FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Darujme památkám nový příběh!

ŽÁDOST O GRANT

FKD

/2016

Číslo projektu (prosím, nevyplňujte)

Název žadatele o grant (organizace/obec): SPOLEK SUMIKO
Adresa: Nedrahovice 30
Okres / kraj: Příbram /Středočeský

Telefon organizace: 737 33 81 84

E-mail organizace: sosnovec@sumiko.cz

http: www.spoleksumiko.cz

Právní statut: spolek

IČ: 270 58 239

Jméno bankovního ústavu: FIO BANKA

Číslo účtu: 2700759404/2010

Jméno statutárního zástupce: Mgr. Čestmír Sosnovec

Telefon statutárního zástupce: 737 33 81 84

Název projektu: Obnova Špalova křížku
Místo realizace (obec/město, okres, kraj): Nedrahovice, Příbram, Středočeský
Stručná anotace/charakteristika projektu pro účely prezentace projektu v případě podpory (zaměřte se
zejména na komunitní rozměr projektu – zapojení místní veřejnosti atd.) – doporučujeme vyplňovat až na závěr, až
budete mít jasnou představu o podobě projektu a také o rozpočtu:
Dlouho žila obec v domnění, že uvedený křížek není v jejím katastru. Náhodou v průběhu Vánočního svícení
2015 při rozhovoru s obyvateli jsme zjistili, že je tomu právě naopak. Při pátrání v regionální publikaci
Kapličky a drobné sakrální stavby Sedlčanska (2.díl Nedrahovicko) vydané MK v Sedlčanech v roce 2014
(obec Nedrahovice i spolek se podílely na jejím vydání) jsme objevili tuto chybu i tam. Spojili jsme se
s autorkou textů pí Bazalovou a věc konzultovali. Dále jsme požádali našeho „dvorního opraváře“ křížků
kameníka pana J. Korouse o setkání u křížku a následné stanovisko k potřebných opravám vč. přibližného
rozpočtu (p. Korous se podílel na obnově Kamenických křížků, kde náš spolek aktivně inicioval celý projekt,
rok 2010-2012). 23.2.2016 proběhlo 1. setkání místních obyvatel, závěry ze setkání – obnova křížku,
výsadba 2 nových stromů (zapojení ZŠ Jesenice u Sedlčan), uspořádání Mše svaté (zapojení pěveckého
souboru Záboj ze Sedlčan) a pátrání po historii křížku (v publikaci je informací minimum).
Celkové náklady na podávaný projekt: 12.320,- Kč
Výše žádaného grantu (max. 40 000 Kč): 9.580,- Kč
Na období od (ne dříve než 18. 4. 2016): 20.4.2016

do (ne později než 17. 4. 2017):

Jméno osoby odpovědné za realizaci projektu: Mgr. Čestmír Sosnovec
Telefon manažera/manažer
ky projektu: 737 33 81 84

E-mail: sosnovec@sumiko.cz
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INFORMACE O ŽADATELI
1. Popište stručně vaši činnost a vaši dosavadní práci s komunitou (v případě obce charakterizujte
velikost a specifika obce, u organizace uveďte i rok vzniku):
Spolek Sumiko vznikl v roce 2007 ještě jako občanské sdružení. Od roku 2010 se zaměřil na spolupráci
s obcí Nedrahovice a jinými neziskovými organizacemi, povětšinou v regionu (SDH, Mysl. sdružení, ZŠ a MŠ
Jesenice, farnost Jesenice). Náplní činnosti je organizování společenských akcí v obci (Masopust, Vánoční
motání, Vánoční svícení, dětské dny ad.) a řízení komunitního plánování v osadách obce (obnova návsi
v Boru, Rudolci apod.), kde fungujeme jako neutrální subjekt zjišťující potřeby obyvatel formou facilitace.
Průběh i výsledky těchto setkání jsou nesmírně zajímavé. Detaily na www.spoleksumiko.cz

2. Uveďte seznam významných realizovaných projektů v minulosti – počet řádků si upravte dle
potřeby:
Název projektu

Rok realizace

Obnova Kamenických křížků
http://www.spoleksumiko.cz/soubory/files/projekty/krajina/kamenick
e-krizky/hodnotici-zprava-projektu-kk.pdf

