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Slovo úvodem
Vážení a milí členové a příznivci spolku,
V roce 2019 byl náš spolek velice aktivní. Do ochranářské práce jsme zapojili nejen členy, ale i dobrovolníky z řad skautů,
hasičů, místních obyvatel, dětí školou povinných i nepovinných. S takovou pracovní silou už se dá v krajině pracovat
opravdu efektivně. Vysadili jsme zhruba 550 stromů v individuálních výsadbách z toho 386 v partnerství s Arnikou.
Vybudovali jsme 3 nové informační panely populární Volské stezky. Velmi inspirující byla návštěva u kolegů na Slovensku
a účast na semináři Prolomit sucho. V závěru roku jsme spustili nové webové stránky www.csop-studenka.cz a máme i
nové logo s naším mottem „Pomáháme krajině“.
Proběhlo i několik tradičních poznávacích akcí jako jarní hory, otevřené sklepy a podzimní hory.
Hospodaření spolku, dotované z projektových zdrojů i výnosů z vlastních aktivit, bylo vyrovnané a skončilo ziskem 123.228
Kč.
S podrobným popisem naší činnosti se můžete seznámit v dalších odstavcích výroční zprávy. Přejeme Vám příjemné čtení
a těšíme se na budoucí spolupráci.

Seminář o zadržování vody v krajině
Prolomit sucho, to je název hodně
dobrého semináře o zadržováním
vody v krajině. Přednášely kapacity
v oboru agrolesnictví, vodního
hospodářství a zemědělství. Hodně
z informací bylo pro budoucnost, co
šlo jsme začali aplikovat v rámci
příprav nových projektů. První
praktické zkušenosti budou k vidění
v ÚSESu v Bravanticích.

Komentovaná vycházka s dětmi ze ZŠ
Františka kardinála Tomáška
Znovu jsme začali spolupracovat se
Základní školou Františka kardinála
Tomáška ze Studénky, a to procházkou
za bobrem a broukem páchníkem. I když
počasí moc nepřálo a některé děti
rozhodně nebyly oblečené do mokra,
vše zvládly. Znalec místní historie Ivan
děti provedl zajímavými zákoutími a jako
vždy zaujal historkami z Poodří.

Jarní hory - Babí hora
Pro tradiční tmelící akci jsme zvolili
Oravu. Bohužel se tam v rozumném čase
nedalo dostat vlakem a tak jsme museli
auty. To ovšem mělo jiný přínos. Parkovali
jsme u dobrých kamarádů - Moniky a
Števa v Novoti a opět si užili jejich
přátelství a dobroty (i dobrot). Na jarních
horách očekáváte probouzející se
přírodu, první jarní květy, možná občas
nějakou tu včelku či motýla. Na Babí hoře
a Pilsku bylo na začátku května přes půl
metru sněhu, kolem nuly, vítr, mlha a
déšť se sněhem. Prvý nocleh poskytla
útulna, ani nám nevadilo, že nemá přední
stěnu. Ovšem ten večerní zpěv horských
kosů v kosodřevině stál za to.

Druhý den jsme vystoupili na vrchol
Babí hory, horští spáči si přišli na své při
romantickém noclehu na útulné
polonince (horská loučka). Výstup na
Pilsko byl dřina, mokrého sněhu
spousta, déšť a mlha. Občas se někdo
ztratil, při sestupu pak skoro všichni.
Sníh nás doprovázel až k patě hory, kde
vydatně napájel potok, který nezbývalo
než přebrodit. Dále již následovala
idylka (včetně noclehu) až do Novoti,
kde nám naši kamarádi přichystali na
rozloučenou vynikající pohoštění.
Báječný výlet s perfektními zážitky od
začátku do konce. Taková zima je prý na
Oravě tak jednou za 5 let.

