FUNKČNÍ ROZDĚLENÍ PROSTORŮ

„Bylo mi ctí mít možnost pomoci definovat novou podobu parku k vašem kostelu a nově
vznikajícímu společenskému centru pro vás i poutníky.
Přeji vám, aby se dílo brzy podařilo.“
Ferdinand Leffler autor projektu, atelier FLERA
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Prostor kolem kostelíku, je krásný tak jak je, ponechat
jej v co nejčistší podobě.
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• navázání na tradici vysazování ovocných stromů
na hřbitovech. Na místě jsou navrženy okrasné
kultivary s malými bobulkami menší stromy s
habitem ovocného menšího stromu jako jsou
například jeřáb- Sorbus, třešeň ptačí - Prunus,
jaboň- Malus.
• Z důvodu jednodušší údržby navrhujeme neplodící
kultivary
s menšími bobulemi - atraktivita i v zimě, potrava
pro ptáky
• doplnit dostavení části původní zdi a zbylou část
uzavřít měkkou strukturou – Ptačí zob (Ligustrum
vulgare) nestříhané
• kamenné lavice
• naznačení původního půdorysu kostela kamennými
nášlapy
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ŠTÍPA – MODERNÍ DUCHOVNÍ MÍSTO
ÚPRAVA POUTNÍHO AREÁLU

KAMENNÝ LEM VYPLNĚNÝ MLATEM
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Zpracovaný záměr úprav poutního areálu zcela nově definuje jednotlivé části celého rozsáhlého prostoru. Výsadba 60 kusů stromů zajistí to,
že se postupem času nahradí a doplní stávající stromy, bude vybudováno nové posezení pro poutníky a návštěvníky. Všechny povrchy budou
vhodně sjednoceny a bude instalován nový mobiliář.
Zároveň vzniknou místa a zákoutí, která budou vhodná k zamyšlení, meditaci či modlitbě.
Nový prostor nemá za cíl konkurovat poutnímu chrámu, ale spíše ho vhodně doplnit a vnést do jeho okolí nový rozměr.
Věříme, že budoucí podoba okolí poutního místa bude chloubou všech občanů Štípy.
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Kontaktní osoba investora:
Ing. Lubomír Hnilica
M: 725 777 402
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IČO: 48471712
Číslo bankovního účtu:
172746415/0300
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Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 Zlín – Štípa

Panno Maria Štípská,
oroduj za nás.
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Všem, kteří jakkoliv přispívají k zdárnému dokončení
díla, moc děkujeme.
Nadále hledáme ochotné brigádníky, sponzory
či stavební a realizační firmy.
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