
Žabokreky – stred Turčianskej záhradky



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

Začali sme v roku 2012 v novembri ( ešte sme sa len zoznamovali 
s dobrovoľníčením )

1.projekt: Vybudovanie podkladu pre ľadovú plochu, výroba a osadenie
drevených mantinelov . Za 2005,08 EUR- sa vyviezlo sa celkom 11 x 8
tonových Tatroviek a potom namiesto strojov nastúpili športovci z FK Slovan
a počas dvoch svojich víkendov pripravili vďaka poriadnemu mrazu
a neustálej starostlivosti korčuľovanie pre celú dedinu.



Ľadová plocha bola v roku 2012 stále 
plná, aj po prázdninách v 01-2013



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2013 ( stále sme sa veľmi nerozbehli )

2. PROJEKT: Vianočná výzdoba a zhotovenie originálneho betlehemčeku ,
ktorý slúži už 6 rokov, v tomto roku pracujú dobrovoľníci na nových
slamených postavách, lebo po 6 rokoch sa pôvod

Na túto aktivitu obec prispela iba surovým drevom za necelých 150€, ktoré
bolo treba opracovať a všetky stolárske práce urobili naši chlapi zo ŽOSky (
Žabokrecký okrášľovací spolok)

Betlehemček má rozlohu 6*4m,je ľahko rozložiteľný,skladujeme ho na
povale KD a bez neho už ani nie sú Vianoce v Žabokrekoch.



Takto vyzerá betlehem v parku a s 
adventným vencom obce





DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2014 ( tu to naozaj rozbehlo )

3. PROJEKT:  Odpočívadlo na Mohylke – projekt podporený Nadáciou KIA –
s pomocou dobrovoľníkov sme vybudovali odpočívadlo pre cyklistov ako 

prvú dobrovoľnícku aktivitu kde sme potrebovali viac ako 10 ľudí ( realizácia 
prebiehala v extraviláne bez dobrého dopravného napojenia,bez vody 

a elektriny – teda všetko bolo o dovoze vlastnými 
štvorkolkami,babetami,bicyklami,káričkami

4.PROJEKT Nadácia JOHNSON CONTROL poskytla 800eur a naši mladí
vybudovali spolu s obecnou podporou ďalších 5 tisíc eur moderné
vonkajšie fitness ihrisko slúžiace širokému okoliu a verejnosti celoročne
bez poplatkov



Odpočívadlo pôvodný stav v roku 2014



Spevnená plocha žulou ako 
parkovisko na bicykle rok 2014



Ako prví vyskúšali odpočívadlo škôlkári



Odpočívadlo pre cyklistov teraz r.2019



TAKÝTO JE STAV V ROKU 2021..



Pre tieto výhľady to všetko robíme



Oddych v prekrásnej prírode v okolí



Work-out v MŠ od roku 2014 
nepotreboval upgrade 





DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V OBCI 
ŽABOKREKY

ROK 2015 ( to bol neskutočne náročný rok )

ROK 2015

5.PROJEKT- ZVONICA – rekonštrukcia starej , viac ako 100
ročnej drevenej zvonice nakoniec skončila ako vybudovanie
úplne nového samostatného objektu zvonice, ktorý nielen
krášli mini-námestíčko v našej malej obci ,ale najmä definitívne
potvrdili neformálne združenie ŽOS , čo „v preklade“
znamená Žabokrecký Okrášľovací Spolok, ktorý od výstavby
zvonice zrealizoval doposiaľ ďalších 10 projektov



Takto to vyzeralo pre výstavbou 
Zvonice







Dobrovoľníci urobili aj tabuľu pre 
cyklistov



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2015 

6.PROJEKT- Odkrytie žabokreckého potoka - HUSÍ RÍNOK – od
roku 1969 bol potok tečúci dolu dedinou schovaný v betónovej
rúre pod zemou a s mohutnou podporou doborvoľníkov sme
za dotovaných 5tisíc eur potok znovu vrátili do dediny,
vybudovali sme krásne „mólo“ a pre širokú verejnosť sme
zorganizovali 3 prednášky spojené s besedami o význame vody
v krajine a o potrebách životného prostredia .



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2015 ( to bol neskutočne náročný rok )

8.PROJEKT- Naša škôlka bez bariér – dobrovoľníci s podporou Nadácie KIA 
vybudovali bezberiérový vstup do MŠ (rampa z ťahokovu) , vďaka čomu sa 

starí rodičia a hendikepovaní rodičia dostanú pohodlne nielen do škôlky pre 
dieťa,ale aj na škôlkárske besiedky za čo mali mnohí až slzy v očiach. Vstup 

samozrejme slúži doposiaľ.



