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Krásné vyhlídky a nové stromy v našem katastru
Letos na jaře se obec Klokočná zapojila do projektu s názvem „Krásné
vyhlídky“. Hlavní myšlenkou této iniciativy je obnovení zaniklých úseků
starých polních cest.
Četné polní cesty zmizely z map v době kolektivizace, kdy byly rozorány
v rámci zcelování pozemků. Cesty ale nikdy nezmizely z paměti lidí, ani
z paměti krajiny. Ještě dnes je často možné rozpoznat kudy původně vedly,
například při pohledu na letecké snímky krajiny.
Navrátit polní cesty do krajiny v obcích Mnichovice, Struhařov a Klokočná je
hlavním cílem projektu Krásné vyhlídky. Cesty by měly být osázeny
doprovodnou zelení a vybaveny informačními tabulemi. Celý projekt je
zaštiťován Klubem seniorů Mnichovice, partnerem je obec Struhařov a také
Klokočná. Po obnovení zaniklých úseků polních cest by měl vzniknout
turistický okruh s názvem „Krásné vyhlídky“ (trasa viz obrázek).

Co tento projekt znamená konkrétně pro Klokočnou? Zejména bude
obnovena zaniklá polní cesta mezi Klokočnou a Struhařovem. Jedná se
původně úvozovou cestu, která vedla za „Kulturákem“ skrze pole, kolem
bývalého Kravína až do Zaječí. Dnes by měla být obnovena v podobě
zatravněné turistické stezky o šíři 1,2 metru a osázena doprovodnou zelení
v podobě jabloní a hrušní (vysokokmeny). Dále dojde také k úpravě polní cesty
do Mnichovic a k jejímu částečnému osázení třešněmi.

Co již proběhlo a co se chystá? Tento týden již proběhla první fáze projektu.
Jedná se o osázení polní cesty do Struhařova, které bude dokončeno po
víkendu. Osázení zelení, ne úplně šťastně, předchází samotnému zbudování
cesty. Je tomu tak proto, že projekt je podpořen ze dvou dotačních titulů, které
mají odlišnou dobu nutné realizace (tj. dotace LEADER na obnovení cest;
dotace Ministerstva životního prostředí na osázení zelení). Proto nyní dochází
k výsadbě a samotné zpevnění stezky bude realizováno až na jaře 2013.
V souvislosti se zaměřením polní cesty do Struhařova, budou také v nejbližší
době obesláni vlastníci sousedních pozemků, jestli souhlasí se stávajícím
územním zaměřením cesty.
Co projekt přinese obci? Projekt Krásné vyhlídky bude znamenat možnost
dostat se do Struhařova, kratší cestou, volnou krajinou. Nové stromy v krajině
pak podporují její různorodost. Rozlehlá pole, na kterých je pěstována jedna
plodina, nejsou z hlediska rozmanitosti krajiny ideálním stavem. Každý další
prvek v krajině skýtá nová útočiště pro další živočichy a rostliny. A čím bohatší
a rozmanitější krajina, tím větší je její stabilita, tedy schopnost zvládat krizové
situace a zátěže.
S novými stromy budou ale samozřejmě také souviset povinnosti obce. Jedná
se o zavlažování stromků v letních měsících (v prvních letech) a sekání
zatravněné stezky.

Pokud máte k projektu nějaké dotazy či připomínky, obraťte se prosím na mě
na e-mail lena.javurkova@seznam.cz. Ráda také obdržím informace o historii
polních cest, které by mohly být součástí obsahu informačních tabulí.
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