Stromy místo letáků
Závěrečná zpráva za rok 2016
Projekt Stromy místo letáků jsme díky spolupráci s Makro Cash & Carry uskutečnili v roce 2016
již po sedmé. Za každého zákazníka, který se na internetu zaregistruje k odběru elektronického
letáku namísto papírového, věnuje společnost Makro dvacet korun na výsadbu stromů.

V projektu podporujeme především sázení
původních druhů stromů a krajových odrůd,
které do naší krajiny patří a navrací ji tradiční
ráz.

Co se v roce 2016 v projektu událo?

Návrat zapomenutých ovocných stromů do Boršic

• O grant na podzimní výsadbu stromů soutěžilo deset projektů ze sedmi krajů.

Řediteli Základní školy Františka Horenského v Boršicích bylo líto, že mnoho žáků
a dospělých v dnešní době netuší, co se skrývá za názvy mišpule, kdouloň, oskeruše

• Internetové hlasování probíhalo od 20. června do 3. července a zapojilo se do něj

nebo jadernička. Proto se rozhodl v areálu školy vytvořit naučnou zahradu, kde

4736 lidí.

je možné se s těmito starými ovocnými odrůdami seznámit. Do výsadby, která se

• Částka 160 tisíc korun se rozdělila mezi sedm výsadeb (v Budiměřicích, Boršicích,

uskutečnila 25. října u příležitosti Dne stromů, se zapojilo téměř 250 dětí, rodičů

Brtnici, Brně, Markvarticích, Kravařích a Velvarech).

a učitelů. Každý vysazený druh stromu pak získal svého patrona – třídu, která se
o něj bude starat a pozorovat jeho změny související se střídáním ročních období.

• Během podzimu vysadilo 533 dobrovolníků 237 stromů a 116 keřů.

b Všechny třídy základní školy v Boršicích si adoptovaly některý z vysazených stromů a budou se o něj dále starat.

c
Cyklostezku z Kravaří do Mokrých
Lazců nově krášlí více než 40 bříz
bělokorých.

c
Nové stromy vysadili
členové občanského sdružení
Natvrdlí u Malovarského
rybníku.

c
Výsadbu původních
ovocných druhů
v Markvarticích doplnili
také naučnou cedulí.

Média a propagace
• O projektu a výsadbách média uveřejnila
41 zmínek (např. Brněnský deník, Děčínský
deník, Moravskoslezský deník, Jihlavský
deník, Nymburský deník, Kladenský deník,
Český rozhlas Region, Rádio Proglas, denik.cz,

Velvaráci sobě!

obecní zpravodaje a další).
• Vydány 3 tiskové zprávy.
• Umístění 7 cedulí s logem Makra v místech
výsadeb.
• Logo společnosti Makro bylo umístěno
na pozvánkách k jednotlivým výsadbám.
• Komunikace prostřednictvím webových
stránek www.nadacepartnerstvi.cz
a profilu nadace na Facebooku
(více než 2750 fanoušků).

Sázení stromů
na Malvaňáku

Sobota 5. listopadu
od 9 do 15 u rybníka
Stromů není nikdy dost, tak proč na Malvaňáku nevysadit další?
Zvláště, když jsme na ně získali peníze od Nadace Partnerství.
Budeme pokračovat v uskutečňování našeho osazovacího plánu,
a navíc znovu vysadíme stromky, které nám v suchých létech
uschly. Děkujeme, že nám v tom pomůžete!
Budeme moc rádi, že přijdete s pomocnou rukou, lopatou či
motykou (ale i s nápadem či radou) a pomůžete Malvaňák udělat
zase o něco krásnější pro všechny Velvaráky. A jestli zrovna
nemůžete či nechcete pracovat, přijďte i na kus řeči a přineste
třeba něco k snědku!!!
Sázení zkrášlí výstava obrázků stromů, které namalovaly děti
z prvních tříd naší školy. To musíte vidět!
„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.“

Kontakt
Zuzana Šeptunová, koordinátorka projektu
zuzana.septunova@nap.cz
tel. 515 903 127, 775 856 985
www.nadacepartnerstvi.cz
www.facebook.com/NadacePartnerstvi

Partner projektu

Co s sebou?
pevné rýče krumpáče
palice lopaty konve
kýble kolečka rukavice

Jak s jídlem?
Skromné občerstvení
zajištěno. Buchty vítány!
Více na:
www.malvanak.cz
facebook.com/malvanak
velvarsky@malvanak.cz
+420 737 132 180

Malvaňák mají rádi:

