Nadace Via
Komunitní zahrada Středokluky

Projekt podaný k Nadaci Via na komunitní plánování a částečnou realizaciveřejné části naší
zahrady podpořený částkou 60 000,-.
Cíl projektu (na co projekt reaguje, čeho chcete dosáhnout a proč) – max. ¼ strany A4:
Celkovým cílem projektu je zvýšit informovanost a zájem veřejnosti o oblast produkce
lokálních potravin, potravinové soběstačnosti, péče o životní prostředí, krajinu a půdu,
vytváření a obnovy mezigeneračních a širších společenských vazeb v místě i dalších hodnot
trvalého charakteru.
Specifickým cílem projektu je společnými silami naplánovat a zbudovat na pozemku č. 911
v katastru obce Středokluky komunitní zahradu pro pěstování, vzdělávací, osvětové i
volnočasové aktivity související se zahradnictvím, ekologickým zemědělstvím, péčí o půdu
a v širším smyslu udržitelným rozvojem, zaměřené na děti i dospělé.
Prostřednictvím co nejvyššího zapojení místní veřejnosti do procesu plánování podoby
budoucí komunitní zahrady a její následné realizace hodláme zajistit jeho další využívání ze
strany obyvatel, snížení rizika poškozování zahrady a především vyvolání aktivního zájmu
místních obyvatel o hospodaření šetrné k životnímu prostředí i lidem.
1. Obsah projektu (jak budete postupovat, jaké prostředky zvolíte, popište dílčí cíle) – max.
¾ strany A4:

1. Představení záměrů zástupcům obce a veřejnosti

Pozemek leží mezi obcemi Středokluky a Kněževes. Projekt byl již představen zastupitelům
obce Středokluky, kteří jej podporují. Záměr bude také představen zastupitelům přilehlé
Kněževsi a dalším obcím v okolí. Veřejné představení projektu proběhne ve Středoklukách,
Kněževsi a Velkých Přílepech u příležitosti některé z akcí pořádaných obcí prostřednictvím
informačního stánku, případně na samostatné akci.
Forma pozvání:
• na webových stránkách obcí,
• pozvánka v obecních zpravodajích,
• pozvánka v regionálních novinách Náš region, včetně následné reportáže o projektu,
• plakáty v okolních obcích,
• osobně budou pozváni obyvatelé sousedních domů.
Forma prezentace:
•
•

informační stánek, kde budeme prezentovat projekt a možnost zapojení se,
informační letáky a další materiály o komunitní zahradě a jejím vývoji.

2. Komunitní plánování

Na prvním setkání (září 2012) proběhne seznámení s celým záměrem zakládání komunitní
zahrady, následovat bude prohlídka samotného pozemku a představení možných prvků
budoucí zahrady (např. jezírko, pískoviště, ukázkový bylinkový záhon).
Pozemek bude rozdělen do jednotlivých sektorů a zájemci budou podle svých preferencí
rozděleni do pracovních skupin o cca 10 členech (max. 6 skupin). Každá pracovní skupina
bude na jednotlivých pracovních setkáních (celkem 1-2 setkání v průběhu října-listopadu)
navrhovat podobu přiděleného sektoru.
Následně (v průběhu listopadu-února) budou veškeré návrhy zpracovány zahradním
architektem do podoby konečného plánu.
Na závěrečném hromadném setkání (v únoru) potom architekt všem skupinám představí
celkový plán z dodaných dílčích návrhů, jehož konečná podoba bude diskutována na plénu.

