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Souhrn dlouhodobých projektů a aktivit

Občanské sdružení Lunaria bylo založeno 13.9. 1996 s hlavními cíli (ze Stanov): ochrana přírody 
a krajiny, trvale udržitelný život, obnova ekologické stability krajiny, ekologická výchova a osvěta, 
vlastivěda a rozšiřování kulturních a duchovních obzorů. Tyto cíle jsou naplňovány těmito 
konkrétními projekty:  

Žijící skanzen: Náš základní projekt, od něhož se další odvíjejí. Vytváří zázemí pro ostatní 
projekty. Spočívá v postupném budování areálu statku s příslušejícími budovami. V minulých letech 
jsme opravili 300 let starý podstávkový dům, postavili k němu rovněž podstávkovou hospodářskou 
budovu s kovářskou a truhlářskou dílnou, žentourem, expozicí a také s prostory pro pořádání kursů 
a táborů včetně ubytování účastníků ve stylu 19. století. Dále jsme postavili dva chlívky rovněž v 
původním stylu a větrný mlýn. Areál je přístupný veřejnosti s průvodcem a rovněž se v něm koná 
mnoho akcí s dospělými i dětmi. Skanzen navštěvuje ročně kolem 6000 návštěvníků. 

Krajina útulná: Navazuje na skanzen péčí o okolní pozemky opět v intencích 19. stol. Jde o 
šetrnou pastvu malého stáda koz, dvou koní a krávy, které slouží i pro ekologickou výchovu. Louky 
jsou pravidelně sečeny a kolem luk jsou vysázeny meze z původních druhů dřevin, které jsou 
každoročně v rámci týdnů pro les ožínány. Jsou obnoveny tři rybníčky v pralese a pět tůní na 
loukách. Loni jsme vyseli původní druhy bylin a trav na tři hektary louky. 

Ledňáček: Ekovýchovný kroužek pro místní  děti (akcí se zúčastňuje 16 dětí), v rámci něhož 
vyrábíme např. budky a krmítka pro ptáčky, hmyzí hotel, učíme děti poznávat přírodu nejen 
rozumem, ale i srdcem, hrajeme ekovýchovné hry, věnujeme se ale i umění... (viz výchova k 
udržitelnému rozvoji – propojování aktivit a témat). 

Osvětové a kulturní akce: Např. festival Jeden svět (promítání i přednášky v Jindřichovicích), 
spolupráce v Místní agendě 21 a široká nabídka akcí směrem k veřejnosti (filmový klub, koncerty, 
adventní tvoření pro děti, sportovní akce...). 

Ekologické interaktivní programy pro školy: Programy jsou vytvářeny vždy na míru konkrétní 
škole a třídě, mají vždy téma z EVVO nebo VUR, k tomu ale jako přidanou hodnotu i kouzelné 
prostředí skanzenu s okolní krajinou a zvířaty...



Kromě     těchto     dlouhodobých     projektů     jsme     v     roce     2010     realizovali     ještě     následující     projekty:   

Žijící zázemí skanzenu: Projekt, který navazuje na základní projekt Žijící skanzen. Spočíval ve 
vybudování zázemí ke skanzenu, tedy historicky věrných dřevěných plotů a ohrad, vydláždění 
nádvoří přírodními plochými kameny a obnovení samospádového vodovodu z rovněž obnovené 
kamenné studánky. Stejně jako na naše jiné projekty jsme zaměstnali zejména místní řemeslníky a 
brigádníky. Projekt stál celkem 2 mil. Kč a byl ve výši 1,8 mil. Kč podpořen ze SZIF v rámci 
programu Leader. 

Cestou vytrhaných kolejí: Tento projekt spočíval ve vytvoření putovní výstavy k historii, 
současnosti a případné budoucnosti bývalé přeshraniční železnice Jindřichovice – Mirsk – Gryfów 
Slaski. Výstava putovala po českých, polských i německých nádražích v regionu a její návštěvníci 
se mohli v anketě vyjádřit, jaké využití do budoucna preferují. Anketa skončila remízou mezi 
obnovením železnice (zejména turistické) a vybudováním cyklostezky. Na podzim se konala 
konference o budoucnosti této trati a na jejím základě připravuje nyní partnerské polské sdružení 
projekt na vybudování cyklostezky. Konference však otevřela i téma zachování železničního spojení 
mezi Novým Městem pod Smrkem a Jindřichovicemi – nyní probíhají intenzivní následná jednání. 
Projekt měl rozpočet 260 tis. Kč, z čehož 200 tis. Kč poskytl Euroregion Nisa. 

Cesty vody (Ways of Water): I tento projekt je realizován ve spolupráci s polskými partnery a má 
trvat jeden a půl roku. Na polské straně se v jeho rámci buduje koupací jezírko, sauna a venkovní 
kuchyňka. Na české straně také jezírko, venkovní kuchyně, vrbový chrám, solární sprcha a 
kompostovací záchod spolu s drobnějšími stavbami jako např. kašna, stojany na kola a nebo 
úvaziště pro koně. Kromě těchto tvůrčích činností je jeho posláním multikulturní přístup a výchova 
k demokracii. Mimo jiné v jeho rámci při jindřichovické škole působí i asistentka pro sociálně 
znevýhodněné děti. Projekt má celkový rozpočet 1,7 mil. Kč, z čehož tvoří příspěvek EU 
prostřednictvím programu Mládež v akci 1,3 mil. Kč. 

Závěrem

Každý rok o něco vylepšujeme nejen areál Žijícího skanzenu, ale i okolní krajinu a snažíme se do 
tohoto sice odlehlého, ale krásného koutu republiky vnést i kus naděje, nadšení a radosti...

V Jindřichovicích 10.5. 2011

Za Občanské sdružení Lunaria

    ing. Zbyněk Vlk, předseda


