A. Atraktivita
STRATEGICKÁ VÍZIA
Mikroregión Piešťan je atraktívnym pre jeho obyvateľov aj návštevníkov jednak jeho prírodným
rámcom, začlenením do krajiny, ktorá ponúka také prvky ako je zeleň, voda, rovina aj kopce s
možnosťami letnej aj zimnej turistiky, ale aj hodnotné urbanistické a architektonické priestory, či
kultúrne a historické tradície, ktorými postupne vstupovali Piešťany do povedomia. No
a samozrejme toto všetko je rámcom pre jedinečný moment mikroregiónu, ktorým je prírodné
bohatstvo liečivých prameňov.

Kritická oblasť A.1
ATRAKTIVITA PRIESTORU
Priorita A.1.1
Trvalé vytváranie podmienok pre skvalitňovanie urbanistického priestoru
a obrazu urbanistickej štruktúry v krajine
Opatrenie A.1.1.1:

Regulatívy priestorového rozvoja mesta a mikroregiónu
Cieľom opatrenia je zachovanie krajinnej siluety pri rozvoji mesta a obcí.
Územnoplánovacou dokumentáciou, alebo územnoplánovacím podkladom budú
definované regulatívy pre udržanie siluety mesta v krajine (výškové zónovanie,
pomer zelene k zastavaným plochám vo vybratých lokalitách - koeficient
zastavanosti...) ako aj regulatívy upravujúce jednotlivé vstupy do mesta, aby už
prvý dojem z mesta bol pozitívny. V rámci mikroregiónu koordinovať a zlepšiť
spoluprácu so susednými obcami Banka a Moravany nad Váhom najmä
v súvislosti s oblasťou Červená veža. Pre splnenie tohto opatrenia je potrebné
aktualizovať jestvujúcu územnoplánovaciu dokumentáciu a vytvárať nové zonálne
dokumenty, ktoré by postupne pokryli všetky územia, vyžadujúce sústavu
regulatívov:
Garant:

Mesto Piešťany

Spolupráca:

Odborne spôsobilé organizácie a jednotlivci, organizácie
pôsobiace na území mikroregiónu, obyvatelia mikroregiónu
budú vyšpecifikované pre každú dokumentáciu a podklad
osobitne na základe verejnej súťaže
granty, rozpočet mesta, príspevky sponzorov
priebežne, v roku 2006 spracovaná aktualizácia
územnoplánovacej dokumentácie UPN mesta Piešťany

Náklady:
Zdroje:
Termín:

Úlohy
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A.1.1.1.1
A.1.1.1.2
A.1.1.1.3
A.1.1.1.4

Opatrenie A.1.1.2:

obstaranie dokumentov
verejné prerokovanie
schválenie regulatívov
schválenie regulatívov jednotlivých priestorov urbanistickej
štruktúry mikroregiónu

Zatraktívnenie Nábrežia Váhu
Cieľom opatrenia je zatraktívniť priestor nábrežia Váhu o funkcie a kvalitné
priestory, ktoré zadávajú dôvod na vychádzku a na zastavenie sa. Je možnosť aj
vytvoriť okruh napríklad cez Lido až na Kúpeľný ostrov. Ďalej zapojenie priľahlých
plôch k nábrežiu (lanovka na Červenú Vežu), alebo aj samotného toku Váhu
(kompa, pódiá na pontónoch)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
investori, Povodie Váhu
Náklady:
vyplynú z koncepcie
Zdroje:
rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ, súkromné zdroje
Termín:
Kolokruh Sĺňava: 2007 – 2008
Lido: 2007 – 2010

Úlohy
A.1.1.2.1

A.1.1.2.2

Opatrenie A.1.1.3:

koncepcia, ktorá stanoví postupnú reguláciu funkčných vstupov
do územia, definuje mechanizmy na podporu zvyšovania
atraktivity časový postup a spôsob financovania programu
realizácia programu v súlade s koncepciou