Dolomity s Kudrnou
Popsat krásnu a velkolepost Dolomit
není jednoduchý úkol. Nejvýstižnější
slova jsou asi: WOU, ŠMANKOTE,
JEŽKOVY VOČI. Bílé skalní masivy jsou
tak obrovské, že se cítíte, jako na jiné
planetě. Nebo ještě lépe, jako ve světě,
kde při tvorbě okolí použila příroda jiné
měřítko než je na Velké Fatře obvyklé,
a skály vynásobila tak 50x. Když se
k majestátním horám ještě přidá
vynikající italská kuchyně, máte pocit,
že jste objevili ráj na zemi. Náš početný
tým byl se zájezdem maximálně
spokojen a rád na něj vzpomíná.

Volská stezka
V roce 2018 vše začalo a v roce 2019
opět pokračovalo, řeč je o Volské
stezce, která dělala vrásky nejednomu
členovi našeho spolku. Během osmi
měsíců vzniklo na čtyřech stanovištích
v našem kraji Volské zastavení na
zajímavých místech. Při otvíračkách
navázány nové kontakty, projekt bude
pokračovat. Od roku 2019 je najdete
v Sedlnicích, Libhošti, Hukovicích a
Šenově u Nového Jičína. Vše za
podpory NET4GAS administrované
ÚVR ČSOP v rámci programu Blíž
přírodě.

Výlet s lidmi z Polska
V rámci oslav dnů města Studénky
jsme byli požádání abychom
uspořádali cyklovýlet s delegací z
partnerského města - Dąbrowy
Górnicze po krásách CHKO Poodří.
Výlet se vydařil,
Poláci byli zdatnými jezdci i
pozornými posluchači. Během
hovoru se ukázalo, že navštěvujeme
stejná místa na Moravě – vinařské
stezky.

Otevřené sklepy
Trasa začínala na nejstrategičtějším místě
jižní Moravy a to v Břeclavi. Sraz jsme si
dali u místního pivovaru, který byl
k nelibosti všech zavřený. Nicméně
kousek dál byla malá restaurace, která
nám na chvilku poskytla útočiště. Po
strategické poradě jsme se vyjeli směr
Valtice. Utábořili jsme se u stohu. Místo
to bylo velmi poetické. Před spaní jsme
pozorovali přemnožené hraboše a bouřky
řádící v okolí. Druhý den jsme navštívili
Valtice a výstavu tajů a záhad. No a pak
už jsme jeli přes Mikulov a Pálavu rovnou
do Pavlova a sklepa 58. Ve sklepě se nám
dostalo perfektního výkladu o víně a
koštu od Kuby Sikory. Rozšířili jsme si
znalosti o BIOvínu a pak už jsme jen
vesele rokovali o všem možném i
nemožném. Druhý den jsme se vrátili do
Břeclavi, kde jsme se plni pěkných zážitku
rozjeli různými směry domů.

Vyhánění zvěře z oplocenky
Jedna z potřebných a neplánovaných
brigád bylo vyhánění zvěře z našich
oplocenek. Několik našich členů se
plazilo v křovinách pod vysokými
stromy, hledajíc zvířátka, která
okusovala naše výsadby. Po asi dvou
hodinách bylo vše zdárně dokonáno,
zvěř vyhnána a oplocenky opraveny.

Chočské vrchy
Jako cíl našeho podzimního putování byly
zvoleny Chočské vrchy. Začínali jsme téměř
liduprázdnou a velmi romantickou Prosieckou
dolinou a na planině Svorad zamířili směrem
k západu. Ve vesničce Borové jsme byli (v
krčmě) svědky neuvěřitelného množení ovcí,
prezentovaného výkladem místního bači
Martinka. Rozveseleni pokračovali jsme dál
na místo noclehu a setkání s Evčou a
Urbíkem, které jsme díky troše štěstí našli i
v místě bez signálu.

