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Místo
realizace

Zahorčice

Ústí nad
Labem

Kraj
realizace

Jihočeský

Ústí nad Labem

Schválená
částka

Anotace

87 543,00 Kč

Na jednom hektaru luk obnoví spolek za přispění dobrovolníků z řad dospělých a jejich dětí květnaté
louky a meze v blízkosti obce Zahorčice. Na stávajících pozemcích skončilo před rokem hospodaření
zemědělského družstva a nyní je potřeba přispět k nápravě dřívějších škod. Spolek provede výsadbu
krajinářských luk, pomocí drobných terénních úprav vytvoří místa k zadržení vody. Součástí těchto
úprav bude výsadba keřů a stromů dříve v dané lokalitě se vyskytujících starých odrůd a jejich postupný přirozeně působící přechod v louku. Na dvou místech také vzniknou nové remízky.

44 585,00 Kč

Projekt Zahrada mezi paneláky podpoří rozvoj nové komunitní zahrady v Ústí nad Labem na sídlišti
Severní Terasa. Díky projektu vzniknou základní stavební prvky naší udržitelné zahrady - zásobování
dešťovou vodou a plot, který ochrání zahradu před návštěvami zajíců a srnek. Vznikne také stabilní
komunita zahrady - jejích pravidelných uživatelů. Na zahradě budeme pravidelně připravovat komunitní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost, rádi bychom společně vytvořili příjemný veřejný prostor
pro aktivní obyvatele sídliště.

Vraťme duhu na
Duhovku

Duhovka – středisko volného
času Břeclav

Břeclav

Jihomoravský

97 758,00 Kč

Projekt Vraťme duhu na Duhovku přináší do dosud monotónní zahrady barevnost hned v několika
úrovních. V první je to duhový záhon, na kterém po vegetační sezónu vždy něco kvete a promítají se
v něm barvy duhy. Přináší ale také větší druhovou pestrost: ovocné stromy, které v létě poskytnou
stín; keře, které zahradu odhluční a poskytnou útočiště ptákům a motýlům. A za třetí poskytuje zázemí
pro výukové programy a přírodovědné i tvůrčí kroužky. Čtyři bylinkové záhony přímo kopírují potřeby
našich výukových programů. Stanoviště biotop je zajímavou ukázkou rozdílných biotopů jižní Moravy.
Stanoviště sukcese a rain garden upozorňuje na problémy se suchem, které jsou pro oblast Břeclavi
typické a má za cíl poskytnout inspiraci nejen návštěvníkům.

Úprava studánky a jejího
okolí v obci Dasnice

Obec Dasnice

Dasnice

Karlovarský

41 910,00 Kč

V obci Dasnice se nachází skoro zapomenutá studánka. V rámci projektu dojde k úpravě místa
studánky, vyřešení odtoku a úprava okolí studánky, včetně vytvoření odpočinkové plochy a informační
tabule a ukazatele. Na realizaci projektu se aktivně podíleli občané obce Dasnice.

57 702,00 Kč

Vnitrobloky jsou nedílnou součástí městského života, které nabízejí alespoň trochu zeleně v již
tak husté zástavbě velkého města. Řešený prostor se nachází v klidnější části vnitrobloku, kde je
naplánována revitalizace stávající zelené plochy. Dnes se zde setkávají místní obyvatelé z přilehlých
bytů, aby si popovídali u grilování a zároveň tak měli na dohled své hrající si děti. Realizace by
zahrnovala odstranění a přesazení stávajících rostlin, výsadbu nových keřů a trvalek, vyvýšené záhony
na bylinky a zeleninu a také kompostér.

55 845,00 Kč

Pojďme ze školní zahrady vytvořit hodnotné místo, kde se spojí příroda s výukou ekologických
předmětů. Pojďme vytvořit přírodní zahradu, ve které si žáci za pomoci svých rodičů a pod vedením
pedagogů přetvoří stávající již nefunkční malé jezírko na větší, plně funkční a živé. Bude vystavěno
z „Břežáků“ (druh slepence) – kamenů, které jsou tu zdejší. Bude obsahovat i mokřadní část a doplní jej
malý vodopád nebo potůček a solární fontánka na provzdušnění vody. Okolí jezírka bude osázeno rostlinami, které žáci získají od místních pěstitelů, naučí se přesazovat, rozsazovat, upravovat a hýčkat je.

42 720,00 Kč

Školní zahrada na kolečkách je projektem, určeným především žákům s handikepem. Dopřeje jim
skutečné zapojení do hodin praktických činností, kdy i oni mohou pracovat se zeminou, sázet, pěstovat
a radovat se z vlastních výpěstků. Pro tyto žáky budou zakoupeny speciální mobilní zahrádky. Součástí
projektu je i obnovení ovocného sadu školní zahrady a vybudování možnosti sběru dešťové vody ze
školní nářaďovny, pořízení nářadí pro údržbu školní zahrady a bylinky k výsadbě mobilních zahrádek.

