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Shrnutí a plán revitalizace plácku před severním vchodem č. 2488
1. Po dohodě s členy výboru jsem v okolí slivoní myrobalánu začala redukcí keřů, čištěním
a kypřením půdy.
Největší objem odpadu tvořil štěrk a větve z okolí, který na naše pozemky hází nebo
metou úklidové čety z veřejného chodníku.
Tomuto jejich nešvaru lze jen těžko zabránit, a proto si myslím, že by bylo dobré zachovat
část keříků podél plotu a doplnit je výsadbou dalších břečťanů, které by mohly
pozemek částečně ochránit.
2. V současné chvíli mám v plánu pokácení dvou malých uschlých stromků a větví, které
prorůstají slivoněmi, a zbytečně je dusí a hyzdí.
Omlazení samotných slivoní prořezem bych domluvila, až bude po sezoně - je třeba brát
ohled na vegetační cyklus a především na hnízdící ptactvo v jejich větvích. Jsou to stromy
krásné a plné života To vyžaduje respekt.
3. Půdu pod ovocnými stromy hodlám dále upravovat, ale jako zásadní ošetření plochy
navrhuji její namulčování.
Výhodu mulče oproti další výsadbě vidím krom nenáročné údržby i ve vlivu, který má na
hromadění odpadků. Volné plochy k pohazovani věcí totiž svádí kolemjdoucí daleko méně,
než vegetace.
Jelikož mezitím padl také návrh na kompletní odstranění laviček, je možné, že se v detailu
ještě plán pozmění. To bych vás informovala. Pro tuto chvíli nezbývá, než vyčkat výsledku
usnesení výboru.
Snad ještě takový nápad: nestálo by za úvahu, pokud se lavičky budou odstraňovat, odstranit s
nimi i dlažbu okolo a vzniklou plochu zatravnit? Když ne všechnu, aspoň část ? Beztak
je v žalostném stavu.
Případně zda by přirozenou bariéru, kterou lavičky tvoří, v případě jejich odstranění nemohly
nahradit keře rododendronů? Nevyžadují zvláštní péči a mají nádherné květy.
Závěrem
Nadále počítám se svou praktickou i finanční účasti na této revitalizaci.
Pomoc mám přislíbenu z Komunitnich zahrádek P13, včetně odborné konzultace.
Ing. D. Hrdému pak děkuji za laskavou nabídku pomocí s odvozem odpadu do sběrného
dvora.
Pevně věřím, že se místo stane pro všechny příjemnějším, a mě nezradí zdraví, aby šlo vše
podle plánu.