Iba najstarší občania vedeli,že pod 
trávnikom je potok





DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2015 ( to bol neskutočne náročný rok )

ROK 2015

6.PROJEKT- HUSÍ RÍNOK – od roku 1969 bol potok tečúci dolu dedinou 
schovaný v betónovej rúre pod zemou a s mohutnou podporou 

doborvoľníkov sme za dotovaných 5tisíc eur potok znovu vrátili do dediny, 
vybudovali sme krásne „mólo“ a pre širokú verejnosť sme zorganizovali 3 

prednášky spojené s besedami o význame vody v krajine a o potrebách 
životného prostredia





DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2015  

7.PROJEKT- Zvonica zažiari – bol podporený Nadáciou Baumit
a vďaka nemu je zvonica celoročne osvetlená a robí 
prekrásnu atmosféru letných aj v zimných večerov-

dobrovoľníci ťahali káble,osádzali reflektory a stropné 
svietidlá





DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2015 

9.PROJEKT- TESCO projekt pre deti – opäť len s podporou 
sumy 1tisíc eur vybudovali dobrovoľníci skvelé detské 
nevšedné ihrisko v areáli futbalových ihrísk aby si deti 
futbalistov mali kde skrátiť čas čakaním na oteckovskú

opateru nevšednosť spočíva v tabuli na čmáranie podľa chuti 
najmenších a v ruských kolkoch,ktoré zaujmú aj väčších 

súrodencov

.



Využili sme staré pneumatiky



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2016 

10.PROJEKT- Projekt DOPRAVNÉ IHRISKO v MŠ – vďaka 
dobrovoľníkom majú deti na dvore MŠ krásne a účelné 

dopravné ihrisko, ktoré slúži denne nielen škôlkárom,ale
popoludní širokej verejnosti – najmä najmenším aby sa 
bezpečne kolobežkovali aj korčuľovali. Každoročne tu 

s úspechom organizujeme Žabolympiádu,na ktorú chodia 
susedné škôlky z ďalších 3 obcí (tento rok to bol 4.ročník)

.









Takto vyzeralo dopravné ihrisko 
v roku 2016

ROK 2015 ( to bol neskutočne náročný rok )

8.PROJEKT- Naša škôlka bez bariér – dobrovoľníci s podporou Nadácie KIA 
vybudovali bezberiérový vstup do MŠ (rampa z ťahokovu) , vďaka čomu sa 

starí rodičia a hendikepovaní rodičia dostanú pohodlne nielen do škôlky pre 
dieťa,ale aj na škôlkárske besiedky za čo mali mnohí až slzy v očiach. Vstup 

samozrejme slúži doposiaľ.



A takáto je MŠ teraz 



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2016 

11.PROJEKT ODDYCHOVÁ ZÓNA pri Husom rínku- opäť 
s pomocou dobrovoľníkov a dotáciou 5tisc eur od POD – SIEA 

dostalo námestie levanduľové a alchemilkové záhony, boli 
vybudované  chodníky v parku pri otvorenom potoku, pribudla 

kruhová oddychová zóna s originálnymi lavičkami, ktoré tiež 
vyrobili dobrovoľníci ( aj grafický návrh pre výpalky z ocele 

urobil dobrovoľník-študent VŠ) a dobrovoľníci postavili 
prekrásny dedinský amfiteáter -z námestia urobil multiúčelové

verejné priestranstvo

.



Kamenné húsky sme museli nahradiť 
kovovými



Cyklisti sa tu veľmi radi zastavia





V parku stále niečo opravujeme ...



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2017  zamerali sme sa na školu a vzdelanie

12.PROJEKT PERMAKULTÚRNA TRIEDA v areáli ZŠ na výučbu 
o prírode – len za 2.600eur dotácie z Nadácie KIA sme 

s pomocou dobrovoľníkov vybudovali úžasnú vonkajšiu triedu, 
ktorú nám v dobrom závidia mnohí pedagógovia,lebo deti sa 

konečne učia aj ako pestovať bežnú zeleninu,ako fungujú 
slnečné hodiny a ako vyzerá štruktúra zemského povrchu . 

Trieda má komplet prestrešenie,takže slúži celoročne

.



Takto vyzeral dvor v čase písania 
projektu v 01/2017



Vyvýšené záhony a motýlia záhradka



Vyučovanie prírodopisu na dvore je 
super 



Od roku 2018 má škola nový „kabátik“



A stále niečo vylepšujeme ako aj v roku 
2021



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2017 zamerali sme sa na školu a vzdelanie
13.PROJEKT „Mini svet kníh v Žabokrekoch“ – dobrovoľníci vymaľovali 
opustené priestory bývalej kotolne MŠ , položili nový koberec, darovali 

novú a modernú sedačku , stolík,kreslo , presťahovali cca 500 zväzkov kníh 
zo starej a nevyhovujúcej knižnice do vynovených a ľahko dostupných 

priestorov . Z dotačných prostriedkov od FPÚ za 1000 eur sme dali urobiť 
nové police a knižnica slúži výrazne väčšiemu počtu knihomoľov – založený 

bol Klub Žabokreckých Knihomoľov, ktorý odvtedy funguje s veľmi 
atraktívnymi podujatiami od čítaní cez prednášky a pod.

