
 

 

 

    

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

KRÁSENŠTÍ SI MOHOU ZASADIT SVŮJ STROM 
 

Krásensko, 8. října 2010 
 

Kurz podzimní vazby, seminář o zdravé zahradě, výsadba části obecního sadu a zábavný 
program pro děti. To je nabídka z programu Krásenských oslav podzimu, které již podruhé 
připravují pracovníci Lipky ve spolupráci s OÚ Krásensko.  

 
 

O víkendu 15.–17. října se mohou lidé z Krásenska a okolí těšit na zajímavý program spojený 
s výsadbou obecního sadu. Ne náhodou mají totiž Krásenské oslavy podzimu podtitul Zasaď si svůj 
strom. Akce navazuje na loňský ročník, na němž se sešlo více než 50 účastníků z Krásenska i okolí. 
Také loni byla v programu zařazena výsadba stromů. „V minulém roce se nám podařilo společnými 
silami vysadit 62 jabloní a hrušní. Letos jsme se rozhodli po domluvě s místními dosázet peckoviny 
a keře,“ uvedla pracovnice Lipky Zdeňka Jičínská. 
 
Organizátoři z Lipky však myslí v programu i na děti a maminky. „Maminky zveme na kurz 
podzimní vazby ze suchých i živých rostlin, pro děti připravujeme tvořivý i hravý program a obec 
Krásensko sobotní drakiádu“ doplnila Jičínská. Nebude chybět zajímavý seminář o zdravé zahradě, 
který povede Ing. Helena Vlašínová, PhD., pedagožka MZLU v Brně a autorka úspěšné knihy Zdravá 
zahrada. Účastníci budou mít také možnost seznámit se s nabízenými službami ekoporadny, 
kterou provozuje pracoviště Rychta. 
 
Pestrý program bude probíhat od pátku 15. října do neděle 17. října v prostorách Rychty, Hasičky 
a v obecním sadu. Akce se koná za finanční podpory Nadace Partnerství v rámci projektu „Od 
kořenů k lidem – od lidí k přírodě“ podpořeného v programu Strom života za finanční podpory 
SFŽP ČR a MŽP. Dále za přispění mikroregionu Drahanská vrchovina a obce Krásensko. Odborný 
seminář je realizován prostřednictvím projektu „Síť environmentálního poradenství v 
Jihomoravském kraji" za finanční podpory SFŽP, MŽP ČR a Jihomoravského kraje. 

 
 

 

 

Datum konání akce:  15.–17. října 2010  

Místo konání akce: Pracoviště Lipky Rychta, Krásensko 76, 683 04 p. Drnovice    

Kontakty:    Zdeňka Jičínská, zdenka.jicinska@lipka.cz, tel.: 517 385 429 
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