Tisková zpráva k projektu Mozaika pro přírodu
Úspěšný projekt „Mozaika pro přírodu“ Rychnovské základní školy
MOZAIKA, o.p.s. je prodloužen do konce srpna 2016
Rychnov nad Kněžnou, 11. 4. 2016
Již přes 150 občanů Rychnovska se zapojilo do projektu
Mozaika pro přírodu. Ať už se zúčastnili některé z přednášek o
zahradničení v souladu s přírodou, shlédli divadelní představení o
kompostování na Starém náměstí nebo si přišli vyzkoušet sečení
klasickou kosou, vždy měli možnost setkat se se zkušenými lektory či
odborníky a konzultovat s nimi své osobní otázky k problematice.
„Hlavním cílem našeho projektu je prohlubování tzv. environmentálního cítění – lidské
schopnosti přírodě naslouchat, naučit se respektovat a využívat přirozené procesy a ne
proti přírodě bojovat. Jsme moc rádi, že díky podpoře grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů můžeme organizovat jak zmiňované akce pro veřejnost, tak
dlouhodobě pracovat na koncepci environmentální výchovy na ZŠ Mozaika, o.p.s.“ říká
Mgr. Kamila Zemanová Stieberová, ředitelka ZŠ Mozaika, která celý projekt iniciovala.
Díky prodloužení projektu mají všichni zájemci ještě možnost vyzkoušet si správnou
techniku kosení pod vedením zkušených orlických sekáčů. Akce proběhne opět na
školním pozemku za Rychnovem nad Kněžnou (Blatiny) na přelomu května a června
2016. Přesné datum a odkaz na video reportáž z minulého ročníku najdete na webových
stránkách školy (www.zsmozaika.info – pod záložkou projekt FNNO). V rámci tohoto
workshopu nebo i jindy můžete na místě také shlédnout pozvolna pod rukama žáků
vznikající přírodní zahradu, o kterou díky zmiňovanému grantu budou moci žáci pečovat
v duchu permakulturních principů i toto jaro.
„Velkým přínosem projektu Mozaika pro přírodu je i úspěšné zavedení třídění bioodpadu
ve škole. Žížaly z našich dvou vermikompostérů na chodbě školy již nestíhají zpracovávat
všechnu nasbíranou biomasu a proto budeme u příležitosti Dne Země zavádět do provozu
nový velký otočný kompostér ve dvoře školy. Rozšíření sběru bioodpadu ve škole vítáme,
protože jsme si vědomi toho, že bioodpad není odpad, ale drahocenný materiál, kterým
můžeme zlepšit stav našeho školního pozemku.“ říká Martina Novotná, koordinátorka
projektu na ZŠ Mozaika, o.p.s. v Rychnově nad Kněžnou. Zájemci mohou tento typ
zrychleného kompostování obhlédnout přímo za provozu u nás ve škole.
Kontakt: Mgr. Martina Novotná, koordinátorka projektu Mozaika pro přírodu, e- mail:
vitakova@seznam.cz, tel. 776045210, web: www.zsmozaika.info
Náhledy ilustračních fotografií: foto z akcí Zuzana Kschwendová, Háta Vondráčková a
Martina Novotná - v případě zájmu zašleme v původní velikosti

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Z přednášky o permakultuře 25. 2. 2016 – Rostliny si pomáhají (lektorka Adéla Hrubá)

Z výukového programu „Kompostujeme ve škole –kompostujeme doma“ (květen 2015)

Z výukového programu „Přírodní zahrada – živá učebnice pro děti“ (duben 2015)

Z prvního a druhého workshopu kosení (červen 2015)

Z veřejné osvětové akce o kompostování v domácnostech na Starém náměstí v RK
26.5.2016

