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Projekt  „Péčí  o  Jesenickou  krajinu  k  novému  zaměstnání“  reg.  č.:  
CZ.1.04/3.3.05/56.00168  se  po  fázích  náboru  a   rekvalifikace  soustřeďuje  na  praktický  nácvik 
dovedností.  V  jeho  rámci  jsme  na  jaře  2012  vysadili  prvních  1500  keřů  černého  rybízu  na 
pronajatém pozemku o rozloze přes 1,5 ha ve Velké Kraši. Sázeli jsme do dvouřadí, které odděluje 
cca 5 m široký zatravněný pás. Na těchto pásech je možné časem pěstovat léčivé byliny. Závisí to 
na dohodě s odběratelem produkce, sociálním podnikem VS Rychleby. 
Dvouřadí je rozvrženo tak, že mezi keříky v každé řadě je rozestup 1 m, přičemž mezi řadami je 
vzdálenost 0,75 m. Keřík ve druhé řade je nasazen mezi předešlé dva keře (cik-cak):
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Vzhledem k nepříznivým okolnostem v průběhu roku nás další fáze výsadby čeká až na jaře 2013.

V rámci nácviku jsme stihli vysázet několik desítek keřů drobného ovoce a ovocných stromů z řady 
starých  odrůd.  Kromě  černého  a  červeného  rybízu  zejména  dřín  obecný,  zimolez  kamčatský, 
rakytník rešetlákový, ze stromů gdolouně, mišpule či slivoně. 
Zdá se, že kromě asi šesti míst pro velké stromy a asi 20 místeček pro zákrsky a keře už pozemky 
kolem sídla  neposkytují  více  příležitostí  k  výsadbě dřevin a  vzniká  tak příležitost  soustředit  se 
jednoleté rostliny. Zkoušíme pěstovat rozmanité druhy (pšenice, amarant a osvědčená pohanka) i 
odrůdy. Od Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni jsme obdrželi zásilku 8 odrůd 
pšenice vyšlechtěných před rokem 1825. Podle literatury by měly být vhodné k tzv. bezorebnímu 
pěstování. Nám se jedná zejména o drobnou produkci krmiva pro drůbež při co nejmenším vkladu 
práce. Na pozemku jsme pro políčka vyhradili vhodnou část o 3 arech (300 m2).  O dalším vývoji 
budeme informovat. 

V rámci projektu jsme si vyzkoušeli i tvorbu zcela odlišného biotopu, totiž líhně pro 
obojživelníky.  Na  zahradě  č.  2.  (viz  http://www.silezika.org/index/aktivity/zarizeni-lod),  jsme  v 
nebezpečné blízkosti domu v podmáčené části pozemku vyhloubili jámu. Na rozdíl od předešlých 
tůní na zahradě č. 1. jsme však zvolili důslednější technické řešení. Kvůli rychlému svažování stran 
výkopu jsme celé dno vyztužili kamenem z polí. Vyučením kameník přidal zídku, která se opírá do 
svahu. Samotná práce trvala čtyřem lidem asi 10 dní čistého času. Samotnému skládání kamene 
totiž předcházela ruční úprava vykopu – jeho modelování. Práce probíhala pod odborným dohledem 
nejpovolanějších. Několik dní po hrubém výkopu totiž z tůní na sousední zahradě přiskákaly dva 
páry kuněk žlutobřichých. Jejich postranní úmysly se projevili záhy. Za necelé dva týdny bylo totiž 
v nově vytvořeném jezírku možné pozorovat larvy z minimálně dvou snůšek. Tak bezprostřední 
zpětná vazba o významu naši činnosti obměkčila i srdce účastníků a účastnic projektu, které při 
práci z kamenem vykazovaly známky zatvrzení. V tůních jsme tento rok pozorovali několik desítek 
juvenilních jedinců.
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Asi nejzajímavějším výsadbovým počinem však rozhodně bylo založení malého sadu starých odrůd. 
Jednalo se o zakázku pro naši  členku,  která  na záměr  obdržela  prostředky z Programu obnovy 
přirozených funkcí krajiny. Zrealizovali jsme ji v průběhu listopadu. Za dvě-tři dekády ve Velkých 
Kuněticích,  část  Strachovičky  věříme  vznikne  plodný  krajinný  prvek,  ekosystém,  který  bude 
saturovat nejen lidské potřeby. 

Na podzim jsme pro Správu CHKO Jeseníky vyhotovili 160 m oplocení výsadby javoru 
horského.  Věříme,  že  tato  spolupráce  se  rozšíří  i  na  zakládání  případně  údržbu  dalších  druhů 
biotopů v CHKO. Předjednáno je hloubení tůní.

Na sklonku roku jsme se za vydané pomoci  revírníka Lesů ČR s.p.  Lesní  správy v 
Javorníku pana Filipa Beneše dopracovali k drobným zakázkám při pomocných lesnických pracích 
(výřezy náletů z lesních komunikací, toků, úklid černých skládek, shazování klestu po těžbě, apod.). 
Vzhledem k navrácení majetku církvím bude situace v roce 2013 nejasná a výhledy pokračování 
spolupráce s Lesy ČR s.p. v tomto směru nejisté. 
Od podzimu jsme tedy započali vedlejší ekonomickou činnost a rozšířili tak svojí nabídku služeb  o 
poskytování příležitostí k drobnému přivýdělku. Nutno podotknout, že pomocné lesnické práce jsou 
charakteristické  vysokým vstupem práce  a nízkým výstupem financí.  Značný zájem místních  o 
takové brigády, který se objevil několik dní po zveřejnění inzerátu v místních obchodech, několika 
násobně převyšuje  množství  práce,  které  je  zapotřebí  odvést.  Na základě  toho si  můžeme lépe 
představit, jaká je sociální situace v našem regionu. Zde jsou žádané i příležitosti, při kterých se 
nutné vyluzovat hodně muziky za velmi málo peněz. 

Červen 2013, Supíkovice


