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Za přírodou do zahrádky! Netradiční zahrada je otevřená o víkendu také pro veřejnost
V pondělí 30. května došlo ke slavnostnímu otevření nové inspirativní zahrady se čtyřmi typy
přírodního prostředí – sadem, lesem, zahrádkou a vodní částí. O zahradu se starají děti z
mateřské školy, ale o víkendu ji může navštívit každý, kdo má zájem si netradiční zahradu
prohlédnout. Stačí si v Infocentru zdarma vyzvednout čipovou kartu.
Pomyslnou bránu do nové zahrady u MŠ Zahrádka otevřely na konci května děti z mateřské školy spolu
se starostou města Vladimírem Kořenem, místostarostou Zdeňkem Hrabou a místostarostkou Hanou
Špačkovou. Unikátní projekt, který z velké části financoval Operační program životní prostředí SFŽP,
vznikl na pozemku města v ulici Labská. Projekt zahrady v přírodním stylu zpracoval architekt Dominik

Landkammer.

Zahrada stejně jako školka s environmentálním zaměřením má totiž děti vézt k blízkému vztahu k
přírodě a hospodaření. Děti zde pěstují různé bylinky, rostlinky a zeleninu, učí se kompostovat a
likvidovat biologický odpad, starají se o zvířátka a seznamují se světem přírody.
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Děti z mateřské školy Zahrádka si pro hosty přichystaly několik písniček a říkanek

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.

Zahrada se skládá ze čtyř typů přírodního prostředí. V sadu jsou ovocné stromky, v zahradě je několik
záhonů a část zahrady je věnovaná malému lesíku a soustavě vodních kanálků. Děti se mohou
vydovádět na nejrůznějších prolézačkách z přírodních materiálů, houpat v sítích, vyřádit se na pískovišti,
skluzavkách, tunelech nebo v bludišti.
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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 ve škole. Ostatní návštěvníci se musí nejprve bezplatně registrovat a vyzvednout čip v
Informačním centru na Masarykově náměstí nebo v rondelu nádraží. Díky kartě se dostanou do zahrady
přes branku se čtečkou a elektronickým zámkem.

Zahrada je také hlídaná kamerovým systémem, který obsluhují strážníci městské policie. 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.
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