REGISTROVANÝ SOCIÁLNY PODNIK

d Živá záhrada s.r.o.

Na stene vzniknú veľké maľby a infotabule
Oživia približne 100 m nevzhľadného plota. Vernisáž 16. 9. 2021 od 16:00, Gucmanova 49, 92041 Leopoldov

Voo štvrtok 16.9.2021 budú v Leopoldove slávnostne odhalené pútavé maľby a infotabule,
V
zamerané na život v pôde a jeho obnovu. Odhaleniu bude predchádzať program pre deti. Deti
budú môcť maľovať na vyhradenú časť steny, čím sa ich predstavy stanú súčasťou nástenného
diela. Tiež si budú môcť namaľovať kamienok, vziať si ho domov, niekomu ho darovať.
Maľby aj informačné tabule sú súčasťou projektu "Život pôde", spolufnancovaného Trnavským
samosprávnym krajom. Cieľom projektu je skrášliť zanedbaný pozemok a využiť ho na
priblíženie vysoko aktuálnej témy, akou je biodiverzita života v pôde, revitalizácia pôdy, či súvis
pôdy so zdravím rastlín, človeka a s klimatickými zmenami. Dve infotabule budú venované aj
mestu Leopoldov a unikátnej historickej hviezdicovej pevnosti postavenej na obranu proti
Turkom.
Kým v minulosti plienili našu krajinu Turecké nájazdy, v súčasnosti si plienime pôdu sami.
Pesticídmi a nevhodnými technikami trpí nielen pôda ale aj zdravie včiel, kolabujú celé
populácie hmyzu a vtáctva, klesá prírodná biodiverzita. Infotabule sú prostriedkom, ako priblížiť
deťom aj dospelým konkrétne riešenia problému s pôdou a s biologicky rozložiteľnými
odpadmi. Atraktívne obrázky, piktogramy a fotografe spolu s textom, zameraným na
ozrejmenie súvislostí, majú potenciál inšpirovať k zdravšiemu vzťahu s prírodou a k zhodnocovaniu odpadov.
Dôležité a sčasti nové informácie tu nájde aj odborná verejnosť z radov pestovateľov, majiteľov
pôdy, odpadárov či predstaviteľov verejnej správy zodpovedných za nakladanie s odpadmi. Nie
každý totiž vie, že z odpadu sa dá vyprodukovať množstvo kvalitného kompostu s prospešným
mikrobiómom a so životodarnými látkami pre revitalizáciu pôdy. Napriek tomu, že komposty
vyprodukované na Slovensku spĺňajú kritéria toxickej a biologickej bezpečnosti, ich obsah
prospešných prvkov by mohol byť mnohonásobne vyšší.
Projekt "Život pôde" realizuje registrovaný sociálny podnik (RSP) Živá záhrada, s.r.o., ktorého
dlhodobým cieľom je obnovovať mikrobióm a biodiverzitu pôdy a integrovať zdravotne
znevýhodnených a zraniteľných. Projekt sa realizuje na pozemku vo frekventovanej časti mesta
vedľa železničnej stanice "Leopoldov - zastávka" na prechode k cintorínu, Štrkovke
a záhradkárskej osade. Po slávnostnom odhalení budú maľby a infotabule voľne prístupné
okolo idúcim návštevníkom. Záujemcovia si budú môcť u RSP Živá záhrada s.r.o. v budúcnosti
objednať odborný výklad a návštevu modelovej prevádzky, zameranej na kompostovanie
odpadu so sledovaním obsahu prospešného mikrobiómu.
30.08.2021, Leopoldov,

Juraj a Lucia Baľákovi

autori projektu a zakladatelia Živá záhrada, s.r.o., r.s.p.
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