Druhý den měl jasný cíl – Velký Choč z té
nejstrmější strany. Stejně tak si vyšlápla i
medvědice s medvídětem, jejichž četné stopy
jsme si měli možnost prohlížet na
rozbahněné cestě. Naštěstí před námi nešli až
nahoru. Vrchol byl v mlze, ale u salaše na
horské louce o kousek níže už byla chvílemi
viditelnost pěkná, takže v podvečer bylo
možné pozorovat troubící jeleny. Později
začalo pršet a tak jsme salaš využili k noclehu.
Dopoledne dalšího dne následoval návrat do
Ružomberoku zachovalou a pestrou přírodou
a s nečekaným bonusem (řada velkolepých
planých hrušní) podél cesty na úpatí Choče.

Brigáda s Bílými hady 19.10.
Více než dvě sta stromků jsme vysadili
v katastru Butovic za velké pomoci
skautů z oddílu Bílí Hadi a skautů
z Polanky nad Odrou. Děti i my jsme si
mákli a odměnou za skvěle odvedenou
práci byly výborné špekáčky a skvělý
pocit že je v krajině zase o „pár“
stromů více.

Exkurze u BROZ
Realizační tým projektu na záchranu
brouka páchníka strávil dva úžasné dny
u slovenských partnerů BROZ
(Bratislavské regionálne ochranárske
združenie), kteří se zabývají obnovou
poříční krajiny u Dunaje. Děkujeme jim,
že se nám i přes vlastní nabitý program
plně věnovali a velmi nás
inspirovali. 👏A kdyby jste nevěděli,
kam v létě, navštivte jejich úžasnou
ekofarmu https://www.ekofarma.sk/
🐃🐄🐎🐑

Prezentace na Rybářských slavnostech
V rámci projektu na záchranu brouka
páchníka jsme si během tradičních
Rybářských slavností postavili společně
s partnerem projektu Arnikou stánek
na plácku u zámku v Bartoškách. Všem
zvědavým kolemjdoucím jsme
vysvětlili, co že to zachraňujeme a proč
a jak se podílíme na obnově krajiny. „I
když osobně takové akce nemám rád,
hrozně jsem si to užil“ (pozn. Amíka).
„Lidi byli příjemní a já jsem se vykecal
tak, že jsem po třech hodinách nemohl
mluvit.“

Účast na akci Živé knihovny
Vzhledem k tomu, že je potřeba si
vychovat další mladou generaci
středoškoláků, která by mohla něco
v krajině tvořit, rozhodli jsme se
přijmout pozvánku na Živou knihovnu
povolání. Jednalo se o tzv. dílny, kde se
žáci devátých tříd mohli dozvědět
něco o různých povoláních. My jsme
vyslali do „boje“ Amíka, který práci
projektanta a krajináře prezentoval a
snad oslovil desítky mladých a
nadějných pracantů. 😊

Sázení se ZŠ Františka kardinála Tomáška
Sázení není nikdy dost, a tak jsme se vydali se
žáky ZŠ Františka kardinála Tomáška na výsadbu
dubového stromořadí nedaleko Petřvaldíku.
Sázení opět v rámci projektu dopadlo na
výbornou a některé děti nechtěly ani odejít (jiné
ani nemohly, bo si zvrtly kotník). Akce se
zúčastnili i naši nejmenší ČSOPáci, Pepík, který
hrdě kopal díry, a Čenda, který všem ukázal, jak
má vypadat správně uvázaný strom. O pár dní
později jsme sadili hrušňové stromořadí
v Košatce. Na pomoc nám přišli žáci i učitelé
z nedaleké základní školy ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí.

Výsadby Kunín
Velký a dvoudenní sázecí maraton
proběhl na začátku listopadu. Opět
v rámci projektu LIFE jsme
s dobrovolníky vysadili za víkend 230
stromů i s kůly a ochrannou. Bohužel
počasí moc nevyšlo, i tak ale přijela
třicítka nadšenců, někteří až z Hulína.
V lokalitě Poušť tak nově můžete vidět
vysázené hrušně a duby.

Vánoční výlet
Mezi vánočními svátky jsme se vydali
vánoční procházku okolo Hukvald.
Vydařila se, prošli jsme oborou,
přelézali plot a zdolali jsme Kubánkov.
Celý výlet byl super. Počasí nám přálo
a dokonce jsme si užili i sněhu. Těšíme
se na další rok a další vypečený výlet.

