
Obec Nebanice pokračuje v česko-bavorském projektu „Naše zelené pohraničí“   

Opětovná  horka  a  sucho  zdůrazňují  potřebu  věnovat  vysokou  pozornost  našemu  životnímu
prostředí.  Právě realizovaný malý česko-bavorský projekt  „Naše zelené pohraničí“  cílí  na téma
zeleně.  Dne 1.  května 2018 proběhla v Nebanicích výsadba zeleně.  Cílem je  zvelebit  společný
veřejný prostor, vytvořit příjemné životní prostředí a napomoci získat do sídla přirozenou možnost
stínu i akumulaci vláhy prostřednictvím stromů a zelně.  I  malé dítě ví,  že je příjemnější  přežít
urputná vedra v příjemném stínu než na přímém slunci. Bohužel nelze očekávat, že v dalších letech
bude klimatická situace lepší, ba naopak. S problémem sucha se potýká i bavorská partnerská obec
Nagel.  Pan  starosta  Theo  Bauer  informoval,  že  místní  bylinné  zahrady  musí  zavlažovat  sbor
dobrovolných hasičů. Partnerskou obec Nagel (www.kraeuterdorf-nagel.de) navštívili Nebaničtí v
sobotu 5. května 2018. Cestou však nejdříve navštívili areál se středoevropskými zvířaty v obci
Mehlmeisel, kde je možné vidět i krmení kočky divoké a rysa (www.waldhaus-mehlmeisel.de). V
samotné obci Nagel přivítal skupinu osobně pan starosta Bauer, který prezentoval samotnou obec i
rekonstruovaný  objekt  bylinného  domu.  Místní  bylinkářky  přichystaly  pro  přítomné  prezentaci
bylin v podobě vůní i chutí. Proběhla i návštěva bylinných zahrad. Představitelé Obce Nebanice a
Jeřabinek  Nebanice  z.  s.  předali  bavorským hostitelům  pozornosti  od  dětí  v  podobě  hezkých
tématických dárků, které bavorskou stranu velice potěšily. Oběma akcím přálo počasí a všichni se
těší na další společné aktivity.

Projekt „Naše zelené pohraničí“ je spolufinancovaný prostřednictvím Dispozičního fondu Euregia
Egrensis, resp. programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014 – 2020.
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Prohlídka centra Waldhaus Mehlmeisel

Návštěva obor

     



Obory jsou dobře přístupné i kočárkům

Krásného počasí využily stovky lidí

     



Děti měly největší radost z místa kde bylo možné krmit ovce a kozy

V bylinném domě v Nagelu mohou lidé poznat lokální a regionální bylinky hmatem, vůní...

     



… i chutí

Setkání představitelů partnerských obcí a místních iniciativ

     



Prohlídky záhrad v Nagelu

O bylinky mají Češi velký zájem

     