Nábrežie potoka Dubová
Prvok potoka križujúceho mesto - atraktívny priestor pre vychádzky, bicykle, rôzne
aktivity.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
investori, Povodie Váhu
Náklady:
vyplynú z koncepcie
Zdroje:
rozpočet mesta, štrukturálne fondy EÚ
Termín:
2006 – realizačný projekt a začiatok realizácie I. etapy (Floreát)
2007 – 2010 realizácia ďalších etáp pozdĺž celého toku

Úlohy
A.1.1.3.1

A.1.1.3.2

Opatrenie A.1.1.4:

štúdia 2010, ktorá stanoví postupnú reguláciu funkčných vstupov
do územia, definuje mechanizmy na podporu zvyšovania
atraktivity, časový postup a spôsob financovania
realizácia v súlade so štúdiou

Zatraktívnenie mesta a mikroregiónu funkciami drobnej
architektúry, napríklad: fontány jazierka (Piešťany - mesto fontán)
Cieľom opatrenia je vytvoriť sústavu vodných prvkov — fontány, jazierka –
v katastrálnych územiach kúpeľného miesta Piešťany
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
odborníci, vlastníci nehnuteľností
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Náklady:
Zdroje:
Termín:
Úlohy
A.1.1.4.1
A.1.1.4.2
A.1.1.4.3
A.1.1.4.4
A.1.1.4.5

Opatrenie A.1.1.5:

vyplynú k koncepcie
rozpočet mesta, fondy EÚ
2007 – 2008 Winterovú ulicu doplniť o umelecké diela a pitnú
fontánu
2008 – spracovanie koncepcie umiestnenia fontán v polohách
mesta a mikroregiónu
revitalizácia existujúcich fontán
návrhy a realizácie nových fontán
finančné zabezpečenie údržby
Winterovú ulicu doplniť o umelecké diela a pitnú fontánu

Humanizácia sídlisk A. Trajan, Tesla, Vrbovská cesta
Cieľom opatrenia je humanizácia obytného prostredia sídlisk: predpolie sídliska A.
Trajan, sídlisko A. Trajan, sídlisko v areáli Tesla, a sídlisko na Vrbovskej ceste
(Chirana).
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
občania sídlisk, prevádzkovatelia a vlastníci zariadení
Náklady:

vyplynú z koncepcie

Zdroje:
Termín:

rozpočet mesta, súkromné zdroje
priebežne

Úlohy
A.1.1.5.1
A.1.1.5.2

Vyhotovenie Koncepcie humanizácie s definovaním krokov
a spôsobu financovania
Postupná realizácia humanizácie
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Priorita A.1.2
Starostlivosť o obnovu a udržanie kultúrneho dedičstva
Opatrenie A.1.2.1

Označenie a popis významných objektov vrátane zelene (náučné
chodníky)
Cieľom opatrenia je informovať návštevníkov a obyvateľov mesta o významných
prvkoch architektúry, umenia a zelene.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
občania mesta znalí jeho histórie, vlastníci nehnuteľností
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, súkromné zdroje- sponzori
Termín:
2007 – 2013
Úlohy
A.1.2.1.1
príprava scenára
A.1.2.1.2
realizácia

Opatrenie A.1.2.1

Realizácia chodníka osobností na pešej zóne
Cieľom opatrenia je vytvoriť náučný chodník s tabuľkami informujúcimi
o osobnostiach, ktoré v histórii mesta mali svoj význam.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Balneologické múzeum
Náklady:
15 000.-Sk/ ročne
Zdroje:
rozpočet mesta, súkromné zdroje
Termín:
2006 – osadenie chodníka
Od 2007 – osádzanie informačných tabúl, realizácia priebežne

Priorita A.1.3
Sanácia a obnova historických objektov
Opatrenie A.1.3.1

Obnova Kolonádového mosta
Cieľom opatrenia je revitalizovať Kolonádny most a prinavrátiť mu niektoré
pôvodné funkcie (pitný pavilón)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
odborná verejnosť
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
mestský rozpočet, štrukturálne fondy, grantová schéma MK SR,
súkromné zdroje (sponzori)
Termín:
2007 – 2013
Úlohy
A.1.3.1.1
príprava dokumentácie
A.1.3.1.2
realizácia
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Opatrenie A.1.3.2

