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Rok 2011 se nesl ve znamení projektu "Péčí o jesenickou krajinu k novému zaměstnání" reg. č.: 
CZ.1.04/3.3.05/56.00168 (dále jen „Péče“). Náš původní záměr povzbudit místní chudé k využití 
půdy při obstarávání alespoň části potravin jsme výrazně rozvinuli v dialogu s Karlem A. Novákem, 
toho času pracovníkem o.s. Ester Zálesí. Vzhledem k nedostatečné historii činnosti Sileziky jsme 
dlouho hledali vhodného partnera – žadatele. Nakonec se této role ujalo místní Hnutí Brontosaurus 
Jeseníky. V projektu kromě nás vystupuje jako partner i Ester Zálesí, má na starosti zejména jeho 
sociální aspekty. 
První měsíce roku byly naplněny náborem vhodných adeptů/ek. Ukázalo se, že závazek proškolit 30 
osob a následně v projektu zaměstnat 10 z nich vyžaduje větší nasazení něž jsme předpokládali. 
Jiná zkušenost vyvozená z projektu se týká úskalí spolupráce s dalšími subjekty. Záhy se ukázalo, 
jak rozdílné je pochopení projektového záměru jednotlivými subjekty a jak odlišné jsou důvody, 
proč se v projektu angažují. 
Pokrácení  rozpočtu „Péče“  o položku sazenic  bylo  důvodem,  proč jsme sepsali  žádost  o jejich 
zafinancování z rozpočtu Olomouckého kraje. Žel, ani po opakovaném podání žádosti o doplnění 
materiálního zázemí pro plnohodnotný průběh projektu jsme u kraje neuspěli. 
Z toho důvodu jsme v květnu 2011 oslovili  generální  ředitelství  společnosti  Sempra  Praha a.s. 
Jedním  ze  závodů  tohoto  podniku  je  totiž  Šlechtitelská  stanice  ve  Velkých  Losinách.  Ta  se 
specializuje na drobné ovoce (rybíz, angrešt, maliník, ostružiník). 
K našemu milému překvapení jsme byli obdarování ohromným počtem prutů převážně z matečnice 
černého rybízu (zejména odrůdy Otelo a Viola). Obdrželi jsme ale i přebytky maliníku (celosezónně 
plodící  odrůda  Maja)  a  ostružiníků.  V  rámci  kurzu  sadařství  „Péče“  jsme  rostlinný  materiál 
zpracovali.  Vysoká ujímavost  řízků rybízu byla  možná ještě  překvapivější,  než vstřícné jednání 
Sempry. Měsíc po založení školky bylo zřejmé, že disponujeme cca 5 000 keříky převážně černého 
rybízu. 
Podniku Sempra Praha a.s., jmenovitě generálnímu řediteli Ing. Milanu Šmídovy, jakož i ředitelovi 
Stanice ve Velkých Losinách Ing. Bohuslavu Čejkovi patří  náš dík. Svým jednání prokázali,  že 
soukromý sektor může být významným činitelem práce sektoru třetího. 
Co  s  tolika  keříky?  V  průběhu  roku  jsme  kontaktovali  jednatele  nově  vznikajícího  sociálního 
podniku VS Rychleby, který se zaměřuje na zpracování bylin a ovoce (sušení, moštování). Černý 
rybíz je vynikající léčivka, vytváří trvalé porosty a navíc je možné zpracovat nejen jeho bobule ale i 
listy!  Možná  by  vysazení  hektarového  sadu  drobného  ovoce,  nejlépe  v  blízkosti  zpracovny 
umožnilo  vytvořit  alespoň dočasnou pracovní  pozici  a vytvořit  hodnotné produkční  zázemí  pro 
sociální podnik. Je tedy zapotřebí získat ve Velké Kraši vhodný pozemek... 
V průběhu „Péče“ jsme na našich zahradách v rámci kurzu Permakultury uvítali  členy a členku 
designérské  skupiny  Zelený  čaroděj  (www.  zelenycarodej  .cz  ).  Předávání  znalostí  i  odborná 
konzultace našich návrhů designu pozemků byly velmi přínosné. 
Méně  přínosným  se  ale  ukázalo  vyhotovení  hydrogeologické  posudku  na  parc.  č.  372  v  k.ú. 
Supíkovice, kde jsme před dvěma roky vytvořili soustavu tůní. Důvodem k zadání posudku byly 
stížnosti naší sousedky. Ta podlehla rozšířenému myšlenkovému zkratu: i když věděla o existenci 
bažiny  nad  svým  domem,  jakmile  se  v  tomto  místě  objevila  souvislá  hladina  vody,  pojala 
podezření, že jí tímto způsobem poškozujeme obydlí. Množství vody v lokalitě se výkopem jam 
sice nemění, změnil se ale dojem naši sousedky. Odborný posudek měl být arbitrem sporu o vodu. 
Navíc sloužil jako podklad k řízení Vodoprávního i Stavebního úřadu. 
Po  náročném  a  vypjatém  období  se  dnes  zdá,  že  sociální  stránka  problému  naznala  zlepšení. 
Bezpochybného  zlepšení  ale  doznaly  životní  podmínky  místní  populace  Kuňky  žlutobřiché.  V 
průběhu roku 2011 se jich zde namnožilo několik desítek. 
V rámci probírky lesního porostu jsme i tento rok získali určité množství smrkové tyčoviny pro 
drobné zahradní stavby (sklad dřeva a sena) a následně jej zpracovali.
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Na podzim,  v  rámci  cvičného  zaměstnávání  jako  třetí  fáze  projektu  jsme  na  jedné  ze  zahrad 
dokončili velký demonstrační vyvýšený záhon, vyztužený odpadem z místního mramorového lomu. 
Podklad  tvoří  větvě  a  trouchnivé  trámy  z  nedalekého  rumoviště.  Ty  jsou  zasypané  rychleji 
rozložitelným organickým materiálem – listí,  koňský trus.  Na povrch jsme přisypali  asi  10 cm 
ornice. Takto připravený záhon se někdy nazývá „německá kopa“. 

