Projekt – „Kadúbek“

prameň "Kadúbek", obec Štefanov

Čo je zámerom projektu?
Projektom "Kadúbek" hodláme začať sériu zveľaďovacích a revitalizačných prác v
našej obci, ktoré sú zároveň v súlade s opatreniami pre zmierňovanie následkov
meniacej sa klímy. Naším zámerom je vytvorenie príjemného, funkčného a
esteticky pekného verejného priestoru v našej obci. Ďalším podstatným prínosom
tohto projektu je, že zabezpečenie a podpora takých vlastností krajiny, ktoré už od
lokálnej úrovne zlepšujú mikroklimatické a hydroklimatické pomery, je nenáročná
a v prospech obce. Opatrenia obsahujú riešenia, ktoré sú pre samosprávu z
hľadiska obmedzenia finančných zdrojov relatívne nenáročné a ich realizácia ani
nepredstavuje administratívnu záťaž. Realizácia projektu prebieha pomocou
dobrovoľníckej brigády, čo má za následok utužovanie komunitných vzťahov.
Okolitý mobiliár a iné architektonické doplnky budú vidieckeho vzhľadu s črtami
charakteristickými pre našu oblasť a budú sa tým spolupodieľať na vytvorení rázu
obce. Taktiež navrhujeme, aby tieto prvky a črty, boli na základe verejnej diskusie
kodifikované ako charakteristická súčasť dizajnu obce.

Fázy projektu:
•
•
•
•
•

úprava terénu - vytvorenie odtokového žľabu do plytkého jazierka o rozlohe
15m2
výmena pôvodného prestrešenia - nový murovaný altán
oprava obrubníkov v okolí
rekonštrukcia blízkej autobusovej zastávky
výsadba mobiliáru

Spôsob realizácie:
•

•

•
•
•

Vytýčenie pozemku v parku pre zabezpečenie ideálneho spádu smerom do
stredu parku. Na mieste momentálne rastú okrasné kríky a mladé stromy,
ktoré sa budú musieť presadiť.
Do kanála, pri susednom dome bude potrebné osadiť potrubie, zaviesť ho
zeminou a vyspádovať smerom na sever. Všetky zemné práce budú
predchádzať odobratie zvrchovanej skrývky pôdy, ktorá sa po dokončení
prác rozhrnie po teréne.
odstránenie pôvodnej drevenej konštrukcie nad prameňom
zdvihnutie výtokovej výšky (min. o 80cm), následne sa zabezpečí bezpečný
(dočasný) odtok vody
výstavba kašny a odtokového žľabu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

úprava odvodňovacieho potrubia s cestného prepadu a zvedenie ho cez
servisné šachty, do drenážneho trativodu
Betónový múr sa zosilní o základové patky, čím sa vytvorí základ budúcej
stavby. Následne bude múr zabezpečený hydroizoláciou.
vytvorenie finálneho vzhľadu odtokového žľabu
výkop jazierka - zem sa použije na zahrnutie pôvodného múru
vytýčenie patričných zón v jazierku a položenie fólie
úprava obrubníkov v okolí prameňa
Finálna úprava terénu bude spojená s vytvorením meandrového koryta
odtoku, použitím geotextílie a jazierkovej fólie.
Výstavba nového murovaného prestrešenia nad prameňom. Strechu bude
tvoriť pálená škridla, nesená na štyroch klembrovaných pilieroch.
Pôvodná drevená strecha sa presunie do blízkeho parku, kde z nej bude
následne vytvorený altánok s posedením.
úprava ostrovčeka autobusovej zastávky
výstavba murovanej zastávky
finálne úpravy
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