Rekonštrukcia pozostatkov starého kláštora
Cieľom opatrenia je sanácia tohto historického miesta
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Balneologické múzeum
Náklady:
vyplynú z projektu a navrhovaného riešenia
Zdroje:
rozpočet mesta, grantová schéma MK SR, fondy EÚ
Termín:
2007 – 2013
Úlohy
A.1.3.2.1
postupná sanácia pamiatky
A.1.3.2.2
sprístupnenie pamiatky pre verejnosť

Priorita A.1.4.
Propagácia archeologických lokalít rôznymi akciami počas celého roka
Opatrenie A.1.4.1:

Dni múzea
Cieľom opatrenia je popularizácia vzácnych historických hodnôt územia
atraktívnymi metódami, napr. Balneologické múzeum – akcie v exteriéri
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Balneologické múzeum, aktéri kultúry
Náklady:
vyplynú zo scenára
Zdroje:
rozpočet mesta, súkromné zdroje
Termín:
od 2007, každoročne
Úlohy
A.1.4.1.1
organizovanie pravidelných akcií zameraných na dni múzea
v spolupráci s Balneologickým múzeom

Priorita A.1.5
Imidž
Opatrenie A.1.5.1

Realizácia informačného systému charakterizujúceho mesto
a jeho permanentné obnovovanie
Cieľom opatrenia je vytvoriť charakteristický design pre mesto Piešťany
(harmonizovať s manuálom CD)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
odborná verejnosť
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
rozpočet mesta
Termín:
od r. 2007 priebežne
Úlohy
A.1.5.1.1
zatraktívnenie vstupov do mesta, a na to nadväzujúci
informačný systém
A.1.5.1.2
návrh a realizácia charakterictických prvkov drobnej
architektúry, mestského mobiliáru a ich permanentné
obnovovanie
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Kritická oblasť A.2
ATRAKTIVITA FUNKCIÍ A DIANIA

Priorita A.2.1
Obnovenie tradičných a vytvorenie nových hodnôt v kultúrnom,
spoločenskom, športovom dianí v meste a mikroregióne
Opatrenie A.2.1.1

Poriadanie pravidelných kultúrnych podujatí
Cieľom opatrenia je usporadúvať pravidelné kultúrne podujatia, vypracovanie
scenára a spôsobu financovania a následná realizácia jednotlivých podujatí.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
aktéri kultúry
Náklady:
budú určené po vypracovaní scenára
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, príspevky sponzorov
Termín:
od 2007 v pravidelných intervaloch

Úlohy
A.2.1.1.1
A.2.1.1.2
A.2.1.1.3
A.2.1.1.4
A.2.1.1.5
A.2.1.1.6

Opatrenie A.2.1.2

Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
Hudobný festival
Rozhlasový festival
Jazzový festival
Victoria Regia
Dni zdravia a iné podujatia so zdravotníckou tematikou

Pravidelné akcie na pešej zóne, prírodné kino, akcie v exteriéri,
divadlá
Cieľom opatrenia je vytvoriť systém akcií, ktoré budú počas celej sezóny
zatraktívňovať pohyb po pešej zóne – výstavy, divadelné predstavenia, hudobné
produkcie...Súčasťou by mohlo byť aj „Fórum námetov―; „živé sochy― na pešej
zóne; rozdávanie letákov, pozvánok – pozývanie návštevníkov na kultúrne
podujatia (napr. študenti, brigádnici oblečení v dobových kostýmoch, krojoch –
podľa programu, na ktorý ľudí pozývajú)
Garant:
Mesto Piešťany, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko
Spolupráca:
aktéri kultúry, agentúry a MVO, podnikateľské
subjekty v centre mesta
Náklady:
vyplynú zo scenára
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, súkromné zdroje
Termín:
od 2007 priebežne každý rok
Úlohy
A.2.1.2.1
príprava scenára podujatí garantom a spolupracujúcimi
inštitúciami
A.2.1.2.2
realizácia
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Opatrenie A.2.1.3