Minulý rok jsme se účastnili akce „Stavění s přírodou“, organizované sdružením Baobaby. Na ní 
jsme  se  seznámili  s  autorizovaným  projektantem  slaměno-hliněných  staveb,  Ing.  Danielem 
Grmelou.  Ten následně navštívil  naše sídlo a konzultoval  naše záměry stavebních rekonstrukcí. 
Daniel  se  taky  ujal  kurzu  evropského  projektu  zaměřeného  na  stavění  s  nízkoenergetických 
materiálů.  Věříme,  že  v  brzké  budoucnosti  se  nám  s  použitím  dřeva,  slámy  a  hlíny  podaří 
zrekonstruovat  zejména  prostor  stodoly  do  podoby  celoročně  využitelného  objektu  s  širokým 
uplatněním (pracovní a společenské zázemí).  

Co se zahradničení týče, k získání semen rozmanitých odrůd tradiční zeleniny, ale i netypických 
bylinných trvalek jsme využili služby obecně prospěšné společnosti Gengel. Sezona 2011 byla ve 
znamení objevování neznámého..

Na podzim 2011 se podařilo domluvit  pronájem cca 1 ha pozemku ve Velké Kraši,  za účelem 
výsadby rybízového sadu. Půdu poskytne pan Rudolf Dubovan. 



I v průběhu tohoto roku přetrvávalo naše snažení o zajišťování výsadeb liniových společenství. Žel, 
úzké zájmy místních  zemědělců  či  nesoulad mezi  digitalizovanou podobou katastrálních  map a 
zkutečným umístěním polních cest nám v roku 2011 nedovolil vysadit v okolí Supíkovic jediný 
strom. 
Nepříjemným  překvapením  bylo  v  této  věci  rozhodnutí  Pozemkového  fondu  ČR,  pobočky 
Šumperk.  Po  domluvě  se  zemědělci  (!)  v  obci  Stará  Červená  Voda,  kteří  byli  ochotni  vysadit 
ovocnou alej u polní cesty dlouhé asi 1km naši snahu zarazilo rozhodnutí fondu. Ten nesouhlasil s 
realizací opatření z důvodu zhodnocení pozemku (cesty a bezprostředního okolí) a tedy zhoršení 
podmínek  jeho  prodeje.  Nepomohlo  ani  jmenování  všech  benefitů  takového  počinu  od 
krajinotvorných až po sociální. PF je jedním z mála prodávajících, kteří se pokouší o co nejnižší 
prodejní cenu svého majetku...

V roce 2011 jsme rozšířili zabezpečování veřejné služby i v sousedící obci Písečná. Za celý rok 
naše služby využilo přes 30 osob. 
V rámci spolupráce s probační a mediační službou si u nás odpracoval alternativní trest jeden její 
klient. 

Navázali jsme spolupráci s rekvalifikační firmou BIT Training, pobočka Jeseník. Přes tento kanál 
jsme získali prostředky pro vytvoření dvou podpořených pracovních míst.  V průběhu roku 2012 
bylo u nás v pracovním poměru 6 osob. Další 4 osoby na plný úvazek pracovali v rámci projektu 
Péče, formálně bylo ale jejich zaměstnavatelem Hnutí Brontosaurus Jeseníky.
Jako partner obce Supíkovice jsme spolupracovali na sepsání žádosti na Operační program Lidské 
zdroje zaměstnanost. Jádrem záměru bylo vytvořit malé technické služby v obci, které by nabízeli 
služby nemohoucím občanům. Projekt žel nebyl podpořen. 
Samostatně jsme se rozhodli podat žádost na program česko-švýcarské spolupráce. Našim záměrem 
bylo  a  je  v  rámci  zvýšení  úrovně naši  organizace  zrekonstruovat  rozlehlou  stodolu  do  podoby 
celoročně využitelného pracovního a společenského zázemí. Bohužel, v průběhu příprav vzniklo 
nedorozumění ohledně podmínek přijatelnosti žádosti. Nebylo v našich možnostech dodat finančně 
poměrně  náročnou  projektovou  dokumentaci  k  rekonstrukci  objektu  a  tak  byla  naše  žádost 
odmítnuta. Nicméně, v prví půlce 2012 jsme svépomocně pořídili stavební řezivo k tomuto účelu. I 
když pomalu, k lepšímu zázemí směřujeme i bez veřejné podpory. 
Koncem roku 2012 jsme započali lesní těžbu, na jejímž konci bude stát potřebné stavební řezivo. 

Na závěr ještě uvedeme, že naše ubytovací a zahradní zařízení „Loď“ v průběhu roku 2011 využilo 
6 osob ve vážné bytové nouzi. 2 z nich zde bydlí i v době psaní této zprávy. Dovolíme si tedy 
konstatovat,  že zařízení plní svůj účel,  a že náš úsudek o zhoršování bytové situace chudých v 
periferních oblastech naši země byl bohužel správný. 

Červen 2012, Supíkovice


