Zahrada u řeky – komunitní a vzdělávací zahradní prostor
Zahrada u řeky je nové terénní pracoviště ekocentra Chaloupky o.p.s., které vzniká na pozemku pronajatém
od města Třebíče.
Chaloupky o.p.s. za sebou mají dlouhou historii, sahající až do roku 1973. Moderní historie se ale začala psát
v roce 1993, kdy bylo založeno Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Začátky byly v bývalé lesovně nad
Novou Brtnicí. Postupně však vzniklo šest dalších pracovišť v Kraji Vysočina: Zašovice – Mléčná farma, Velké
Meziříčí, Areál pro zahradní terapii v Balinách, Horní Krupá, Krátká – Dům přírody ve Žďárských vrších.
Třebíč – Zahrada u řeky je benjamínek s velkými plány. Protože školy, které dosud jezdily na výukové programy do Chaloupek nad Novou Brtnicí, se zdaleka nemohou do nabitého programu vydat, vznikl nápad vytvořit
další pracoviště. To se stalo možným díky pronájmu Zahrady u řeky přímo v Třebíči.
Jedná se o kouzelný, ale velice zanedbaný prostor ležící za bývalým Mountfieldem. Na zahradě bylo již odpracováno mnoho hodin partnerskou firmou Ekovysočina i pracovníky Chaloupek. Díky tomu mohly v loňském
roce proběhnout již tři akce pro veřejnost a Zahrada u řeky tak pomalu vstupuje do povědomí Třebíčanů.
I další rozvoj zahrady počítá s aktivním přístupem veřejnosti. S její pomocí během workshopů proběhne přeměna zahrady bývalého zahradnictví v přírodní zahradu.
Ta bude mít čtyři funkce:
• dopolední výukové programy pro školy od MŠ po SŠ, odpolední kroužky
• komunitní rozměr s možností společného pěstování a péče o zahradu
• propagace přírodního zahradničení kompostování včelaření...
• otevřený prostor pro trávení volného času pro veřejnost organizovanou i neorganizovanou
Přírodní a zahradní prvky tak budou sloužit pro všechny návštěvníky zahrady.
Co nás tento rok ještě čeká:
Aby na zahradě mohly probíhat výukové programy i programy pro veřejnost, je nutné vybudovat sociální
zařízení, které zde dosud chybí - to je jedním z cílů letošního koncertu Děti dětem; připravit další místa pro
vyvýšené záhony; založit tříkomorový kompostér vhodný pro výuku; opravit zahradní domek a vybudovat
novou pergolu; pořídit společenský stan pro případ nepohody při výuce i využití veřejností; vybavit zahradu
potřebnými nástroji na zahradní činnost i výuku dětí.
Další potřeby ukáže čas. Se zkušenostmi, které máme a zázemím, které nám poskytují ostatní pracoviště, však
vybudování nového pracoviště zvládneme. Všem sponzorům, kterým je sympatická a blízká naše činnost,
a kteří se rozhodli nás podpořit, děkujeme.
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