Podpora poriadania nových kultúrnych podujatí
Cieľom opatrenia je pravidelné poriadanie kultúrnych podujatí v mikroregióne.
Garant:
Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica
Spolupráca:
aktéri kultúry v meste
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, sponzori
Termín:
od 2007 priebežne

Úlohy
A.2.1.3.1
A.2.1.3.2
A.2.1.3.3
A.2.1.3.4
A.2.1.3.5
A.2.1.3.6
A.2.1.3.7

Opatrenie A.2.1.4

Filmový festival
Festival karikatúry
Poriadanie folklórnych podujatí v mikroregióne
Piešťanské hody
CINEMATIK
HODOKVAS
Ďalšie podľa návrhu v príslušnom kalendárnom roku

Podujatia prezentujúce kúpeľné tradície
Cieľom opatrenia je usporadúvanie podujatí prezentujúcich kúpeľné tradície
mesta a okolia. (účasť na veľtrhoch CR, organizovanie reumatologických
kongresov, OLKS, činnosť Únie kúpeľných miest pri ZMOS a pod.)
Garant:
Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica
Spolupráca:
SLK Piešťany, a.s., Balneologické múzeum, aktéri kultúry
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, rozpočet SLK, granty
Termín:
od 2007 priebežne každý rok
Úlohy
A.2.1.4.1
príprava projektu garantom a spolupracujúcimi inštitúciami
A.2.1.4.2
realizácia

Opatrenie A.2.1.5

Vystavovanie, realizácia, obmieňanie a návrh dočasnej architektúry
(workshopy)
Cieľom opatrenia je vytvoriť tradíciu pravidelných workshopov pre študentov, kde
by boli riešené vybraté lokality mesta. Témy by mohli byť napr. dočasná
architektúra – atraktívne prvky umiestnené na území mesta v obmedzenom
čase (napr. počas letnej sezóny)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
mestskí architekti, Spolok architektov Slovenska
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, grant, sponzori
Termín:
od 2007 priebežne každý rok
Úlohy
A.2.1.5.1
usporiadanie workshopu a príprava projektu
A.2.1.5.2
výstava návrhov
A.2.1.5.3
realizácia vybraných návrhov na území mesta
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Opatrenie A.2.1.6

Usporiadanie Piešťanského kultúrneho veľtrhu (knižný jarmok)
Cieľom opatrenia je vytvoriť akýsi „jednodňový antikvariát― – komisionálny
predaj antikvárnych kníh v sobotu na pešej zóne
Garant:
Mestská knižnica
Spolupráca:
vydavateľstvá
Náklady:
podľa projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, príspevky vystavovateľov
Termín:
priebežne každoročne
od r. 2007

Úlohy
A.2.1.6.1
A.2.1.6.2

Opatrenie A.2.1.7

príprava podujatia
realizácia podľa scenára

Návrh Využitia Lida pre účely trávenia voľného času a kultúry
Cieľom opatrenia je vytvoriť systém kultúrnych akcií, ktoré budú počas celej
sezóny priťahovať návštevníkov do tejto lokality.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
SLK Piešťany, a.s., aktéri kultúry
Náklady:
vyplynú z projektu
Zdroje:
rozpočet mesta, grant EÚ, príspevky z Ministerstva kultúry SR,
súkromné zdroje
Termín:
2007 – 2013

Úlohy
A.2.1.7.1
A.2.1.7.2

spracovanie projektu
realizácia
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Opatrenie A.2.1.8

Pritiahnuť do mesta významné športové turnaje a tie, ktoré sú,
lepšie spropagovať a využiť na zviditeľnenie (napríklad zdravotne
postihnutí)
Cieľom opatrenia je pritiahnuť do mesta významné športové turnaje a tie ktoré
sú, lepšie spropagovať a využiť na zviditeľnenie (zdravotne postihnutí)
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
športové kluby, iní aktéri športu
Náklady:
individuálne podľa druhu podujatia
Zdroje: rozpočet mesta, sponzori
Termín
od 2007, priebežne

