Cyklisty ve Filipově budou před
sluncem opět chránit koruny
stromů
Čáslav 11. listopadu 2022
V jedné z původních alejí obce Filipov u Čáslavi opět porostou stromy. Za pomoci žáků 4. a 8.
třídy základní školy Žižkov z Kutné Hory a jejich učitelů zde včera zástupci KB Penzijní společnosti
vysadili 40 kusů ovocných dřevin staré odrůdy. Díky společnému projektu KB Penzijní
společnosti, Nadace KB Jistota a Nadace Partnerství bylo na místní cyklostezce vysazeno celkem
100 stromků v délce 1 kilometru.
Výsadby stromořadí se zúčastnili též starosta a místostarostka města Čáslavi, pan Jaromír Strnad
a paní Renata Vaculíková, kteří zástupcům projektu „Sázíme budoucnost“ osobně poděkovali za
navrácení zeleně na její tehdejší místo a za pomyslnou naději pro budoucí generace, kterou dnes
dodávají právě iniciativy spojené s obnovou vegetační struktury příměstské krajiny a celkově
udržitelným přístupem k životnímu prostředí.
„Existují projekty, které vyžadují dlouhé plánování, řadu postupů a úkonů, které je třeba splnit
proto, aby byly úspěšné a smysluplné. Zde je ale krásně vidět, že k tomu, aby něco mělo opravdu
význam a pomáhalo ostatním, není mnohdy třeba více než zahradnické náčiní, kvalitní rukavice a
chuť vracet přírodě to, co jí dlužíme. Tento projekt je navíc nadčasový tím, že děti si společně
s námi v podstatě sází svoji budoucnost,“ vyzdvihuje podstatu dnešní akce Vladimír Jeřábek,
výkonný ředitel KB Penzijní společnosti.
„Aleje jsou nesmírně důležitým prvkem v krajině. Tvoří přirozenou oporu ekologické stability
území, zamezují půdní erozi, zpomalují odtok srážek a v parných dnech krajinu ochlazují svým
výparem. Výrazně zvyšují druhovou rozmanitost a umožňují návrat drobných živočichů důležitých
pro obnovu okolní zemědělské půdy. Slouží také k lepší prostupnosti krajiny. Ovocné stromy
neodmyslitelně patří k českému venkovu a plody a stín aleje ve Filipově budou sloužit lidem i
zvířatům," doplňuje Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství.
Během společné akce bylo vysazeno 95 jabloní a 5 švestek.
*****
Informace o grantové výzvě a projektu Sázíme budoucnost
KB Penzijní společnost ve spolupráci s Nadací Partnerství vyhlásila na jaře letošního roku grant na
získání financí na výsadbu nových či obnovu stávajících stromových alejí. Společnost v letošním
roce dosud věnovala téměř 2 mil. korun na projekt Sázíme budoucnost, jehož cílem je vrátit stromy
do české krajiny. O grant se mohly ucházet právnické osoby, tedy například obce, školské právnické
osoby, obecně prospěšné společnosti a další.

Buďte s námi v kontaktu!

Cílem grantové výzvy byla motivace místních obyvatel k péči o své okolí a životní prostředí v
dlouhodobém horizontu. Celé znění grantové výzvy naleznete na této stránce:
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty.
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