Revitalizace části
vnitrobloku v Hradci
Králové

Společenství pro dům
Okružní 1110

Naše živé školní jezírko

Základní škola a Mateřská
škola, Pecka, okres Jičín

Školní zahrada na
kolečkách

Základní škola Opava,
Šrámkova 4, příspěvková
organizace

Hradec
Králové

Pecka

Opava

Královéhradecký

Královéhradecký

Moravskoslezský

Smyslová zahrada

Rekonstrukce zahrady –
Zahrada souznění

Přírodní zahrady
Severovýchod Zábřeh

Zahrada Anežky České

Čilá voda: přírodní
biotop v srdci obce

Bylinková zahrádka
v Podprůhonu

Mateřské školy Kopřivnice,
okres Nový Jičín,
příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní
škola Klíček

Základní škola a Dům dětí
a mládeže Krasohled Zábřeh

Koinonia Giovanni Battista –
Koinonia Jan Křtitel

Obec Čilá

Spolek Podprůhon

Kopřivnice

Krnov

Zábřeh

Dobřany

Čilá

Kladno

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Olomoucký

Plzeňský

Plzeňský

Středočeský

121 972,00 Kč

Smyslová zahrada bude stát na pozemnku vedle mateřské školy. Bude to edukativní, herní a relaxační
prostor pro děti a rodiče z mateřské školy a okolí. Návrhy jsou realizovány s dětmi za pomoci rodičů,
pedagogů, organizace Mateřských škol Kopřivnice a místních firem formou společných setkání, brigád
a workshopů. Zahrada je každodenně využívána při výuce a akcích pro rodiče s dětmi. Dále je zahrada
v určené dny otevřená i pro veřejnost. Prostor je a bude užíván jako místo, kde jsou děti zapojeny do
spolupráce při obhospodařování zahrady a zároveň místem, které je podněcuje k pozorování a experimentování a přírodními materiály a vodou.

140 000,00 Kč

Od roku 2014 se školka i škola zaměřují na vzdělávání podle systému Marie Montessori. Systém Marie
Montessori je zpracován pro děti od narození do 18 let. Mezi principy této výuky patří také výchova
a vzdělávání venku v souladu s přírodou. Díky projektu proběhne rekonstrukce zahrady v tomto duchu
a možní tak dětem více možností trávení času venku zahradními aktivitami a hrami. Předmětem projektu Zahrada souznění je vytvořit přírodní zahradu, zaměřenou na environmentální výchovu navazující na vzdělávání v MŠ a ZŠ podle Montessori.

106 800,00 Kč

Projekt je zaměřen na revitalizaci školní zahrady o uvnitř sídliště Severovýchod ve městě Zábřeh.
Jedná se o pozemek, který je dlouhodobě poměrně zanedbaný, vzhledem k realizaci jiných prioritních
projektů Města Zábřeh a zároveň je to pozemek, který je využíván především základní školou pro
aktivitu žáků, ač je v rámci sídliště vnímán jako „zelené srdce“ sídliště. Projekt je zaměřen na realizaci
přírodní zahrady u školy na sídlišti Severovýchod, zeleň v zahradě má napomáhat ke zmírňování
dopadu vln veder ve městech. Součástí projektu je i část sadu, v rámci projektu bude citlivě
přistupováno k využití krajových odrůd s cílem zachování nebo rozšiřování genofondu.

87 585,00 Kč

Cílem projektu je vybudování Zahrady Anežky České – zahrady v centru města Dobřany, v těsné
blízkosti historické budovy fary, základní školy Dobřany a radnice města Dobřany. Místo bude
sloužit různým skupinám obyvatel k odpočinku, vzdělávání, společné práci, meditaci, relaxaci,
environmentální výchově. Zahrada bude osazena především původními druhy rostlin s respektováním
specifik původní užitkové farní zahrady. Dominantou zahrady bude socha Anežky České, české
princezny z rodu Přemyslovců, řeholnice, výrazné osobnosti politického, kulturního a společenského
života 13. století. Dále bude zahrada osazena dřevěnými prvky. Vyvýšená podoba záhonů, tzv. rovů, je
typická pro klášterní zahrady, k čemuž se chce farní zahrada částečně přiblížit.

140 000,00 Kč

Obec Čilá opakovaně čelí suchu a klesající hladině podzemní vody. V rámci projektu ,,Čilá voda:
přírodní biotop v srdci obce’’ plánuje obec revitalizaci původního obecního rybníčku v samém středu
vesnice. V minulosti rybník hostil celou řadu živočichů, zadržoval vodu a fungoval jako významný
estetický prvek tvořící celkový ráz centra obce. Po necitlivém stavebním zásahu rybník tyto funkce
ztratil a postupně téměř zanikl. Projekt si klade za cíl obnovit přirozený vodní biotop jako funkční
a estetický prvek poskytující rozmanité ekologické služby: podpora biodiverzity, retence vody
a snižování teploty v centru obce v rámci adaptace obce na změnu klimatu, ale i jako vzdělávací,
rekreační a estetický prvek tvořící příjemnou oázu v centru obce sloužící lidem i přírodě.

