního rozpočtu se nám podaří vyčistit a obnovit část dnes již zarostlého
ovocného sadu. Na území vysadíme ovocné stromy a keře původních odrůd, kterým zajistíme i
potřebnou péči v dalších letech. Plody naší práce pak můžou sklízet obyvatelé Nevšové i náhodní
pocestní. Do budoucna bychom v tomto areálu vytvořili také tradiční sušírnu ovoce, která by, jak to
dřív bývalo běžné, měla sloužit ke sdílení společné práce i zážitků.

Projekt byl kompletně zrealizován v roce 2021, v dalších letech nás čeká údržba lokality a zajištění
potřebné péče o vysázené stromy.

První květinový most ve Slavičíně, Zuzana Matulová
„Proč si neudělat okolí ve kterém žijeme hezkým a příjemným? Rádi bychom vlastními silami osázeli
lávku spojující ulici Cihlářská a Luhačovská květinovými truhlíky. Zpříjemníme tak prostředí nejen
místním obyvatelům ale i všem, kteří do těchto míst zavítají ať už na procházce s rodinou nebo při
sportu. O truhlíky se budeme starat svépomocí a každý rok kolemjdoucí potěšíme jinými květinami.
Naplánujte si vycházku k slavičínské studánce Schodnica a vemte to přes první květinový most.“

Osázené truhlíky rozkvetou na jaro 2022.

Revitalizace zeleně a tábořiště u Charity Slavičín, Charita Slavičín
„Pokud jste byli v poslední době v areálu Charity, určitě víte, jak nyní vypadá.. Společně s městem
Slavičín se snažíme o rekonstrukci tohoto areálu a tento projekt bude prvním ze stavebních kamenů.
Chtěli bychom zpříjemnit pobyt všem našim návštěvníkům - opravíme a zútulníme zázemí kolem
ohniště, vyměníme část stávajících stromů za nové ovocné stromy a keře, které si poté budou moci
dospělí i děti ozobávat a cítit se u nás jako doma.“

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce areálu Charity Slavičín bude celý projekt realizován až v roce 2022.


