Ak chcete o Schaubmarovom
mlyne a celom projekte
jeho obnovy vedieť viac,
sledujte naše sociálne siete,
web alebo sa nám ozvite.
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Investujte
do stromov!
Zbierka na obnovu
ovocného sadu
v Schaubmarovom mlyne
od 12. marca
do 9. apríla 2018

O Schaubmarovom
mlyne

O obnove sadu

Naše stromy a kríky

Keď prídete na návštevu, ocitnete
sa na malebnom mlynskom
dvore so starými stromami
a úžitkovými budovami, ktoré
dnes plnia nové funkcie.
Za mlynom a múrom, ktorý
vidiecku usadlosť obklopuje,
sa nachádza ovocný sad
čakajúci na svoju príležitosť.

duly hrušky jablone
marhule MORUŠE SLIVKY
čerešne višne dub lipa
EGREŠE ARÓNIE maliny
MUCHOVNÍKY ZEMOLEZY
BRŠLENy černice DRIENKY
RÍBEZLE JOSTY

Projekt obnovy areálu zahŕňa vybudovanie kaviarne
s novým stretávacím priestorom, celkom nový ateliér
na rôzne druhy workshopov (od varenia džemov až po
výtvarné dielne), rezidenčné centrum, kde budeme
pozývať umelcov a napokon obnovu ovocného sadu
a jeho otvorenie všetkým, ktorí chcú tráviť čas na čerstvom vzduchu.

Historický vodný mlyn má
už 250 rokov a dnes tu okrem
expozície o mlynárstve, funkčnej
mlynskej technológii nájdete
aj galériu výtvarného umenia.
Od 70. rokov je totiž mlyn súčasťou
Slovenskej národnej galérie.
V minulom roku sme sa pustili
do obnovy mlynského areálu
a jeho premeny na zážitkové
miesto, kde môžete tráviť voľný čas
s kamarátmi či rodinou.

Obnova ovocného sadu znamená
predovšetkým výsadbu 33 nových
stromov a viac ako stovky
ovocných a okrasných kríkov.
Chodníky, lavičky, siete či ohnisko na opekanie sú
samozrejmosťou. Časom by mali pribudnúť aj včelíny,
vtáčie búdky či hmyzí domček a svoje miesto tu budú
mať spolu so skleníkom aj zeleninové a bylinkové záhony.

Páči sa nám predstava
prirod zenej záhrady –
ovocného sadu, ktorý tak
trochu pripomína detstvo
u starých rodičov na dedine.

Stromy, kríky alebo trvalky sme vyberali tak, aby sme
ich mohli zužitkovať pri rôznych vzdelávacích, remeselných a výtvarných aktivitách alebo na výrobu vlastných produktov.

Teraz nás môžete podporiť
cez verejnú crowdfundingovú
platformu www.startlab.sk
Výška podpory je
na vás – môžete si vybrať
sumu už od 6 € až po niekoľko
desiatok a stoviek eur.
V závislosti od výšky sumy, ktorou prispejete na kúpu
drevín, sme pre vás pripravili odmeny.

Tašky, ruksačiky, regionálne
dobroty, grafika od
výtvarníčky Ivany Šátekovej
alebo svoj vlastný strom!
Z vašich príspevkov budeme môcť nakúpiť a zasadiť všetky stromy, kríky a upraviť sad tak, aby sme ho
čoskoro mohli sprístupniť verejnosti.

