Název projektu:

Pěstební pozemky ZŠ Obrnice

Poskytovatel dotace:
Číslo smlouvy u poskytovatele:

Státní fond životního prostředí ČR
01691861 ze dne 21.6.2019

Příjemce dotace:

Obec Obrnice

Celkové náklady projektu:
Výše dotace:
Vlastní prostředky:

570 218,00 Kč
484 685,00 Kč
85 533,00 Kč

Termín realizace projektu:

od 8.4.2019 do 17.4.2019

Popis realizace projektu:
Cílem předkládaného projektu je využití školních pozemků pro účelné pěstování rostlin
v rámci výuky na Základní škole Obrnice. Aktivity spojené s pěstováním rostlin včetně
zapojení environmentální výchovy zajistí upevnění teoretických znalostí žáků v praxi, což
bude vhodnou součástí vyučování a pomůže jim upevnit si tyto znalosti pro následné využití v
praktickém životě.
Žadatelem projektu byla Obec Obrnice, která leží v okrese Most v Ústeckém kraji. Obec
žádala o projekt pro Základní školu Obrnice. Kapacita školy je 460 žáků, faktický počet se však
pohybuje kolem 300. Škola disponuje nevyužitým pozemkem, který by ráda využila pro výuku
pěstitelských prací a pracovních činností a dále také pro akce zaměřené na sociální
začleňování a setkávání s veřejností.
Pozemek, který škola v současné době nijak nevyužívá, má rozlohu 353 m², je celý zatravněný,
oplocený a od školního hřiště je oddělen několika stromy.
Projekt byl Státním fondem životního prostředí ČR akceptován, bylo vydáno Rozhodnutí o
poskytnutí finančních prostředků a následně byla se SFŽP ČR podepsána Smlouva o
poskytnutí podpory na částku 484 685,- Kč.
Realizace projektu nastala téměř okamžitě po ukončeném výběrovém řízení na dodavatele
díla, jímž se stala firma EKODENDRA s.r.o. 8.4.2019 zahájil zhotovitel práce na pozemku
vytýčením plochy pro truhlíky, odstraněním travního drnu a pro vymezení štěrkové plochy
byly osazeny plastové obrubníky.
Současně byly prováděny rozvody závlahového systému a sázení dřevin dle PD. Byla položena
netkaná folie proti pleveli a na ni byl navezen kačírek. Na takto připravenou plochu bylo
umístěno 18 ks umělohmotných truhlíků do nichž byla navezena humózní hlína. Po straně
plochy byly provedeny dva malé záhony a dozadu ke stromům byly umístěny dva

kompostéry. Byly dokončeny rozvody vody a osazeny elektrické dávkovače do přilehlé
vodoměrné šachtice.
17.4.2019 byla ukončena realizace a dílo bylo předáno bez vad a nedodělků objednateli.
Současně bylo dílo předáno i základní škole v zastoupení paní ředitelky a pana školníka.
Škola hned v dalším týdnu rozdělila pro osázení 18 truhlíků tak, že 15 truhlíků si převzali žáci
15-ti tříd a 3 truhlíky dostala kuchyň. Zkušebně byla osázena mrkev, rajčata, ředkvičky, hrášek,
česnek, cibule, z bylinek pak máta, bazalka, meduňka, lichořeřišnice, kopr, měsíček a další, tak,
aby v krátkém období do konce školního roku bylo možné výpěstky sklidit. To se také podařilo,
děti byly spokojené a pro mnohé to bylo první skutečné pěstitelské seznámení. Přestože se
jednalo o krátké období, seznámili se žáci se zásadami pro pěstování rostlin i ekologickým
zhodnocením zeleného odpadu ukládáním do dvou kompostérů.
Pro období podzimu byla část truhlíků osázena okrasnými dýněmi, které budou využity pro
volnočasové i participační aktivity školy, žáků, rodičů a další veřejnosti.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě
rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz www.sfzp.cz

