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Věc' Žádost o pronájem obecního pozemku č 408/21

Náš spolek Kolováci z.s. niže podepsaný naším předsedou MUDr. Ladislavem Pachtou žádá
tímto o pronájem pozemku k.ú. Kolová, p.č, 408/336 o výměře 336 m"

Navrhovaná délka pronájmu je 5 let s pětiletou opcí.

Účelem pronájmu je vytvoření místa komunitního setkávání sousedů a občanů obce Kolová
spojeného s bezpečným'prostorem pro malé děti, které se zde ve slepé ulici na pevné asfaltové
ploše učí jezdit na kole, in- línových bruslích ap.
Rádi bychom zde vysadili stromy, které budou vytvářet polopropustnou, optickou i větrnou
rozhradu mezi přilehlými pastvinami a komunitním prostorem. Vysazení keřů a vysetí luční směsi
podpoří biodiverzitu prostoru a následně vytvoří naučnou louku pro poznávání rostlin, které nejsou
dnes již samozřejmosti ani na venkově.
Bude zde prostor pro uzavřené ohniště. Dále bychom zde rádi usadili několik laviček pro
odpočinek místnich občanů i maminek s kočárky a zmíněnými dětmi, které se zde nerušeně
mohou učit. S touto odpočinkovou zónou velmi úzce souvisí i knihobudka, která bude umístěna
v bezprostřední blízkosti laviček tak, aby zde vznikl i velmi unikátni komunitní čtenářský koutek,
který je v dnešní době populárni a žádaný. Knihy se zde budou moci vypůjčovat, vracet, ale také
vkládat další tituly, které mohou kulturně obohacovat zdejší komunitu v obci.
Byl by zde vytvořený i malý přírodní biotop s rákosem a jinými vodními rostlinami, které budou
tvořit další součást naučného místa, místa pro relaxaci ,mezigenerační komunikaci a bude zároveň
velmi významným místem pro budováni mezilidských vztahů. Fungování tohoto místa bude
důkazem, že obec žije, bude obci dělat pozitivní reklamu a zároveň zde společně mohou probíhat
komunitní aktivity při údržbě a péči.
Zároveň bychom po domluvě s obcí mohli 3x ročně sekat trávu v přilehlém sadu, na pronajatém
pozemku by mohlo být vyhrazeno místo pro biologický odpad z navazujícího sadu - kompost a
prostor pro uďstěni technického zázemí sadu . V sadu by se mohla také konat "Kolovská 100",
která má za sebou 5 úspěšných ročníků. jedná se o letní běh na lyžích v několika kategoriích dle
věku. Večer pak navazuje kulturní program s živou hudbou a lehkým občerstvením pro všechny
přítomné, kdy většina občerstvení je od mÍstnÍ komunity, kde každý přiloží ruku k dílu a přinese
něco dobrého k snědku. Náš prostor by mohl být jejím zázemím. Předpokládáme volné propojeni
tohoto komunitního prostoru s přilehlým sadem, které se jeví jako přirozená přÍrodní přístupová
cesta.
Zároveň bychom rádi zapojili děti z kolovské ZŠ do našeho projektu komunitního
propojování všech generací v obci. Předpokládáme úzkou spolupráci s vedením obce při
realizaci vzdělávacích komunitních projektů . Věříme, že nás obec v našem úsilí podpoří.

předseda spolku Kolováci z.s.

V Kolové dn, ŕi ĺ/. 20,!Ĺ
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