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CO SE DĚLO VENKU NA FARMĚ
SÁZENÍ STROMŮ V SELSKÉ ZAHRADĚ

ZAHRÁDKA

V říjnu se uskutečnila další brigáda sadařské sekce,
tentokrát se vysazovali ovocné stromy – druhy stromů
jsou vidět v aktualizovaném plánu. Opět hezké počasí i
výborné jídlo, v práci nás zastavilo až rychlé stmívání…

Na zahrádce jsme sklidili, co se dalo a už se těšíme
na plán zahrádky a okolí, který nám slíbil udělat
Mojmír – posezení venku i uvnitř přístřešku,
chodníčky, schody, barvy – ty budou také důležité
pro celkovou barevnou koncepci farmy. Už se
těšíme, jak vše natřeme.

ZIMNÍ VÝZDOBA
Okna farmy zdobí zimní výzdoba – až se nechce
věřit, kolik barevných rostlin se dá na podzim
posbírat.

CO PŘIPRAVUJEME?
→ Propagační čaj Veselé biofarmy už má své jméno i krabičku –
Pohodář by měl být hotový v půlce prosince – tedy akorát jako
vánoční pozornost a propagace spolku.
→ Webová stránka Veselé biofarmy se pomalu rodí. Jakmile
začneme rozdávat čaj Pohodář, kde je stránka uvedena, stránky
spustíme (byť nebudou ještě dokonalé).
→ Přibydou také propagační stojany firmy PRO-BIO a Sonnentor
s výrobky – aby si návštěvníci farmy mohli něco zakoupit – než zde
bude vybudován malý obchůdek, který je v plánu v objektu
současné váhy.

CO SE DĚLO UVNITŘ NA FARMĚ
ÚPRAVA PROSTORU PŘED SUŠÁRNOU

KOŠE NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

S Tomášem Mitáčkem jsme se pustili do úklidu
prostoru před sušárnou a nátěrů kovových
konstrukcí – prostor je již vyklizený a relativně čistý,
s nátěry budeme muset asi počkat až na jaro.

Na farmě se také začal třídit odpad – nádoby na sklo,
plast, papír a směsný odpad jsou umístěny na
chodbě, aby k nim měl přístup každý – částečně je
ještě zakryje deska, na kterou dáme letáčky. Nádoby
na bioodpad jsou v kuchyních.

CO NÁS ČEKÁ
ZABIJAČKA
Další společnou akcí
spolku bude zabijačka
v lednu. Takže si
zarezervujte termín,
přiberte členy své
rodiny a přijeďte
tentokrát ne na práci,
ale na posezení s
přáteli. Kdo se bude
chtít zúčastnit vlastní
porážky, tak ta se
uskuteční ve čtvrtek
večer, aby výrobky
byly hotové již v
pátek. Zároveň zde
budeme hostům
prezentovat, co se
nám již podařilo
udělat a co se nám
s přispěním všech
určitě podaří
uskutečnit v dalším
období.

Přejeme Vám

VESELÉ
BIOVÁNOCE