Úlohy
A.2.1.8.1
A.2.1.8.2
A.2.1.8.3
A.2.1.8.4
A.2.1.8.5
A.2.1.8.6
A.2.1.8.7

Opatrenie A.2.1.9

Streetball
Beachvolejbal
Hokejové podujatia
Futbalové podujatia
Súťaže paralympionikov
Súťaže vo vodných športoch
Iné športové podujatia

Zimné zatraktívnenie pešej zóny v Piešťanoch rôznymi aktivitami
Cieľom opatrenia je pritiahnuť obyvateľov a návštevníkov do centra mesta aj
počas zimného obdobia. Ide o pravidelné organizovanie rôznych akcií.
Garant:
Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko
Spolupráca:
aktéri kultúry a športu v meste
Náklady:
individuálne podľa druhu podujatia
Zdroje: rozpočet mesta, sponzori
Termín
od 2007, každý rok priebežne

Úlohy
A.2.1.9.1
A.2.1.9.2
A.2.1.9.3
A.2.1.9.4
A.2.1.9.5

Opatrenie A.2.1.10

Vianočné trhy
Silvestrovský program
Fašiangové zvyklosti
Zriadenie mobilného zimného klziska
Maškarný ples pre deti na klzisku (detská ľadová revue)

Skvalitnenie a rozšírenie služieb pre návštevníkov mesta
Cieľom opatrenia je skvalitniť a rozšíriť služby poskytované návštevníkom mesta,
o také služby, ktoré sa bežne realizujú v iných mestách prostredníctvom
informačných centier. Ide o poskytovanie sprievodcovských služieb
prostredníctvom PIC, realizáciu prechádzok po určitých trasách a v určité hodiny.
Každá prechádzka zameraná na určitú tematiku (história, flóra, relaxačná
poznávacia prechádzka mestom a pod.)
Pre rozšírenie a zatraktívnenie tejto služby je v letných mesiacoch možné využiť
mestskú atrakciu – vláčik, výhliadková jazda vláčikom, spojená s výkladom.
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Garant:

Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko, Piešťanské
informačné centrum (PIC)
Spolupráca:
aktéri kultúry
Zdroje: rozpočet mesta, sponzori
Termín
od 2007, každý rok priebežne

Úlohy
A.2.1.10.1
A.2.1.10.2
A.2.1.10.3
A.2.1.10.4

Poskytovanie sprievodcovských služieb prostredníctvom
Piešťanského informačného centra
Výhliadková jazda mestom – vláčikom, spojená s odborným
výkladom
Osadenie infokioskov
Poskytovanie informácií prostredníctvom www stránky

Priorita A.2.2.
Propagácia mikroregiónu, osveta, budovanie povedomia ako trvalý proces
Opatrenie A.2.2.1

Propagácia mesta
Cieľom opatrenia je vytvoriť propagačné materiály, prospekty, publikácie, rôzne
spôsoby a jednotný dizajn, ale aspoň v dvoch svetových jazykoch. V
infosystémoch nezabudnúť na významné osobnosti z histórie späté s mestom.
Pokračovať v doterajších aktivitách, zameraných na propagáciu mesta.
Garant:
Mesto Piešťany, Mestské kultúrne stredisko, Piešťanské
informačné centrum
Spolupráca:
súkromní podnikatelia
Náklady:
podľa konkrétnych návrhov
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, príspevky z reklamy
Termín:
priebežne od r. 2007

Úlohy
A.2.2.1.1
A.2.2.1.2
A.2.2.1.3
A.2.2.1.4
A.2.2.1.5
A.2.2.1.6
A.2.2.1.7

priama účasť na veľtrhoch CR doma a v zahraničí
propagácia prostredníctvom SACR na európskych veľtrhoch CR
vydávanie propagačných materiálov mesta a PIC
vydávanie Revue Piešťany – distribúcia aj na veľvyslanectvá
publikovanie v zahraničných médiách
spolupráca s mestami Bratislava a Trenčín
spolupráca s inými krajinami EÚ na medzinárodných projektoch
zameraných na propagáciu mesta (napr. projekt „Thermae
Europae―)
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Opatrenie A.2.2.2