Páchník
Projekt na záchranu brouka
páchníka se překulil do druhého
roku. Během uplynulých dvanácti
měsíců jsme v rámci projektu
vysadili 363 dubů a hrušní a ořezali
18 dubů a vrb. Do sázecích akcí jsme
zapojili 112 dobrovolníků z řad
veřejnosti a i řadu našich členů a
ovlivnili jsme (nejen na sociálních
sítích) desítky lidí. Daleko větší část
ořezávek a výsadeb je naplánována
na rok 2020.

Běžící projekty
Během roku spolek pracoval na dvou projektech, které jsou v realizaci od r. 2018.
Prvním z nich jsou „Koryta“ – projekt na výsadbu a následnou péči o extenzivní
ovocný sad, který realizujeme pro ČSOP Nový Jičín – Záchrannou stanici
v Bartošovicích. V jarních měsících byla po narušení povrchu oseta část plochy
regionální travní směsí, následně probíhal opakovaný řez zbytku starých
ovocných stromů, které v lokalitě zbyly z původního sadu.
Zároveň se po celu sezónu v sadu pásly ovce valašky.
Druhým projektem v realizaci je výsadba remízů v CHKO Poodří. V rámci tohoto
projektu bylo dodavatelsky vysazeno více než 5tis. dřevin na pěti lokalitách
v CHKO. Spolek kontroloval a řídil postup prací tak, aby byly v souladu
s projektem a nastaveným harmonogramem.

Připravované projekty
Od začátku roku náš spolek pilně pracoval na přípravách nových projektů. Celým procesem projektové přípravy
(vytipování vhodných lokalit včetně návrhu řešení speciálně na míru každé z nich, projednání s vlastníky pozemků a
zajištění nezbytných stanovisek orgánů státní správy), zpracování samotné projektové dokumentace dle všech
pravidel a požadavků Operačního programu životní prostředí až po samotné podání žádosti o financování prošly
celkem 3 projekty.
Z těchto projektů byl v závěru roku kladně ohodnocen projekt realizace ÚSES v Bravanticích, kde bude na ploše cca
3ha realizována nejen výsadba celkově 2.324 ks dřevin, ale i 5 terénních sníženin za účelem vytvoření mokřadních
společenstev.
Ostatní dva projekty – realizace lokálního bikoridoru ÚSES Jistebník a výsadba extenzivního ovocného sadu Bílovec –
Hubleska procházely koncem roku připomínkovým řízením ze strany AOPK. I přes spoustu připomínek z jejich strany,
které jsme museli projednat a zapracovat do projektových dokumentací, byly projekty hodnoceny jako smysluplné a
byla jim přislíbena podpora.
Dalším projektem, jehož postup bude spolek sledovat, je výsadba stromořadí ve 4 lokalitách v Hladkých Životicích,
který připravoval Ivan a podávala jej obec. Na fyzické realizaci tohoto projektu, bychom se rádi podíleli.
Zároveň jsme ke konci roku hledali nové příležitosti pro přípravu projektů pro následující rok. Jednou ze zajímavých
lokalit je koridor územního systému ekologické stability ve Velkých Albrechticích, záměr byl v prosinci prezentován
zastupitelstvu obce s kladným ohlasem a bude v rámci roku 2020 rozpracován do podoby kompletní projektové
dokumentace a bude podána žádost o financování. Další vytipované lokality, kterým se budeme věnovat jsou v k.ú.
Jistebník, Bravantice, Olbramice, Hladké Životice…

Vážení členové, příznivci spolku a partneři,
jménem výboru spolku vám děkuji za to, že jste v roce 2019 mnohokrát přiložili ruku
k dílu a pomáhali přírodě, šířili osvětu i dobré jméno spolku a svým optimismem
přispívali k pospolitosti lidí, kterým osud naší krajiny není lhostejný.
ČSOP Studénka
Ing. Evča Urbancová, předsedkyně

