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Říčany 23. května 2016 

Děti z MŠ Zahrádka v Říčanech otev řou novou zahradu v p řírodním stylu!  
Netradi ční místo m ůže o víkendech navšt ěvovat i ve řejnost  

Na pozemku vedle nové mate řské školy Zahrádka v ulici Labská vyrostla již na k onci lo ňského 
roku inspirativní a atypická zahrada se čtyřmi typy p řírodního prost ředí – sadem, lesem, 
zahrádkou a vodní částí. Slavnostního otev ření se do čká 30. května v 16.00 hodin. Unikátní 
zahradu mohou od června každý víkend navšt ěvovat také říčanští ob čané a hlavn ě jejich d ěti. 
Stačí si v Infocentru vyzvednout čipovou kartu, která umožní vstup.   

Poslední květnové pondělí bude patřit slavnostnímu otevření nové zahrady u MŠ Zahrádka, na které 
jsou zvaní jak všechny odpovědné osoby za výstavbu zahrady, tak rodiče, děti i lidé z řad veřejnosti.  

„Chceme krásnou zahradu otevřít dětem nejen ze školky, ale i dětem z okolí, a to mimo čas školního 
vyučování - hlavně o víkendech či prázdninách. Sami jako dobří hospodáři uznáte, že by země neměla 
ležet ladem. Vím, že pomyslné soužití dětí v jednom prostoru bude ohleduplné,“ vysvětluje starosta 
Vladimír Kořen (Klidné město). 

Děti ze školky ukážou, jaké rostlinky a zeleninu zde pěstují, o jaká zvířátka se starají nebo jak se učí 
kompostovat a likvidovat biologický odpad. Projekt zahrady v přírodním stylu má totiž děti vézt k 
blízkému vztahu k přírodě a hospodaření. Podobnou koncepci uplatňuje i zdejší mateřinka, která se 
zaměřuje na environmentální výchovu.  

Široké možnosti, které zahrada nabízí, již děti z mateřské školy vyzkoušely. „Celá zahrada je pro děti 
nová a plná překvapení. Při první návštěvě děti nejvíce zaujaly korýtka s přeléváním vody a velký tunel 
na prolézání. Také máme vlastní bylinkový záhon, kde děti spolu s učitelkami zasadily pažitku, tymián, 
meduňku a petržel. Také pečujeme a chodíme zalévat první jarní květiny. Těšíme se na venkovní třídu v 
altánu, kde budou probíhat různorodé aktivity,“ zmiňuje ředitelka školy Pavlína Matoušková. 

Jedinečná přírodní zahrada se sadem s ovocnými stromy, malým lesíkem, zahrádkou se záhonky a 
vodní částí se soustavou korýtek a kanálků vznikla na pozemku města o rozloze téměř 1800 m2 za 
významné podpory Operačního programu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. Děti se 
mohou vydovádět na nejrůznějších prolézačkách, houpat v sítích, vyřádit se na pískovišti, skluzavkách 
nebo v bludišti. Ve voliéře jsou k vidění andulky a ve speciálním domku se seznámí s různými druhy 
hmyzu.  

Navštivte zahradu o víkendu! 

Netradiční místo naštěstí nezůstane skryté veřejnosti, zahrada bude přístupná každému o víkendech v 
čase od 10.00 do 20.00 hodin. Vstup do zahrady bude možný přes čipovou kartu. „Rodiče dětí obdrží 
čipovou kartu kvůli přístupu do školky. Ostatní návštěvníci se musí nejprve bezplatně registrovat a 
vyzvednout čip v Informačním centru. Díky kartě se dostanou do zahrady přes branku se čtečkou a 
elektronickým zámkem,“ popisuje Dominik Landkammer z oddělení investic.  
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Do zahrady se nedostane nikdo neověřený. Zahrada je navíc kontrolovaná před vandaly díky 
kamerovému systému. „Pohyb na celé ploše monitorují dvě kamery, které obsluhujístrážníci městské 
policie,“ připomíná vedoucí IT oddělení František Javůrek.  

Novou zahradu vybudovala společnost GREEN PROJECT s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou cca 2,9 
milionu korun. Většinu nákladů pokryly finance z Evropského fondu regionálního rozvoje - Operační 
program životního prostředí a část prostředky z Ministerstva životního prostředí. 

 

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:  

Mgr. Adéla Ambrožová, Tisková mluvčí MěÚ Říčany 
adela.michalova@ricany.cz 
Tel: +420 608 075 536  
 
Mgr. Vladimír Kořen, Starosta města Říčany 
vladimir.koren@ricany.cz 
Tel: +420 736 531 223 

 

 

 

 

 

 

 


