Libenický okrašlovací spolek a sbor evangelické církve v Libenicích Vás srdečně zvou k účasti v projektu

„ Oživlá farská zahrada“
Cílem projektu je vybudování veřejné bylinkové zahrady k relaxaci místních obyvatel i projíždějících

návštěvníků po cyklostezce „ Pod Vysokou pěšky i na kole“. V obci tak vznikne jedinečné veřejné místo
k odpočinku a setkávání, zahrada bude dále sloužit jako ukázka ekologického hospodaření a pro pořádání kurzů a
přednášek.

Jak by měla zahrada vypadat ?
V rámci tohoto projektu farskou zahradu kompletně vyčistíme od náletových dřevin, opravíme ohradní zeď,
vytvoříme vyvýšené bylinkové záhony, které jsou navrženy ve stylu klasických klášterních zahrad. Záhony budou
opatřeny cedulkami popisujícími jednotlivé byliny. Dále do zahrady doplníme vhodné dřeviny, které přirozeně patří
do našeho podnebného pásma, přičemž staré ovocné stromy zůstanou zachovány. Veškerá výsadba v zahradě bude
respektovat zásady ekologického hospodaření a také rostliny budou vybrány s ohledem na ekologii, aby i z tohoto
hlediska mohla zahrada sloužit jako ukázka rostlin (především dřevin), které do naší krajiny přirozeně patří. Bylinky se
budou skládat jednak z těch, které u nás přirozeně rostou a jednak z teplomilných. Tím vznikne jedinečná ukázka
možnosti pěstování bylin v našich klimatických podmínkách.
Dále bude v zahradě instalován altán a otevřená pracovna jako zázemí pro kurzy a přednášky. Po celé ploše zahrady
budou instalovány lavičky, aby zahrada mohla plnit také svoji relaxační funkci. Vedle altánku budou umístěny
venkovní deskové hry v přírodním duchu.
Zahrada nechá nahlédnout do životních procesů a cyklů rostlin a živočichů. Díky ekologickému založení a
hospodaření se zahrada stane útočištěm drobných živočichů a proto budou na pozemku vytvořeny úkryty pro
živočichy (např. tzv. hmyzí hotel neboli broukoviště; odlehlá část zahrady bude ponechána jako „divočinka“, která
poslouží jako úkryty různým živočichům, zázemí pro hnízdění ptáků atd.). V zahradě budou instalována krmítka pro
ptáky na zimu; ptačí krmivo bude realizováno částečně z produkce zahrady a částečně z toho, co přinesou sami
návštěvníci. Z toho důvodu budou také instalovány pozorovatelny pro návštěvníky, ze kterých budou moci pozorovat
život v zahradě.

Jak se můžu do projektu zapojit ?
Svou účastí na vyhlášených akcích na zahradě – jednotlivé akce budou vždy zveřejněny.
Darováním bylinek a rostlin ze své zahrádky – seznam bylinek bude zveřejněn během dubna.
Darováním potřebného materiálu k výstavbě zahrady – seznam materiálu bude zveřejněn během dubna.
(jedná se převážně o dřevo, písek, kameny, spojovací materiál, atd…)
Finančním darem na bankovní účet Libenického okrašlovacího spolku vedeného u FIO banky 2200213712/2010
Další informace a fotografie z proměny zahrady naleznete na www.okraspol.webnode.cz nebo facebookovém
profilu okrašlovacího spolku.

Za jakékoliv zapojení do společného projektu děkujeme.