.



Triedenie,katalogizovanie,ukladanie...



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2018  zamerali sme sa na prírodu a naše bezprostredné okolie

14. PROJEKT „Vráťme život na KOLO“ bol fyzicky najviac náročný 
projekt,lebo zo zanedbaného „kúta“ v dedine pri starom tanečnom kole 

sme najprv odviezli viac ako 21 m3 zeleného odpadu , konárov, kameňov , 
vyklčovali sme korene starých a chorých stromov ,osadili sme nové 

lavičky,smetné koše,verejné osvetlenie a potom sme z ďalších cca 50 ton 
zeminy urobili „pumptrack“ pre mladých cyklistov - pribudla malá super 

atrakcia , ktorá aj toto leto stále žije deťmi

.



Spoločne sme sa povzbudzovali,deti aj 
autorky projektu



Deti si sem teraz bezpečne prídu 
pošantiť, vpravo je pôvodný stav





Na otvorení bol kopec divákov a 
podporovateľov



Cez deň sa jazdí a večer je 1* za mesiac 
vatra a spoločné opekanie pre 

verejnosť



Vyzerá to ako kopy hliny



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2018  zamerali sme sa na prírodu a naše bezprostredné okolie

15. PROJEKT „Ovocný sad MAGNA Via“ – bol podporený sumou 5.000 eur

od NADÁCIE SLSP a obec doplnila ďalších 1000 eur,ale vďaka práci cca 50
doborvoľníkov sme upravili cca 3000 m2 zanedbanej plochy starého smetiska,
vysadili viac ako 200 stromov a kríkov , osadili sme krásny drevený altán,ktorý slúži
pre skupiny do 25 osôb , žulou sme spevnili svah o rozmeroch cca 24m2 plochy,
vybodovali sme veľké ohnisko na pálenie tradičnej Jánskej vatry a doteraz stále
pribúdajú prvky drobnej infraštruktúry – každý kto pomáhal má vlastný strom
s menovkou a chodí sa oň starať- najčastejšie polievať,lebo leto je veľmi suché
..Profesor Hričovský nás veľmi chválil za výsledok tejto práce,čo je najväčšia odmena
za drinu . Odpočívadlo je hojne využívané širokou verejnosťou aj neďalekého mesta
Martin, dokonca si tam ľudia robia poradovník

.



Pôvodný stav  do roku 2017



Terajšia podoba Mohylky- teraz Ovocný sad Magna
Via



Lavičky sú jedinečné, zo žuly a dreva.hore vo svahu stromky a kríky





Detail lavičky



Večerné posedenie pri ohníku na 
altáne v blízkosti dediny je jedinečný



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V 
OBCI ŽABOKREKY

ROK 2019 zamerali sme sa na históriu a obnovu pamätníka obetiam II.svetovej
vojny

16. PROJEKT  ROK 2019- Obnova parku s pomníkom obetiam II.svetovej vojny – sa 
realizuje práve teraz- v mesiaci august, robíme na ňom cca 20 ľudia, do gabiónov
sme uložili cca 19 ton kameňov , zrevitalizovali celé zelenú plochu o výmere cca 

500m2, vysadili  dreviny, trávy, vysiali trávnik, do kvetináčov sme dali nové 
stálozelené rastliny a orezali sme stromy v parku. Obnovou prešiel aj pomník s 

tabuľou kde sú mená našich rodákov, ktorí položili v II.svetovej vojne svoj život za 
slobodu nás všetkých.

.



Pôvodný stav parku a ukladanie skál



Zeleň uložená,tráva zasiata a vidno aj 
únavu



Na oslavy SNP bolo všetko tip top





V roku 2019 stará zastávka rukami 
dobrovoľníkov získala moderný vzhľad



Za cca 600 eur máme novú 



V roku 2020 zaúradovala 
pandémia 

dobrovoľníctvo sa presunulo do 
sociálnej pomoci –

nákupy, 
hygienizácia verejných priestorov 

sociálny taxík...



DOBROVOĽNÍCKE  AKTIVITY V OBCI 
ŽABOKREKY v roku 2021

Rozbicyklovali sme sa ♥ a viac športujeme ☺

Dobrovoľníci v roku 2021 nebudovali,ale

organizovali:

Športový deň 03.07.2021

Súťaž o NAJ fotku získanú na bicykli

Martinský zemiakový deň so slivkovými guľami 

v Žabokrekoch





Záver leta 2021 bol bicyklový 



A záver kultúrneho roka  2021 bol o 
vidieku



Dobrovoľníčky sa postarali o 158 účastníkov stretnutia
AMEN 