52 022,00 Kč

Projekt spočívá ve vybudování malé bylinkové zahrádky a vysazení jedlých keřů na zanedbaném
městském pozemku uprostřed bývalé dělnické kolonie Podprůhon v Kladně. Věříme, že čistá
a upravená zahrádka nebude svádět k odhazování komunálního odpadu, jak je tomu dnes, a možná
přiměje kolemjdoucí se zastavit, potěšit se pohledem na kvetoucí bylinky a keře a poučit se o jejich
prospěšnosti a využití z informačních tabulí, případně si bylinku uštípnout do kuchyně.

Kouzelná babiččina
zahrádka

První sezona komunitní
zahrady v Krásném
Březně

Přírodní učebna Hliníky

Přírodní Zahrada u řeky

A hybaj ven!

Pravý Hradec, o. s.

Krásné sousedění, z. s.

Sdružení Krajina

Chaloupky o. p. s., školská
zařízení pro zájmové a další
vzdělávání

Základní škola Mánesova
Otrokovice, příspěvková
organizace

Klecany

Ústí nad
Labem

Křižánky

Třebíč

Otrokovice

Středočeský

Ústecký

Vysočina

Vysočina

Zlínský

34 400,00 Kč

Cílem projektu je rozšíření a doplnění Babiččiny zahrádky se slepičím dvorečkem u Domu
s pečovatelskou službou v Klecanech, jejíž vznik jsme před lety iniciovali. Senioři s pomocí našeho
spolku a několika maminek s dětmi si zde pěstují zeleninu a chovají slepice na vajíčka. Ve vstupním
prostoru vysadíme kvetoucí keře, v zahradě zřídíme bylinkový záhon. Zahradu plánujeme rozšířit
vyčištěním zanedbaného prostoru přiléhajícího k plotu a výstavbou několika vysokých záhonů. Do
zahrady umístíme několik herních prvků, pískoviště a houpačku pro děti, které sem přicházejí s rodiči.

29 940,00 Kč

Náš spolek již dva roky pracuje na vzniku komunitní zahrady na ústeckém sídlišti Krásné Březno.
Rok 2018 bude naší první pěstební sezonou. Doufáme, že angažováním lidí na komunitní zahradě se
prohloubí jejich vztah k lokalitě už jen tím, že v ní budou mít svůj vlastní kus půdy, o který se budou
starat. Věříme, že když se staráte o malé políčko, máte pak i větší zájem o to, jak vypadá jeho bližší
i širší okolí.

137 930,00 Kč

V přírodní rezervaci Meandry Svratky u Milov, v lokalitě ovlivněné dřívější těžbou cihlářské hlíny, bude
obnoveno nebo nově vytvořeno 8 tůní. Větší s pomocí mechanizace, menší tůně budou ručně vyčištěny.
Ve spolupráci s obcí, Správou CHKO a místí školou, bude v lokalitě vybudována „přírodní učebna“, kde
se žáci seznámí s praktickými činnostmi v přírodě. Veřejnost bude zapojena při praktických akcích,
informována bude prostřednictvím webu, médií a informačních panelů v lokalitě.

109 847,00 Kč

„Zahrada u řeky“ si dává za cíl stát se prvním vzdělávacím, komunitním a otevřeným zahradním
prostorem v Třebíči. Společně v rámci workshopů pro veřejnost proběhne první etapa přeměny zahrady bývalého zahradnictví na přírodní zahradu. Zahrada bude mít 4 funkce – vzdělávací v rámci
nabízených programů pro školy od MŠ po SŠ, komunitní s možností společného pěstování a péče
o zahradu, osvětovou v rámci akcí pro veřejnost a v neposlední řadě jako otevřený prostor, kam lidé
mohou chodit trávit čas.

73 557,00 Kč

Škola se zaměřuje na zdravý životní styl. Přispívá k tomu třeba nabídka jídel ve školní kuchyni, výuka
tělocviku upřednostňující pohyb venku i školní družina, která chodí na hřiště téměř za každého počasí.
A ven bychom rádi i v dalších výukových předmětech. Moc se nám líbí koncept „učíme se venku“.
Máme zanedbanou zahradu, ve které žáci dosud jen pleli, ryli, uklízeli. Chceme ji proměnit na kouzelné a tak trochu tajemné místo, kam budou žáci, učitelé, rodiče i veřejnost rádi chodit. Místo, kde
mohou zhluboka dýchat, učit se, pozorovat, sledovat, hrát si, odpočívat, objevovat, zkoušet si, kutit,
bádat a radovat se. Kromě vyvýšených záhonů, kompostu, bylinkové zahrádky a bosé stezky chceme
vytvořit i místo pro setkávání doplněné ohništěm a letním kinem (které jsme již úspěšně vyzkoušeli
v provizorních podmínkách). Prostě místo, kde nám všem bude dobře.

