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špeciálne ocenenie

SVIT
„Za obnovenie a starostlivosť o Mokraď pri studničke “
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Počet obyv.: 7 923 (k 1.1.2020)
www.svit.sk

Mesto Svit sa nachádza v severozápadnej časti regiónu Spiš. Založil ho Tomáš Baťa v roku
1934 ako sídlo chemického priemyslu. Svit patrí medzi najmladšie mestá na Slovensku.
Mesto má výhodnú geografickú polohu v podhorí Vysokých a Nízkych Tatier, v blízkosti
mesta Poprad a v susedstve historických miest horného Spiša. Svit má výhodné dopravné
napojenie na všetky suchozemské druhy dopravy medzinárodného významu (D1-E50, ŽSR180).
V meste vznikajú rôzne komunity environmentálne uvedomelo žijúcich ľudí a v neposlednom
rade komunita zvedavých ľudí, ktorí chcú niečo nové objaviť. Občianske združenia
NATURALISTA, ROZPUK a EKOTÓN v spolupráci s Mestom Svit zrevitalizovali značne zničenú
mokraď, ktorá sa nachádza pri obľúbenej rekreačnej zóne „Studnička vo Svite“.
Vyčistili mokraď od stavebného materiálu, upravili okolitý terén a opätovne prekopali
zasypané kanály. Týmito jednoduchými úpravami, vytvorením siete kanálov sa podarilo
priviesť vodu do vysušenej mokrade a zabezpečiť jej opätovný vznik. Mladí nadšenci si
uvedomujú význam mokradí, ich funkciu a dôležitosť pre prírodu a život. Pravidelnými
pracovnými stretnutiami aj naďalej pokračujú v revitalizovaní tohto zeleného priestranstva,
posúvajú sa hranice moderného a ekologického spolužitia ľudí a prírody, podporuje sa
ekosystém tejto znova mokrej mokrade.

Mokrá mokraď – revitalizácia mokrade
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Nadšenci z o. z. NATURALISTA vybudovali na ZŠ Komenského komunitné kompostovisko
s cieľom znižovania biologicky rozložiteľných odpadov v komunálnom odpade a výrobu
kompostu pre členov komunity, žiakov ZŠ, aj ostatných obyvateľov.
Úspešné založenie prírodnej komunitnej záhrady „Šafran“ medzi dvoma obytnými blokmi sa
rozšírilo do areálu ZŠ. V spolupráci ZŠ Komenského a o. z. NATURALISTA rámci projektu
„Spojme sily, aby sme mohli rásť“, bola: revitalizovaná časť školského pozemku, ošetrené
existujúce stromy, vysadené nové ovocné stromy, zriadené vyvýšené záhony zeleniny
a kvetov. Mesto v spolupráci s o. z. Rozpuk revitalizuje Mestský park pri železničnej stanici.
Príklady vybudovaných komunitných záhrad.
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