Zahrada plna barev aneb Zadržme vodu v krajine
Projekt zapojen do celonárodní kampaně Nadace Partnerství
a Ministerstva životního prostředí – 10 000 000 stromů za
každého obyvatele ČR
Zahrada – místo relaxace, aktivního odpočinku, zábavy i poznání.
Nejoblíbenější místo našich dětí.

Ale poslední horká léta dala naší zahradě pořádně zabrat. Nedostatek
vláhy a úmorné vedro léta 2019 mělo na svědomí čtyři mladé stromky,
které si za pět let nezvládly vytvořit pořádné kořeny a uschly. Bylo nám
to velmi líto a začali jsme přemýšlet nad tím, jak zahradu ochránit a
obnovit. Paní ředitelka přišla s nápadem zapojit se do celonárodní
kampaně. Dali jsme hlavy dohromady a vymysleli projekt Zahrada plná
barev / zadržme vodu v krajině. Problém byl pouze v otázce: „Jak
zajistit finance na nákup stromů?“ Blížily se Vánoce a padl návrh na
uspořádání vánočního jarmarku. Do příprav se pustili nakonec všichni
– každá třída upekla jiný druh vánočního cukroví a vyrobila nádherné
vánoční dekorace na stromeček i na stůl,
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paní učitelky se pustily do větších dekorací nejen do domu, ale i na
okno či zahradu. Nápad se líbil i některým šikovným maminkám a také
přispěly svými výrobky. Realizace jarmarku nebyla jednoduchá, ale
stála zato. Nádherná atmosféra nás naladila na Vánoce a do projektu
se podařilo získat 23.070,- Kč. Díky této částce jsme mohli začít
uskutečňovat náš nápad – každá třída si zasadí jeden ovocný strom.
Oslovili jsme zahradníky a požádali je o předběžný cenový návrh
realizace. Zjistili jsme, že finanční rozpočet na čtyři stromy i s pracemi
okolo sázení bude vyšší než částka, kterou jsme díky jarmarku získali.
Zkušení zahradníci nám navíc doporučili sázet stromy až na podzim,
kdy se výrazně zvyšuje pravděpodobnost uchycení stromů a snižuje
úhyn stromů kvůli nadměrnému suchu, které již několik let přes léto
panuje.
Získaný čas jsme se rozhodli věnovat přípravě na velikonoční jarmark.
Jeho realizací jsme chtěli získat chybějící obnos, aby opravdu každá
třída měla ten „svůj“ strom. Člověk míní, ale příroda mění. Lépe řečeno
Kovid19 mění a to doslova vše od základu…
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Léto uteklo jako voda, kovidová situace se začala opět lehce zhoršovat
a my doufali, že se náš projekt podaří dotáhnout do úspěšného
zasazení stromů. Stromy byly vybrány, finance spočítány a čekalo se
„jen“ na vhodný termín a na vhodné počasí.
Kovid začal opět řádit, ale školku nám tentokrát nezavřeli. Mimořádně
prodloužené prázdniny a různá nařízení vlády sice snížily počet dětí, ale
v sázení stromů nám to nezabránilo…
27. října 2020 zahradnictví pana Ing. Milana Jandy přivezlo naše
vysněné stromy, které jsme slavnostně zasadili. Ruku k dílu přiložil
nejen pan Ing. Janda, děti i zaměstnanci školky, ale i pan starosta Ing.
Marek Czechmann a podpořit nás přišli i rodiče. A tak se naše zahrada
dočkala nových stromů – třešně Stelly,
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hrušně Bohemicy,

jabloně Karmíny,

a slivoně Tophit.

Celkové náklady se vyšplhaly na 26.959,- Kč.
Za pomoc s realizací všem děkujeme!!!
Zpracovala: Táňa Přerostová
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