3. Příprava pozemku a budování zahrady dle plánu připraveného v rámci
KP
K přípravě pozemku budou přizvání všichni zájemci o projekt. Příprava bude organizována
jako dobrovolná brigáda, termín bude určen předem a vždy na víkendové dny. Na brigádu
budou lidé vyzváni pomocí emailu a na obecních stránkách, plakáty.
2. Kde bude projekt realizován (obec/město, okres, kraj) a kolik má dané místo
obyvatel? V případě projektu zaměřeného na péči o kulturní či přírodní dědictví,
kdy bude projekt realizován na určitém objektu/pozemku, objasněte majetkoprávní
vztahy mezi žadatelem o grant a majitelem objektu/pozemku a uveďte, zda je
památka/lokalita chráněna zákonem.
Pozemek č. 911 katastr obce Středokluky, Středočeský kraj. Obec má 985 obyvatel.
Pozemek leží v části “Nové Středokluky”, které jsou přilehlé k obci Kněževes, 600 obyvatel.
Majitelkou pozemku je Lenka Kettnerová, bydlištěm Pražská 239 Velké Přílepy. Majitelka
souhlasí s projektem založení komunitní zahrady a úpravami pozemku a jeho dlouhodobém
užívání pro tyto účely (tato skutečnost bude smluvně upravena).
3. Cílová skupina projektu (popište, komu bude projekt prospěšný a co se podle vašeho
názoru realizací projektu změní nebo zlepší; odhadněte, kolik osob se bude projektu
aktivně účastnit a kolika osobám projekt prospěje):
Cílovou skupinou jsou obyvatelé obce a přilehlého okolí, mladé rodiny s dětmi, senioři, žáci
a studenti blízkých škol, studenti nedaleké České zemědělské univerzity. Všem uvedeným
cílovým skupinám přinese projekt prospěch v podobě účasti na přípravě a realizaci
společného podniku. Součástí projektu je totiž vyjádření vlastních představ jednotlivých
pracovních skupin a jejich uspořádání do smysluplného funkčního celku.
Předpokladem je aktivní zapojení 50-60 osob přímo na realizaci projektu (ať již ve fázi
plánování či ve fázi samotného budování zahrady).
4. Popište, jakými prostředky se budete snažit vzbudit zájem veřejnosti o váš projekt a
jak ji zapojíte do přípravné a realizační fáze projektu:

Informace o projektu a pozvánky budou distribuovány prostřednictvím:
•
•
•
•
•
•
•

Webových stránek obcí Středokluky a Kněževes a stránky
www.komunitnizahrada.webnode.cz,
Facebookové stránky www.facebook.com/komunitnipotraviny
v obecních zpravodajích,
v regionálních novinách Náš region, včetně následné reportáže o projektu,
plakáty v okolních obcích,
osobně budou informováni obyvatelé sousedních domů.
oslovení mateřských školek, místních spolků - např. zahrádkáři.

5. Vyjmenujte předpokládané partnery a jejich úlohu při realizaci projektu:
Obec Středokluky - podpora s komunikací, zázemí pro workshopy, záštita starostky obce.
Obec Kněževes - podpora komunikace.
Integrovaná střední škola St. Kubra - spolupráce studentů zemědělských oborů.
Vznikající občanské sdružení “KomPot” - Komunitní potraviny, které bude na pozemku
pěstovat zeleninu - spolupráce na celém projektu, členové se zapojí do organizace setkání.
Časopis Náš region - umístění pozvánek na workshopy, zveřejnění článku o projektu.
Česká zemědělská univerzita – spolupráce se studenty, již zadána diplomová práce formou
projektové studie.
7. Časový harmonogram projektu (jednotlivé kroky, předpokládané termíny jejich
realizace a jména osob/organizací, které je budou realizovat):
červen 2012 - oslovování okolních obcí, organizací a spolků (Miloslava Kettnerová - PBL).
červenec/srpen 2012 - zahájení informační kampaně (PBL, obec Středokluky)
září 2012 - první setkání veřejnosti - seznámení s projektem (PBL, obec Středokluky)
září/říjen 2012 - setkání na pozemku a definování prvků zahrady (PBL, zahradní architekt)
říjen-listopad 2012 – komunitní plánování – setkávání pracovních skupin (Miloslava
Kettnerová - PBL)
listopad-únor 2012 – zpracování návrhů pracovních skupin odborníkem (zahradní architekt)
únor 2013 – závěrečné plánovací setkání nad finálním návrhem (PBL, zahradní architekt)
březen-květen 2013 - příprava pozemku a realizace navrhovaných opatření (PBL, sdružení
KomPot)

