
 

Vzdělávací projekt Sdružení obcí Hlučínska se snaží formou kurzů a vzdělávacích materiálů podpořit tradiční venkovské činnosti, prohloubit 
schopnosti a dovednosti zdejších obyvatel na zahrádce a v domácnosti.

Po loňské části věnované ovocnářství Vás zveme na následující kurzy:

Pěstování zeleniny 
Bolatice, Obecní úřad, 
Hlučínská 953/3, 747 23
18. 1. 2014, 9:00 -13:00
Program:
• příprava záhonů, skleníků a pařenišť
• pěstební postupy
• zásady sklizně a uchování zeleniny atd. 
• společné pěstování zeleniny na záhonech
• jak vybírat druhy a odrůdy
• méně známé druhy zeleniny, jejich 
  význam a možnosti využití
Lektor MVDr. Stanislav Kubesa

Zahrada 
plná plodů a radosti

• kurzy jsou určeny podnikatelům, zástupcům, členům neziskových organizací, veřejné správy a příspěvkových organizací 
   a dalším zájemcům
• účast na kurzech je bezplatná 
• přihlášky posílejte na e-mail hlucinsko-zahrada@centrum.cz nebo volejte na číslo: 776 602 644  (Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.)

Babiččina zahrádka 
Dolní Benešov, Kulturní dům, 
Opavská 161, 747 22
1. 2. 2014, 9:00 -13:00
Program:
• babiččina zahrádka jako zdroj inspirace 
  pro moderní přírodní zahradu
• model tradiční selské zahrady, jak 
  fungovala a k čemu sloužila
• jak vytvořit optimální podmínky pro bylinky
• jedlé plevele, jejich blahodárné působení   
  na naše zdraví, možnosti zpestření 
  jídelníčku i využití v zahradě
Lektor: Ing. Helena Vlašínová, Ph.D.

Pletení košíků z proutí
Oldřišov, Obecní úřad, 
Slezská 135, 747 33 
15. 2. 2014, 9:00 -14:00
Program:
• historie košíkářského řemesla
• základní způsoby výroby zahradních košíků, různé tvary
• jak využít košíky na zahradě i jako dekoraci
• praktická část – výroba ošatky z vrbového proutí
Zájemci o kurz si mohou donést malý nožík 
a zahradnické nůžky. Každý účastník si může 
svůj výrobek odnést s sebou domů.
Lektorka Vladimíra Křenková

Dekorace z květin 
a přírodních materiálů 
Kravaře, Zámek, 
Alejní  377/24, 747 21
1. 3. 2014, 9:00 -13:00
Program:
• ukázky živých a suchých vazeb
• postupy a techniky tvorby dekorací
• praktická část – výroba velikonoční vazby
Každý účastník si může svůj výrobek odnést 
s sebou domů.
Lektorka Sabina Šigutová

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Tradice samozásobitelství na Hlučínsku 
Hať, Hasičská zbrojnice - sál, 
Lipová 561/10, 747 16
25. 10. 2014, 16:00 - 20:00
Závěrečný seminář zaměřený na tradiční pěstování hospodářských plodin, 
zpracování potravin a řemesla.  
Předběžný program:
• Samozásobitelství na Hlučínsku
• Ovocnářská tradice 
• Tradiční způsoby uchování a zpracování úrody
• Hlučínská kuchyně
• Domácí lékárna z bylinek
• Historie a současnost zahrádkářských spolků 
• Výroba nářadí, košíkářství, draní peří a jiné tradiční činnosti na Hlučínsku
• Uvedení nové vzdělávací publikace

Program bude upřesněn během roku.

Program a výukové materiály jsou dostupné na webu 

www.hlucinsko.eu/zahrada


