PARK SV. JANA N. NEUMANNA V PRACHATICÍCH

Park sv. Jana N. Neumanna o rozloze 0,48 ha, který
se nachází za budovou Hospice sv. Jana N.
Neumanna je v pravém slova smyslu renesanční
zahradou a vznikl během jednoho roku (červenec
2006 - červen 2007). Při jeho realizaci pomohla celá
řada organizací i jednotlivců. Projekt parku čítající 24
druhů stromů, 25 keřů a 13 bylin navrhla Tereza
Včeláková z Prachatic. Celý park je cenný především tím, že si ho prachatičtí obyvatelé
vytvořili sami.
Na to, že se jedná o renesanční zahradu upozorní na první
pohled květinové obrubní záhony, četné živé ploty a rozptýlené
stromy (většinou ovocné). Vše je geometricky formované a mělo
by sloužit nejen k dekorativnímu, ale i užitkovému účelu. Člověk
příchozí do takovéto zahrady by neměl zůstat jen jejím
vzdáleným pozorovatelem, ale stát se přirozeně
její součástí. Vrcholně středověký ráz místa
navíc podtrhuje i zachovalá obranná zeď se dvěmi baštami.
Sochu sv. Jana N. Neumanna obklopenou čtyřmi lavičkami nedaleko
dlážděné cesty spojující centrum města s Hradební ulicí, darovala
rodnému domu světce (Neumannův dům stával na místě dnešního
hospice) americká občanka japonského původu paní di Coco, která
osobnost Jana Neumanna velmi obdivovala. Proto iniciovala zhotovení
sochy italskými řemeslníky. Před téměř čtyřmi roky, v červnu 2003, paní di Coco spolu s
filadelfským biskupem přivezli sochu do Prachatic, kde byla slavnostně posvěcena a na
přechodnou dobu instalována do kostela sv. Jakuba. Do parku byla přemístěna až o čtyři
roky později, na jaře roku 2007.
Díky druhové rozmanitosti stromů a keřů plní park funkci malého arboreta. Za tímto
účelem byla ke každé dřevině vyrobena cedulka s jejím českým a
latinským názvem. Součástí parku jsou také tři informační panely,
jejichž obsahem je (1) textová část přibližující osobnost sv. Jana N.
Neumanna. (2) několik slov o historii environmentální výchovy na
Prachaticku a Aleši Záveském, jež zde působil a patří mezi zakladatele
ekologické výchovy v České republice. Právě připomenutí jeho
nedožitých 80. narozenin (v roce 2006) se stalo impulsem k přípravě a
uskutečnění projektu parku. (3) poděkování všem, s jejichž pomocí a
přispěním park vznikl.
Park, který zůstává pro veřejnost vždy přes noc uzavřen, má sloužit především všem
obyvatelům města i návštěvníkům, kteří zavítají do Prachatic. Navíc je vhodným
prostorem k resociaci pacientů hospice.