Propagácia historických hodnôt územia, archeologické lokality,
architektonické pamiatky
Cieľom opatrenia je vytvoriť systém propagácie hodnôt územia.
Garant:
Mesto Piešťany, Mestská knižnica
Spolupráca:
Balneologické múzeum, PIC, iní aktéri kultúry
Náklady:
vyplynú z koncepcie, podľa konkrétnych návrhov
Zdroje:
rozpočet mesta, granty , príspevky z reklamy
Termín:
priebežne

Úlohy
A.2.2.2.1

Opatrenie A.2.2.3

vydávanie propagačných materiálov

Kniha – zborník o Piešťanoch vrátane „who is who“
Cieľom opatrenia je vytvorenie publikácie s dôrazom na osobnosti, ktoré v
mikroregióne hrajú významnú úlohu
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Mestské kultúrne stredisko, Piešťanské informačné centrum,
Balneologické múzeum
Náklady:
podľa rozsahu a nákladu
Zdroje:
rozpočet mesta, granty, príspevky z reklamy
Termín:
od r. 2007 priebežne

Úlohy
A.2.2.3.1
A.2.2.3.2
A.2.2.3.3

Opatrenie A.2.2.4

príprava podkladov
návrh zborníka
vydanie zborníka

Informačné terminály
Cieľom opatrenia je okrem už klasických spôsobov umiestniť na území mesta
informačné terminály.
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Piešťanské informačné centrum,
Náklady:
na základe výberového konania
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
od 2007 priebežne dopĺňať ich počet na území mesta

Úlohy
A.2.2.4.1
A.2.2.4.1

Opatrenie A.2.2.5

aktualizácia informácií poskytovaných prostredníctvom
informačných systémov pre návštevníkov a obyvateľov mesta
dopĺňanie infokioskov

Špecializované mapy mesta
Cieľom opatrenia je vytvorenie sústavy máp zameraných na konkrétne prvky
Garant:
Mesto Piešťany
Spolupráca:
Mestská knižnica, Piešťanské informačné centrum, podnikatelia
Náklady:
vyplynú z koncepcie
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
od 2007 priebežne
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Úlohy
A.2.2.5.1

A.2.2.5.2
A.2.2.5.3
A.2.2.5.4

Opatrenie A.2.2.6

DENDRO – MAPA pre turistov a rekreantov (publikácia mapujúca
dendroflóru v meste (300 taxónov v botanickej záhrade SZaŠ,
bohatá flóra kúpeľného ostrova ...)
mapa umenia – sochy v plenéri, architektúra, galérie, predajne
s umením…
Cyklo- mapa (cyklotrasy)
mapa kultúrnych pamiatok

Zapojenie obyvateľov do estetizácie prostredia
Cieľom opatrenia je publikovanie článkov o architektúre, estetike priestoru,
detailu. Informácie pre obyvateľov, ako oni sami nemusia pokaziť estetiku
priestoru a to, čo robí mikroregión atraktívnym, akási permanentná osveta
v miestnych médiách, usporadúvanie akcií zameraných na zainteresovanie
občana na estetike prostredia.
Garant:
Mesto Piešťany, Mestská knižnica, Piešťanské informačné
centrum
Spolupráca:
občania
Náklady:
0
Zdroje:
rozpočet mesta, granty
Termín:
priebežne každý rok

Úlohy
A.2.2.6.1
A.2.2.6.2
A.2.2.6.3
A.2.2.6.4
A.2.2.6.5

masovejšie zapojenie obyvateľov mesta do rôznych aktivít (napr.
výsadba zelene)
realizovanie súťaže o najkrajší balkón, okno
realizovanie súťaže o najkrajšiu výkladnú skriňu v období Vianoc
jesenné upratovanie
Deň Zeme
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