Louky plné květů
V souvislosti s vyhodnocením dotazníků občanů na konci loňského roku se komise
životního prostředí ve spolupráci s kulturní komisí zapojila do projektu založení květnaté
louky v našich obcích a několika vyvýšených záhonů. Zastupitelé obdrželi dopis od paní
Kučerové, která má několik druhů semen bylinek k vysetí. Ukázala a poradila by občanům,
jak se byliny pěstují, a hlavně na co se používají. Přála by si také, a s tím se všichni rádi
ztotožníme, aby si lidé přírody více vážili a také ji chránili. Právě k tomuto účelu byly
vybrány vhodné obecní plochy, a to vedle složiště biologického odpadu (u Pískovny) a
vedle koupaliště ve Vlčí. První louka již byla vytýčena a ohrazena páskou, aby
nedocházelo k nechtěnému přejíždění vozidly. Roste na ní spousta bylin, které vzešly
přirozenou sukcesí.
U koupaliště dojde k zorání části pozemku, vysetí semen lučních květin, které jsou vhodné
pro hmyz, hlavně pro motýly a včely. Před výsevem zbavíme půdu plevele, kamenů a
terén urovnáme. Nejlépe provedeme výsev na konci léta, když pominou největší horka.
Promíchanou směs vysejeme, semínka je potřeba do půdy jemně popostrčit, například
hráběmi, ale maximálně do hloubky pěti milimetrů. Povrch lehce uhutníme prknem. Po
výsevu udržujeme půdu vlhkou, aby klíčící semena nezaschla. V prvním roce vykouknou
jednoleté rostlinky. Ve druhém roce spatří světlo světa vytrvalé traviny a luční květiny.
Sečení by se mělo provádět dvakrát za rok. Časté sekání, by způsobilo, že byliny se
nestačí vysemenit a nadvládu získají traviny.
Součástí projektu budou i vyvýšené bylinné záhony, které sestaví skupina dobrovolníků.
Aby záhon správně fungoval, musí být vyplněn ideálně třemi odlišnými vrstvami přibližně v
třetinovém poměru. Každá vrstva má v záhonu své opodstatnění. Na dno patří drenážní
vrstva, doprostřed zásobárna živin v podobě kompostu a vrchní část tvoří vrstva
pěstebního substrátu. Vyvýšené záhony jsou výborným základem pro ekologické
pěstování – bylinek, zeleniny. Lze je umístit prakticky kamkoliv. V záhonu je vyšší teplota,
která podporuje růst kořenů rostlin, rostliny lépe prospívají, úrodnost je výrazně vyšší. Do
záhonu se nedostane tolik slimáků a hrabošů. A hlavně pěstování je pohodlnější – nebolí
vás tolik záda ☺
Další Aktuality ze životního prostředí:
 Obec nabízí občanům kompost ze složiště biologického odpadu, informujte se u
pana starosty.
 V měsíci květnu došlo k plánovanému zdravotnímu řezu lípy srdčité u Křížů ve Vlčí.
Ořez byl proveden odbornou firmou a certifikovaným arboristou p. Davidem
Burgrem Bc.
 Výsadba ovocných dřevin – na podzim se začne s výsadbou ovocných dřevin –
švestek, jabloní, hrušní a třešní na základě rozhodnutí povolení kácení dřevin u R7
z roku 2019.
 V době vegetačního klidu dojde k redukčním řezům u tisů červených – 3 ex. naproti
obecnímu úřadu a jeden u zrekonstruované sochy svatého Jana Nepomuckého.