Náklady

2010-2012
45.000,- Kč
2011, 2012,
2013, 2014,
2015
Stejně tak

Vždy cca 2-3.000,Kč

Plán obnovy návsi v osadě Bor

2014

500,- Kč

Plán obnovy návsi v osadě Rudolec

2015

500,- Kč

2010-2014

2.600,- Kč

Vánoční svícení
Masopust

Plán obnovy návsi v osadě Úklid, účast na realizaci projektu

Vždy cca 2-3.000,Kč

Kompletní přehled projektů najdete ve výročních zprávách nebo
Programu spolku zde:
http://www.spoleksumiko.cz/program.html

INFORMACE O PROJEKTU
Jaké komunity a jakého místa se váš projekt týká? Uveďte také, kolika obyvatel se projekt týká a
jaká jsou místní specifika (např. historický kontext, mezilidské vztahy atd.).
Projekt Obnova Špalova křížku se týká skupiny obyvatel z osady Nedrahovice (v jejím katastru se křížek
nachází) a také osady Jesenice (sousední obec), kde žije řada obyvatel, kteří by mohli mít cenné informace
o jeho historii (komunikace, která probíhá kolem křížku, vede přímo do Jesenice a byla kdysi původní
cestou do této vesnice). Třetí významnou komunitou je skupina kolem autorky knihy Kapličky a drobné
sakrální stavby Sedlčanska (viz výše) vydané Městskou knihovnou v Sedlčanech. Tato skupina iniciovala
vydání knihy (již třetí v pořadí) a má své centrum v 6 km vzdálených Sedlčanech s přímou vazbou na náš
spolek.
Celkově odhaduji počet aktivně zapojených lidí na 50-70. Vliv projekt bude mít na cca 450 lidí.

1.

2. O jakou památku se jedná? Uveďte název a druh památky a popište její současný fyzický stav.
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Jedná se o litinový kříž z roku 1907 a kamenným podstavcem se štítkem a korpusem Krista. Stav památky
je v tuto chvíli žalostný, desetiletí ji nikdo nerenovoval. Je třeba vše pečlivě očistit, znovu natřít, obnovit
nápis na štítku, nýtové spoje.

3a. Jaká je historie památky a jaký význam (historický, společenský) měla v minulosti pro místní
komunitu?
Kříž byl dle dochovaných pramenů postaven v roce 1907 manželi Špalovými (u Vaňků) z Nedrahovic a byl
jednou ze zastávek při každoročních poutích, zároveň místem konání Mší svatých (dle aktivity dané rodiny).
Kříže tohoto typu vždy upomínaly na nějakou událost (většinou tragickou), která se v daném místě
odehrála. Tyto informace v současné době nemáme, možná by se ale daly vypátrat při setkáních s občany
nebo v okresním archivu v Příbrami (kroniky obcí).

3b. Co památka představuje pro místní komunitu dnes? Uveďte také, zda a jaký je o obnovu památky
zájem.
Dnešní význam je v danou chvíli problematický. V současné sekulární společnosti význam náboženství
klesá, zájem mladé generace o ně také. Rekonstrukcí místa by se oživil vztah místních k danému místu a
památce (určitě bude kříž znovu posvěcen, zapojení dětí ZŠ při výsadbě stromů). Kříž se navíc nachází
v bezprostřední blízkosti místní komunikace, tudíž jeho oprava bude viditelná a signálem všem, že obec a
její obyvatelé svou historii vedou v patrnosti a dbají o své památky.

3c. Jakou roli má hrát památka pro místní komunitu po skončení projektu? Čeho chcete v komunitě
obnovou památky dosáhnout?
Obnovit vztah k danému místu, zachovat památku regionu. V komunitě se díky aktivitě kolem ní několikrát
setkáme a posílíme vztah k místu výsadbou stromů. Pokud by se podařilo zjistit podrobnější informace o
kříži, významně bychom podpořili informovanost o něm a ucelili historii všech křížů v katastrech obce.

