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Co se dozvíte: Jak vzbudit zájem občanů o úpravu veřejného prostranství

V této případové studii se zaměřujeme na motivaci občanů přispívat svými názory ke změně svého okolí. Jaké způsoby se dají využít, aby se
zvýšil potenciál zájmu o formování a přetváření zanedbaných veřejných prostranství. Jedná se o místa, které jsou pod veřejnou správou, ale
nejsou komerčně zajímavá. Lidé často přivyknout stávající situaci a nemají zájem nic měnit, protože mají pocit, že to není jejich věc. Přitom okolí,
ve kterém žijeme zásadně formuje kvalitu lidského života a dává především v dětském věku vzory, které člověk nese v životě dál.

.

Kontext: Stará zahrada – nová příležitost

Organizace Aliterra sídlí v obecní budově bývalé měšťanské školy, která se nachází v centru obce. K budově patří i členitá stará zahrada, která je
neudržovaná a je na ní nefunkční stará kůlna a rozbořené opěrné zídky. Organizace Aliterra se svolením obce využívá tzv. přední zahradu pro
občasné letní akce, zbylá část pozemku je nevyužitá. Ideou projektu bylo oživit zájem a zjistit názory občanů Tasova na možné využití této
lokality. Následně potom vytvořit ve spolupráci s architektem a zahradním architektem plány pro obnovu místa, které budou předány
zastupitelstvu obce Tasov pro jejich budoucí realizaci. Cílem celého projektu je vytvořit nové atraktivní místo, které bude přínosem pro místní
občany.

Popis projektu: Když lidé dostanou příležitost, začnou se o věci více zajímat sami

Idea celého projektu byla nejdříve uveřejněna v místním zpravodaji, což lidé vnímají pouze jako informaci. Součástí práce projektového
koordinátora bylo vymyslet jakým způsobem zapojit místní lidi do celého procesu projektu. Jako nejlepší z navržených možností se zvolila
veřejná anketa, která se konala ve dnech 30.-31.7.2021 přímo na řešeném pozemku staré zahrady. Předem byly ve spolupráci se
zastupitelstvem obce vytipovány 3 možnosti, kterými by se proměna zahrady mohla ubírat. Tento krok usnadnil lidem výběr, ponechal se však i
prostor pro další návrhy využití či originální nápady dětí a mládeže. Návrhy byly: 1. poklidné místo se zelení a lavičkami, 2. dětské vyžití s
kuličkodráhou, 3. venkovní zahradní galerie. Nejvíce hlasů v anketě získala venkovní zahradní galerie, která by byla veřejnosti přístupná i když je
škola zavřená. Lidé oceňovali především originalitu, kterou by povědomí Tasova vzrostlo nejen pro místní, ale také jako zajímavý cíl vycházek
s příbuznými. V neposlední řadě lidé zmiňovali i zajímavost galerie pro turisty přijíždějící do Tasova především kvůli slavnému rodákovi
spisovateli Jakubu Demlovi.
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Galerie soch se zdá být zajímavým nápadem, o to více, že je podložen samotnou činností Aliterry, která se již přes 20 let věnuje výuce
výtvarného modelování. Zástupci organizace Aliterra nabídli, že sochy pro venkovní galerii budou vytvořeny ve spolupráci se studenty výukových
výtvarných oborů. Specializací Aliterry je také vzdělávání lidí nevidících od narození a díky tomu by mohli absolventi školy získat možnost
výtvarné realizace.

Následně byly sjednoceny podklady pro vytvoření architektonické studie. Prostorově-funkční návrh byl konzultován se zahradní architektkou a byl
ve formě studie konzultován na veřejném projednávání dne 13. 1. 2022 v prostorách Aliterry, kterého se zúčastnili také zástupci místních
zájmových organizací Českého svazu zahrádkářů a Sokola Tasov. Na schůzce bylo představeno architektonické řešení místa, které řešilo nejen
prostorové vztahy, zprůchodnění místa, ale také problém s jarní vodou. Zahradní architektka představila návrh terénních změn, osázení a výběr
jednotlivých rostlin. Připomínky i konzultace nad jednotlivými částmi projektu byly diskutovány a některé z nich byly doporučeny k zapracování do
výsledných plánů. Byla také diskutována možnost budoucí údržby zahrady a návrh na spolupráci především se členy zahrádkářů.

Výsledná architektonická studie počítá s etapami realizace, čímž poskytuje možnost realizovat projekt postupně ve spolupráci s dobrovolníky,
kteří se již během projektu sami přihlásili a zapojení místních firem, které rovněž projekt zaujal. Dílčí části projektu se mohou realizovat i s
přispěním menších projektových dotací. Zpracovaná studie dává pevný podklad a také inspirační impuls pro proměnu daného místa. Dne 17.3.
2022 byl kompletní návrh byl na vyžádání členů představen na výroční schůzi zahrádkářského spolku v Tasově. Kvůli koronavirové situaci bylo
veřejné představení kompletní studie přesunuto na květen 2022, kdy budou výsledné návrhy předány zastupitelstvu obce Tasov.

Chcete vědět víc?

Web organizace Aliterra: https://www.aliterra.eu/

Web projektu: https://www.aliterra.eu/projekty

V průběhu projektu byl realizován i dokument, který můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=h1S6Usd4G28

Oblast/kategorie: Active Citizens Fund
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