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V areálu mateřské školy v Jestřebí vznikla přírodní zahrada
Hostětín | 30. listopadu 2015
Zahrada MŠ Jestřabí získala mezinárodní certifikát Přírodní zahrada. Zapojila se tím do
středoevropské sítě zahrad hospodařících v souladu s přírodou.

Děti, prolézačky, houpačky, tak jako v mnoha jiných školních zahradách. Zahrada mateřské
školky v Jestřabí je však trochu jiná. Volně žijící živočichové zde nalézají úkryt i potravu, děti si
pěstují bylinky, zeleninu a ovoce bez použití minerálních hnojiv, pesticidů i rašeliny.
„Takovýmto způsobem využití a hospodaření splnila zahrada podmínky pro udělení plakety
„Přírodní zahrada“. Věřím, že takových přírodních zahrad při školách, školkách i u
soukromníků bude přibývat a také u nás se začnou lidé chlubit, že právě ta jejich zahrada je
přírodní,“ uvedla certifikátorka přírodních zahrad z Centra Veronica Hostětín Karla
Vincenecová.
„Zahrada při školce nám slouží jako herna i živá učebna. Jsem moc ráda, že se nám ji daří
zvelebovat - v loňském roce jsme díky prostředkům z Ministerstva pro místní rozvoj pořídili
dřevěné houpačky, xylofon, dva velké domečky pro děti a také vysadili množství ovocných stromů
a keřů. Letos díky financím ze Zlínského kraje jsme zase pořídili spoustu domečků a bylinkovou
zahrádku pro zvířecí obyvatele naší zahrady,“ řekla učitelka MŠ Kateřina Šuráňová. „Je krásné
pozorovat děti, které v prostředí, jež je jim hernou, mohou zároveň objevovat „velký svět
přírody“. Byli jsme se také s rodiči a dětmi podívat na přírodní zahrady v Hostětíně a ve
Valticích a už teď vymýšlíme, čím naší zahradu v příštím roce obohatit,“ dodává Šuráňová.
Ředitelka MŠ v Jestřabí k certifikaci uvedla: „Jsme moc rádi, že se nám podařilo získat tento
prestižní certifikát. Vnímám to jako dárek k letošnímu čtyřicátému výročí naší školky. Velký dík
patří také rodičům, kteří nám se zahradou vždy ochotně pomáhají. Zároveň je to velký závazek
pro nás, naše děti i rodiče, aby se zamysleli nad způsobem hospodaření na svých vlastních
zahradách.“
Certifikát „Přírodní zahrada“ uděluje ve Zlínském a Jihomoravském kraji ZO ČSOP Veronica.
V České republice jej již má více než 350 zahradníků, kteří plaketou dávají najevo svoji filozofii
a podporu šíření myšlenky přírodního zahradničení. Hlavním cílem je osvěta - ať už pro okolí
nebo pro samotného držitele (součástí certifikace je také poradenství a konzultace přímo na
zahradě). Projekt „Přírodní zahrady – prostor pro lidi a přírodu“ v roce 2015 podpořilo MŽP.
Informace, rady i mapu přírodních zahrad naleznete na: www.veronica.cz/prirodni zahrady.
Více informací: karla.vincenecova@veronica.cz, tel. 572 630 670

Podpořeno v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP..

