PROJEKT ARBO - listopad 2018
17. listopad 2018 Obec Kohoutov slavila státní svátek výsadbou aleje, účastnila se i OSKA

19. listopad 2018 - Dílna pro Kohoutovské děti s Danou Gregovou
1. Úvodní diskuse o ovocnářství v Kohoutově, proč pěstujeme stromy
2. Kresby ovocných stromů a plodů
3. Malba motivů na přichystané keramické podložky pod hrnce
4. Účastnilo se 10 dětí z Kohoutova

21. listopad 2018 - Slavnostní ukončení projektu- setkání členů OSKA ve Studiu
1. Promítání presentace fotografií z projektových meetingů v tomto roce, jejich účastníci
informovali ostatní členy o dění u partnerů projektu.
2. Vyhodnocení projektu ARBO: byly splněny všechny mobility i plánované akce
v Kohoutově.
3. Testování likérů, ovocných moučníků, domácích marmelád a pohárů s ovocem.

4. Diskuse o konečné podobě publikace. Domluvena podoba brožurky velikosti A5
s úvodem o projektu ARBO. Hlavní náplní bude seznam odrůd ovocných stromů
vhodných pro pěstování v Kohoutově a jejich stručná charakteristika. Doplní ji
recepty na ovocná jídla a fotografiemi zajímavých kohoutovských stromů. Graficky
bude vyzdobena dětskými kresbami a fotografiemi keramických podložek vyrobených
kohoutovskými dětmi. Brožurku zpracuje grafické studio, bude vytištěna a zdarma
distribuována všem rodinám v Kohoutově.
5. Diskuse o novém projektu se závěrem, že pro nedostatek volného času členů do něj
nebudeme vstupovat

Další činnost v projektu
•
•
•
•

Zazimování nové výsadby stromků a růží (Julius Grega)
Příprava textů k publikaci na web (Pavlína Klecarová)
Texty a překlady pro závěrečnou zprávu a brožuru (Eva Valdmanová)
Podklady pro vyúčtování, texty a překlady pro závěrečnou zprávu a brožuru (J.
Tyrnerová)

Plán projektu ARBO, prosinec 2018

1. Zveřejnění poslední pověsti o stromech a informace o projektu v Kohoutovských listech.

2. Grafická úprava závěrečné brožurky, zveřejnění, distribuce
3. Vyúčtování projektu, kontrola účetnictví a uzávěrka
4. Vyhodnocení celého projektu a příprava textů do závěrečné zprávy

Celkové hodnocení projektu:
•

•
•

V Kohoutově se podařilo díky zaměření na původní odrůdy ovocných stromů
uspořádat řadu akcí navštívených všemi složkami obyvatel i chalupářů (meetingy,
fotolekce, lekce sázení stromů, exkurze do starých alejí, dílna pro děti…). Občané
mohli průběh projektu sledovat na vývěskách, na webu i ve čtvrtletníku Kohoutovské
listy, kde vycházely i texty o zajímavých ovocných stromech v Kohoutově a v roce
2018 nově zpracované pověsti o stromech.
Celkem bylo v obci vysázeno přes padesát ovocných stromů, jeden vzrostlý buk a
důležitá byla i spolupráce s obcí Kohoutov při další výsadbě v obecní aleji.
Pro nejhodnotnější část obce - náves Kladruby, kde byl odedávna obecní ovocný sad,
bude zpracována odborná studie údržby zeleně s návrhem vykácení náletových dřevin,
údržby starých stromů a plán nové výsadby. Studie zpracovaná odborníkem bude
sloužit jako podklad pro budoucí úpravy i jako vzor pro podobné studie údržby zeleně
jinde v obci.

Udržitelnost projektu

•
•
•
•

Pro udržitelnost projektu i po jeho ukončení zůstanou v kohoutovských rodinách téměř
nezničitelné keramické podložky pod hrnce s ovocnářskými motivy.
V každé rodině bude k dispozici závěrečná brožura s doporučenými původními
odrůdami ovocných stromů. Jsou to vysokokmeny a budou zlepšovat i estetický
vzhled obce.
Občané si také uchovávají čtvrtletník Kohoutovské listy, kde vycházely pověsti o
stromech v Kohoutově a připomínaly historické kořeny obce.
Odborná architektonická studie údržby zeleně pomůže v zachování tradičních odrůd a
zlepší estetický vzhled obce.

