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Rychnovská základní škola MOZAIKA, o.p.s. propaguje 
permakulturní principy nejen mezi svými žáky 

 
Rychnov nad Kněžnou, 11.8. 2015 

 

Je možné si vypěstovat chutnou zeleninu či ovoce bez umělých 

hnojiv, chemických postřiků a neúměrného vysávání půdy? Je 

možné si posekat trávník a nebudit při tom všechny sousedy v okolí? Lze 

v domácnosti, ve škole či na úřadě významně snížit podíl směsného odpadu a 

ještě při tom získat cennou surovinu? Lze kompostovat i přímo v bytě? Je 

možné zlepšit kvalitu půdy na své zahradě? 

 

Ano, ale je třeba dodržovat základní přírodní zákonitosti a ne s přírodou bojovat. Je třeba 

rozvíjet lidské schopnosti přírodě naslouchat, sledovat ji a šetrně reagovat na přírodní 

procesy. „A právě prohlubování tzv. environmentálního cítění je hlavním cílem našeho 

projektu ´Mozaika pro přírodu´, který je letos podpořen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů,“ říká Martina Novotná, koordinátorka 

projektu na ZŠ Mozaika v Rychnově nad Kněžnou.  

 

Celý projekt byl zahájen veřejnou přednáškou o permakultuře, kterou spolu s praktickým 

výukovým programem pro žáky školy vedla lektorka Adéla Hrubá. Permakultura je 

ucelená koncepce jak přistupovat k zemědělství, přírodě a k životnímu prostředí, usilující 

o trvalou udržitelnost a regeneraci přírodních zdrojů. „A to je to, co bychom chtěli učit 

nejen naše děti, ale o co bychom se měli snažit v dnešní době všichni,“ dodává Mgr. 

Kamila Zemanová Stieberová, ředitelka ZŠ Mozaika, která celý projekt iniciovala. Během 

školního roku tak budou žáci ZŠ Mozaika pečovat o svůj pronajatý pozemek za městem a 

rozvíjet jej dle permakulturních principů.   

 

Nedílnou součástí udržitelnosti je recyklace. Ačkoliv třídění odpadu (hlavně plastu, papíru 

a skla) je pro většinu z nás již samozřejmostí, třídění bioodpadu je hlavně ve městech 

stále okrajové. A přitom „Bioodpad není odpad!“ zdůrazňuje Tomáš Hodek, odborník 

z organizace Ekodomov, z.s. „Jde o cenný biomateriál, který může recyklovat každý sám 

doma i v práci“. A že je to opravdu tak, předvedl spolu s kolegyněmi dětem ve škole i 

všem zájemcům a náhodným kolemjdoucím při osvětové akci na rychnovském Starém 

náměstí. Součástí kampaně „Kompostujeme ve škole – kompostujeme doma“ byla i 

poradenská schůzka se zastupiteli města Rychnov nad Kněžnou ohledně novely zákona o 

odpadech.  

 

K šetrným postupům hospodaření na pozemcích patří i tradiční umění sečení kosou. Díky 

projektu Mozaika pro přírodu si již několik desítek místních občanů mohlo v příjemné 

atmosféře na školním pozemku vyzkoušet či zdokonalit správnou techniku kosení pod 

vedením zkušených orlických sekáčů. Workshopy měly velký úspěch a mnohé z účastníků 

tato harmonická práce oslovila natolik, že hodlají oprášit starý nástroj po dědečkovi a užít 

si alespoň některé sobotní ráno v klidné relaxaci s pravidelně šustící kosou. Poslední 

příležitost vyzkoušet si sečení ostrou, dobře naklepanou kosou bude v rámci třetího kurzu 

v druhé polovině září 2015. Sledujte web Mozaiky (www.zsmozaika.info).  

 

 

Kontakt: Mgr. Martina Novotná, koordinátorka projektu Mozaika pro přírodu, e- mail: 

vitakova@seznam.cz, tel. 776045210, web: www.zsmozaika.info 
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Náhledy ilustračních fotografií: foto z akcí Martina Novotná a Zuzana Kschwendová 

 

      
 

 

    
 

 

        
 

 

        
 

 


