Zpráva o průběhu revitalizace Sadu míru
Vážení členové Spolku Budil a příznivci projektu,
máme velikou radost, že se nám naskytla možnost prezentovat se na portálu
Darujme.cz, podpořte projekt malou částkou a prosím sdílejte tento odkaz s lidmi, kteří by
projekt mohli podpořit. Věnujte pozornost 7 minutovému dokumentu, který jsme pro vás
připravili https://www.darujme.cz/projekt/1205542.
Založili jsme na fcb stránku: https://www.facebook.com/SAD-M%C3%8DRU108866728183031, kde můžete průběžně sledovat dění, podporovat nás palci nahoru a
sdílet stránky, aby se o existenci našeho projektu dozvědělo, co nejvíce lidí.
Co již proběhlo:
Dne 1. října 2021 se uskutečnila v sále bývalé školy ve Svídnici první schůze pod
vedením předsedkyně Spolku Budil paní Vendulky Burger, která měla za cíl představit
projekt revitalizace Sadu míru ve Svídnici a obnovení včelaření.
Revitalizace sadu bude uskutečňována pod záštitou Spolku Budil se snahou zapojit
občany a zájemce do činností spojených s následnou péčí a kultivací sadu. Předsedkyně
Spolku Budil seznámila přítomné s tím, co by se mělo uskutečnit v nejbližší době, zejména
s plánovaným pokácením suchých stromů profesionálním lesníkem tak, aby neohrožovaly
okolní domy a postupným prořezáváním náletových dřevin. První výsadba nových ovocných
stromů proběhne na jaře 2022. Bude se jednat o více druhů ovocných stromů, v plánu je
také vybudování turistické cesty.
V budoucnu, až budou stromy plodit, budeme ovoce zpracovávat a produkty využívat
k propagaci obce. Spolek Budil plánuje také využívat datace, které jsou určeny pro uvedené
účely.
V sobotu 30. 10. 2021 se uskutečnilo setkání zájemců o Sad míru přímo v sadu
s úmyslem uctít předky podle původního keltského lidového svátku -tradičního Helloweenu.
Velmi příjemné odpoledne se vyznačovalo skvělou přátelskou atmosférou
a protáhlo se až do pozdního večera. Na ohni se opékaly špekáčky, v ohništi se pekly
brambory, děti vyřezávaly dýně a potom v nich zapálily svíčky. Účastníci se ohřáli čajem,
který se vařil na ohni pro všechny zúčastněné a zážitek byl umocněn stezkou odvahy, která
vedla doposud jen nepatrně upravenou částí sadu. Nevšední zážitek se vyznačoval skvělou
náladou dětí i dospělých a je příslibem podobných akcí, které určitě budou následovat.
Co se nám již podařilo: vykácení a vyčištění cca 3 000 m2 sadu, komunitní ohniště,
lavičky, stůl, závětří, příprava srovnání terénu pro stavbu přírodního přístřešku a vyhloubení
díry na budoucí dešťový rezervoár. Plánujeme vybudování přístřešku.
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POZVÁNKA:
Srdečně vás zveme 31.12. na netradiční oslavu Nového roku, po celý den budeme
péct prasátko přímo v sadu, bude i jiné občerstvení a svařák. Přidat se k nám můžete od
brzkého dopoledne. Příspěvek za občerstvení bude cca 300 Kč. Pokud přijmete naše
pozvání, dejte nám prosím předem vědět.

Důležité výsledky:
Získání dotace Nadace Via z grantového programu Česká spořitelna "Dokážeme
více" 79 794 tisíc – za to jsme nakoupili nářadí, které nám pomáhá k čištění sadu.
Cca 58 000 Kč bylo již vyčerpáno, zbylé peníze se použijí na jaře na přípravu terénu k sázení.
Zažádali jsme o novou dotaci 150 000 Kč Nadace Partnerství – k nakoupení stromů, keřů a
také materiálu k vybudování dešťového rezervoáru. Jestli jsme dotaci získali se dozvíme v
únoru. Vytvořili jsme výzvu na Darujme.cz s tím, že do 20 000 Kč Česká spořitelna vybranou
částku zdvojnásobí.
Spousty věcí dokážeme svépomocí, ale bez peněz to úplně nejde. Snažíme se
získávat dotace a hledání peněz zabere také spousty času. Zároveň neustále práce v sadu
posouváme. Prosíme buďte v tom s námi a pomáhejte nám tím, že o nás budete mluvit a
sdílet naše výzvy.
Předem Vám velice děkujeme za přízeň podporu i pomoc v šíření povědomí o našem
úsilí zanedbanému sadu vrátit původní funkci sloužit lidem.

Za Spolek Budil
Vendulka Burger a JUDr. Jaroslava Holánková
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