3. Jak do projektu zapojíte místní komunitu? Čím a jak konkrétně budou moci místní obyvatelé
přispět k obnově a oživení památky? Uveďte formy dobrovolnického zapojení občanů a plánované
komunitní aktivity a akce (např. sběr historického materiálu, setkání s pamětníky, prezentace výstupů
veřejnosti, úprava okolí památky, slavnostní odhalení památky, sousedské slavnosti atd.).
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1. Setkání – info o možnosti a nutnosti obnovy kříže (1. setkání proběhlo
23.2.2016
Úkoly: - hledání historických informací (okresní archiv, farní knihy, obyvatelstvo)V. Sosnovcová, Hrstkovi (Jesenice)
- Rozhodování o výsadbě stromů (počet, druh- přesné umístění)
- Terénní úpravy kolem kříže
- Zajištění a výsadba stromů (spolupráce se ZŠ Jesenice)
2. Posvěcení kříže (Mše svatá, slavnost – organizace, příprava, realizace,
pomoc se Mší – pí Tůmová a pí Šmejkalová – obec V. Chlumec)
3. Prezentace celého projektu veřejnosti – regionální tisk, internet (článek
v Sedlč. kraji – pí Bazalová)
4. Pravidelná péče o opravený kříž (vysekávání, zálivka stromů – Sosnovcovi
(Nedrahovice)

4. Vyjmenujte spolupracující organizace/instituce a partnery (z veřejné, neziskové či podnikatelské
sféry) a uveďte jejich roli při realizaci projektu – můžete přidávat další řádky:
Partneři

Role v projektu

Obec Nedrahovice

Propagace projektu

Spolek Sumiko

Iniciátor, organizátor, odpovědný subjekt za celý projekt

SDH Nedrahovice

Dobrovolnické práce

Obyvatelé Nedrahovic
Obyvatelé Jesenice
Obyvatelé Sedlčan
ZŠ Jesenice

Dobrovolnické práce, historické informace, údržba
Dobrovolnické práce, historické informace, údržba
Dobrovolnické práce, historické informace, příprava slavnosti
Výsadba stromů

5. Jak bude váš projekt postupovat v čase? Uveďte rámcový harmonogram projektu a obnovy památky
(jednotlivé kroky a předpokládané termíny jejich realizace, jména osob/organizací, které je budou
realizovat).
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Únor 2016 – vypracování žádosti, 1. setkání s obyvateli, setkání s kameníkem
Březen 2016 – podání žádosti, oprava kříže kameníkem
Duben, květen 2016 – výsadba stromů
25. červen 2016 - slavnost ke znovuposvěcení kříže (Mše svatá, pěvecký soubor Záboj)
Červenec 2016 – prezentace projektu veřejnosti

6. V čem vidíte možná rizika úspěšné realizace projektu? Jak budete těmto rizikům předcházet?
Časová tíseň vzhledem k termínu podání žádosti – „kousneme se“ a „dáme to“
Aktivizace místních – překonáme vlastní obavy a „zblázníme“ další do projektu

7. Co bude dál? Jak bude místo po skončení projektu dále udržováno a využíváno? Navážete na
projekt dalšími aktivitami?
Obnovené místo bude udržováno místními dobrovolníky (již nyní víme o třech).
Navazující aktivity nemáme zatím specifikovány.

8. Uveďte jména, funkce a telefonní kontakty osob, které budou provádět obnovu památky (odborné
předpoklady a zkušenosti realizátorů uveďte případně v příloze):
Jméno

Telefon

Jiří Korous, Tábor

603 301 467

Petr Čapek, zahradník (dodávka 2 ks stromů, asistence při výsadbě se
ZŠ Jesenice)

603 162 120

9. Jména a telefonní kontakty osob, které mohou projekt doporučit (mimo okruh osob podílejících se
na realizaci projektu):
Jméno

Telefon

Drahomíra Peštová, ředitelka ZŠ a MŠ Jesenice

731 169 348

Jaroslav Nádvorník, ředitel ZŠ Propojení Sedlčany

603 478 693

Blanka Tauberová, ředitelka Mě knihovny Sedlčany

606 269 585

DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY
1. Součástí podpory z programu Fond kulturního dědictví je také vzdělávání / příspěvek na odborné
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konzultace. O jaká témata máte zájem? (můžete označit i více možností)
x*

Fundraising
Mapování komunity
Sběr a zpracovaní historie památky z pohledu místních obyvatel
Práce s veřejností (zapojování, motivace…)
PR
Jiné – prosím uveďte:

* Čtvereček lze zaškrtnout po dvojitém kliknutí.

