ZÁMECKÁ ŠTĚPNICE
V těchto dnech jsme vysadili ovocné stromy v zámecké štěpnici, která
se tak rozrostla na celkový počet sto dvaceti kusů. I tento projekt se
bude dál rozšiřovat a upravovat, opět za podpory dotací z Ministerstva
životního prostředí.. Celá štěpnice však až na další bude do budoucna
uzavřena plotem z důvodu ochrany před zvěří a vstup pro veřejnost tak
bude částečně omezen. Ovocné stromy jsou seskládané
z nejrozmanitějších odrůd, takže v průběhu celého roku budou dozrávat
plody pro ty, kdo se budou starat jak o sad, tak o celý zámecký park. A
přivítáme pochopitelně kohokoliv, kdo bude ochoten pomoci a komu
není lhostejný vzhled obce. Vysazené ovocné stromy doplníme
v budoucnu o centrální borůvkárium ale také o výsadbu ovocných keřů
a s komunikací kolem Zámeckého rybníka bude spojena alejí ořešáků.
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HORTUS AQUATICUS

VODNÍ ZAHRADA

Jak jsme již uvedli v minulém čísle, jedná se o projekt vycházející
z doby baroka, tedy ze sedmnáctého a osmnáctého století, z doby, kdy
byl založen salmovský zámek v obci a kdy také byla založena zámecká
zahrada s parkem. Ta měla podle dobových představ splňovat stav
jakéhosi ráje na zemi a tak k ní také bylo tehdejšími zahradníky
přistupováno.

Na tomto místě byla původně travnatá louka, která se však přispěním
některých místních občanů a totálním nezájmem kompetentních orgánů
jak samosprávy, tak státu v minulosti stala napůl neprostupnou džunglí
a napůl smetištěm. Přeměna tohoto území v kvetoucí park se tedy stala
poměrně tvrdým oříškem a bude jistě stát i v budoucnu mnoho úsilí.

Takto vypadal pozemek dnešního mokřadu před sto lety
Náš záměr, který se datuje již k roku 2016, nevznikal jednoduše. Jen
samotný projekt z dílny Ing. Křivohlavé z Varnsdorfu byl několikráte
předěláván, aby nakonec byl schválen příslušnými institucemi a mohlo
se začít s realizací. V obci již pravděpodobně nejsou pamětníci, kteří
by si pamatovali, jak vypadala tato enkláva v době na počátku
dvacátého století. Byla to tzv. Farská louka, od nepaměti podmáčená,
nicméně udržovaná louka oddělující střed obce od zámeckého
zahradnictví, které se nacházelo pod zámkem na jeho jižní straně.
Předně jsme se rozhodli, že k našemu záměru použijeme pozemky
přiléhající k autobusové zastávce a oddělující zámecký park od středu
obce tak, aby došlo k logickému propojení a komunikační návaznosti.

A takto před deseti lety
Na počátku vznikl krásný projekt díky paní Ing. Křivohlavé
z Varnsdorfu, která na projektu pracovala přes rok. Na projekt jsme
následně získali dotaci z EU prostřednictvím Ministerstva životního
prostředí a mohli jsme začít. Bohužel již rozsáhlé zemní práce ukázaly,
že postup nebude jednoduchý. Zbavit se letitých náletů dřevin nebylo
snadné. Nicméně dnes jsme již zajistili výsadbu destítek stromů a tisíců
nových keřů, přičemž projekt dokončíme na jaře roku 2020, o čemž
samozřejmě podáme našim čtenářům novou zprávu.

