
REALIZOVANÉ AKCE 2018

 

Obec získala dotaci z MMR (1 233 454,- Kč) na rekonstrukci víceúčelového hřiště u školy,
realizace právě probíhá, tzn. demontáž stávající hřiště a výstavba nového.

 

Dále obec získala dotaci z KÚLK (177 919,- Kč) na poslední etapu výměny lamp veřejného
osvětlení, realizace bude probíhat září – říjen.

 

V měsíci září začala demolice stodoly za Obecním úřadem a výstavba nového zázemí pro 
obec (dotace 1 500 000,-Kč).

 





V září se zahájí oprava místní komunikace pod TK, včetně nového mostku a propustku 
(dotace 788 932,- Kč), dále se bude realizovat oprava sklepa ve škole, ze kterého budou 
šatny, ze stávajících šaten bude učebna pro děti

(dotace 1 426 197,57 Kč).

 



Dále na našem hřbitově probíhá restaurování pískovcové stély z dotačních prostředků 
Ministerstva kultury přes ORP Nový Bor (dotace 80 000,-Kč).

 

Na podzim se zahájí realizace přírodního parku Arborteum v rokli za kostelem dotace 
(1 814 885,-Kč – 90 % dotace) Cíl 3 přeshraniční spolupráce. 

 

Přírodní park u kostela (Arboretum - budoucí)

Cílem návrhu bylo vytvořeni parku s přírodními prvky, který by sloužil k odpočinku, hrám i
výuce a byl zároveň útočištěm i pro drobné živočichy. Důvod návštěvy by si zde měly nalézt 
všechny věkové kategorie.

V parku bylo vyčleněno několik ploch s rozdílnou funkci, které propojuje pěšina 
z přírodního materiálu. Cesta prochází nejnižší části terénu a vytváří malý a velký 
vycházkový okruh.

Podle zdravotního stavu stromů, světelných podmínek a potřeb navrhovaných části parku 
byly v terénu vybrány dřeviny na odstranění. Jejich pokáceni bylo zahrnuto do první etapy 
prací, která byla již realizována.

 

Popis  parku:

 

Prostor pro živočichy

Plocha byla věnována ukázce obydlí různých živočichů a hmyzu. Umístěn zde bude hmyzí 
domek, domek pro čmeláky, domek pro ježky, ptačí budka, krmítko pro ptáky, ukryt pro 
plazy a pitko s popisem jednotlivých prvků a jejich možných uživatelů.

 

Výukový prostor, posezeni

Plocha s lavicemi do půlkruhu a s velkým pracovním stolem se špalíky na sezení kolem 
dokola.

Prostor má sloužit pro větší menši skupiny návštěvníků s možnosti výuky, tvorby v přírodě,
nebo jen konzumaci svačiny.

 

Posezeni – klidová část

Plocha v koncovém cipu parku s lavici pro klidné posezeni jedné až dvou osob.

 

Soukromý prostor

Prostor na vyvýšené terase hůře přístupny se špalíky na sezení určeny zejména pro větší 



množství osob hledající soukromí. Plocha je zpevněna a vymezena suchou kamennou 
zídkou. Přístup zajišťuje navržené dřevěné přírodní schodiště.

 

Rozhledna

Prostor na vyvýšené terase s lavici zpevněny a vymezeny suchou kamennou zídkou s 
výhledem.

Přístup zajišťuje navržené dřevěné přírodní schodiště.

 

Jedla zahrada

Plocha se stromořadím jedlých stromů podél cesty doplněna o množství keřů s jedlými 
plody.

Stávající porost česneku medvědího bude zachován jako nedílná součást jedle zahrady a 
doplněn o výsadbu jahodníku obecného situovaného do slunnější a sušší časti jedle 
zahrady. Všechny jedle rostliny budou mít popisku s podrobnějším popisem konkrétního 
druhu a jeho využiti.

 

Skalka – suťové pole

Na stávajícím terénu bude vytvořena skalka s výsadbou zejména skalniček a místních bylin.
Horni část suťového pole bude osazena borovici kleč. Skalka bude označena ceduli s 
popiskem stanoviště a jednotlivých druhů.

 

Piknikový a odpočinkový prostor

Prostor v centrální časti parku na mírně klenutém terénu. Plocha bude slunečná téměř bez 
stromů s udržovaným trávníkem pro ležení a pořádání pikniků.

 

Překážková dráha

Draha je určena pro aktivnější návštěvníky. Je složena z jednoduchých prvků zejména 
kladin, popruhu na přecházení a šplhací sítě vhodné i na ležení.

 

Výsadby

Park bude osazen většími keřovými skupinami, zejména stínomilnými (tisy, různobarevně 
kvetoucími pěnišníky, azalkami, hortenziemi, bobkovišněmi, kalinami) a skupinou 
pustorylů. Ve vchodové časti, byla navržena výsadba solitérního červenolistého buku, 
borovice vejmutovky, douglasky, jedle obrovské a jedle ojíněné. Navržené dřeviny a 
dominantní stávající stromy budou označeny popiskou se specifikaci druhu.