2. Jak jste se o vyhlášení Fondu kulturního dědictví dozvěděli? (můžete označit i více možností)
*

Program známe již z minulých ročníků a jeho vyhlášení jsme sledovali.
Prohlížením webových stránek Nadace Via.
Z e-mailové rozesílky/newsletteru Nadace Via.
Z grantového kalendáře/e-mailové rozesílky jiné organizace – prosím uveďte jaké:
Z jiných webových stránek – prosím uveďte adresu:
Z tisku – prosím uveďte tištěné periodikum:
Na doporučení jiné organizace či osoby – prosím uveďte jaké:
Jiným způsobem – prosím uveďte:

* Čtvereček lze zaškrtnout po dvojitém kliknutí.

3. Máte zájem o zasílání aktualit z Nadace Via (tzn. 1x za 14 dní zasílaný elektronický newsletter o dění
v Nadaci a aktuálních grantových výzvách)?
*

Ano, na tuto e-mailovou adresu (prosím uveďte):
Ne, nemám zájem / newsletter již odebírám.

* Příslušný čtvereček lze zaškrtnout po dvojitém kliknutí.
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PROHLÁŠENÍ
* Prohlašujeme, že všechny informace uvedené v této žádosti (součástí žádosti je i formulář rozpočtu
projektu a prohlášení k památce a pozemku) jsou pravdivé. Zároveň prohlašujeme, že projektový záměr
je projednán s příslušnými orgány či osobami, jichž se dotýká. V případě získání grantu jsme
připraveni zahájit realizaci projektu od data uvedeného v této žádosti.
* Čtvereček lze zaškrtnout po dvojitém kliknutí.

Jméno a příjmení osoby odpovědné za realizaci projektu:

Mgr. Čestmír Sosnovec

Datum: 4.3.2016
Před zasláním žádosti zkontrolujte, zda jste přiložili všechny povinné přílohy. V případě, že přikládáte
ještě další nepovinné přílohy, doplňte je do následující tabulky.
Název formuláře:
Vyplněný formulář žádosti o grant ve Wordu
Vyplněný formulář rozpočtu projektu v Excelu
Vyplněný formulář prohlášení k památce a pozemku
Povinné přílohy (např. naskenované):
P1: výpis z katastru nemovitostí – stačí neověřený doklad stažený z internetu
P2: písemný souhlas vlastníka/ů památky s realizací projektu nebo u objektů neevidovaných
v katastru nemovitostí souhlas vlastníka/ů pozemku, na kterém se památka nachází (případně stačí i
smlouva o pronájmu, užívání či výpůjčce, pokud z ní souhlas vlastníka/ů vyplývá) – nutné pouze v případě,
že žadatel není vlastníkem
P3: 3–6 fotografií současného stavu objektu a lokality, pokud možno v rozlišení 300 dpi
P4: mapa s vyznačením území, kterého se projekt dotýká, a to v měřítku 1 : 10 000 – 1 : 25 000 – stačí
stažená z internetu
P5: podrobný popis zamýšlené obnovy památky s uvedením odborných předpokladů a zkušeností
realizátorů
P6: vyjádření / závazné stanovisko dotčených orgánů, pokud ze zaměření projektu vyplývá, že je toto
povolení podmínkou úspěšné realizace projektu v daném období
Nepovinné přílohy (např. další informace o památce, která je předmětem žádosti, stavební dokumentace,
průzkumová zpráva či jiné obsáhlejší podklady, výroční zpráva organizace, propagační materiály,
prohlášení partnerských organizací/osob o jejich realizačním nebo finančním podílu na projektu,
doporučení projektu apod.) – počet řádků si upravte dle potřeby:
P7: rozpočet kameníka na obnovu křížku (J. Korous)
P8: rozpočet zahradníka na výsadbu stromů (P. Čapek)
P9: Motivační dopis občanům
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