DÁRCOVSKÉ LISTY
květen 2009
Přírůstky na přelomu roku
Když jsme Vás začátkem prosince oslovili s naléhavou prosbou o pomoc s výkupem několika akutně
ohrožených pozemků, ani jsme netušili, s jak ohromnou odezvou se tato prosba setká. Během necelých tří
měsíců na přelomu let 2008 a 2009 se stav díky vám stav konta zvýšil o více jak půl miliónu korun (!),
což nám umožnilo realizovat téměř všechny zamýšlené plány. „Téměř“, protože někdy ani dostatek peněz
nestačí. Ale o tom dále. Podívejme se nejprve na to, co se podařilo:
•

Na Teplicku jsme získali krásnou 1,4 ha velkou
mokřadní louku přímo uvnitř zástavby vsi Střelná
(proto ji nazýváme Střelenská louka) na úpatí
Krušných hor. Je spíš zázrakem, že se dosud
neproměnila ve stavební parcely, jako mnoho
podobných v okolí. Že by to byla nenahraditelná
škoda svědčí i stovky orchidejí, které na ní
v těchto dnech rozkvetly.

•

Malé lesní rašelinišťátko (0,5 ha) na jihu Čech
nedaleko Nové Bystřice, zvané Čtyřicítka, mělo
také na mále. Když ho na podzim kolegové Střelenská louka plná suchopýrů a orchidejí
z pozemkového spolku Hamerský potok objevili, květen 2009
vlastník se ho právě chystal zalesnit. Což by pro všechny jeho vzácné obyvatele byla jistá záhuba.

•

Velkým soustem byly výkupy na Lipinách nad Kurdějovem na jižní Moravě. 6,4 ha, které se nám
doposavad podařilo koupit, znamenalo jedenáct kupních smluv, některé až s pěti spoluvlastníky (a
v jednom případě s dořešováním neujasněného dědictví). Pozemkové vlastnictví je v těchto končinách
zkrátka velmi roztříštěné. Ale o to důležitější zde výkupy jsou. Pro vlastníky nemají takové cancourky
s komplikovanými právními vztahy skoro žádnou cenu, zatímco realitní kanceláře už se kolem
intenzivně rozhlížejí…

•

Také se podařilo získat zbývajících 0,5 ha na Opičáku u Liberce. Nyní již je celý les v rukou ČSOP a
můžeme klidně zvažovat, zda by nebylo vhodné dokoupit ještě některou z přiléhajících luk.

•

První tři pozemky o výměře něco přes 2 ha v lokalitě zvané Chvojnov na Jihlavsku otvírají místnímu
pozemkovému spolku Gallinago možnost pustit se do náročného projektu, jak na kdysi vysušené
louky vrátit vodu, tak potřebnou pro brodivé ptáky, obojživelníky i další vzácné živočichy.
Vykoupené
lokality

•

...a ještě zbylo pár korun na 1,6
ha pozemků na Milské stráni –
lesostepní lokalitě v oblasti
Džbánu na pomezí středních a
severních Čech. Milská stráň je
sice z části chráněná zákonem,
nebýt však mnohaleté péče
pozemkového spolku Milý
(která začala v době, kdy státní
ochrana přírody o téhle lokalitě
neměla ještě ani tušení), nebylo
by zde dnes co chránit. Takže
nabídku jednoho z vlastníků na
odkoupení bylo těžké odmítnout.

Nepodařilo se
Bohužel, jak již bylo naznačeno výše, ne všechny plány se podařily. V minulých Dárcovských listech
jsme avizovali zájem o výkup krásné louky plné sibiřských kosatců v Českém středohoří. S majitelem
bylo domluveno, že počká dva měsíce, zda se nám podaří sehnat potřebné peníze, a až pak bude shánět
případné další zájemce. Peníze byly po kupě do měsíce. Jaké bylo naše překvapení (a zklamání), když
jsme se dozvěděli, že louka je již prodaná!

Velké zúčtování
Zákon o veřejných sbírkách ukládá po třech letech
sbírku uzavřít a vyúčtovat. Pro Místo pro přírodu
nastal tento okamžik (již po druhé) počátkem
letošního března. S radostí Vám můžeme oznámit,
že veškeré doklady o sbírce byly shledány
příslušnými úřady v pořádku a že od 11. května
může sbírka pokračovat.

Vstavač nachový z Milské stráně

A jak že druhé tříleté období Místa pro přírodu
dopadlo? Na konto sbírky přispělo více jak 1500
dárců částkou 2.628.049,14 korun (včetně
bankovních úroků), z čehož 620.821,50 Kč bylo
speciálním variabilním symbolem určeno na
výkupy na Ščúrnici, 900 Kč na výkupy na
Zázmoníkách. Za 2.497.090 Kč bylo vykoupeno
41,51 ha pozemků (z toho 774.000 Kč bylo
využito na výkupy na Ščúrnici – 3,8 ha; 125.810
Kč na Zázmoníky - 3,2 ha). 15.000 Kč jsme dali
za bankovní poplatky. Zbytek (115.959,15 Kč)
bylo v souladu se zákonem využito na nezbytnou
režii sbírky, zejména vedení účetnictví.
Náklady bezprostředně související s výkupy, jako
jsou znalecké posudky či správní poplatky, byly
vesměs hrazeny z jiných zdrojů, zejména z grantů
Ministerstva životního prostředí na rozvoj
pozemkových spolků. Z jiných zdrojů je též
hrazena údržba vykoupených území (mimo jiné
s velkým podílem dobrovolnické práce), stejně
jako propagace sbírky (zejména z každoročních
darů Metrostavu, a.s.).

Další plány
Kromě dalších výkupů na Ščúrnici, Lipinách, Chvojnově a snad konečně zase i na Zázmoníkách, kde, zdá
se, se opět trochu pohnuly ledy, chystáme dva nové velké projekty. Jedním je rozsáhlá mokřadní oblast na
Hodonínsku, druhým pak bývalé vojenské cvičiště v Pošumaví. Z drobnějších lokalit máme spadeno na
jednu unikátní lokalitu nedaleko Třebíče (údajně největší kolonie jednoho vzácného druhu mravence u
nás) a na kus přírodě blízkého lesa v Jindřichovicích pod Smrkem, nedaleko již v dříve vykupovaných
lučních pozemků.
Číslo účtu kampaně je stejné - 9999922/0800. Neb účet toho času zeje prázdnotou, velmi děkujeme
předem za jakýkoli příspěvek!
Bližší informace naleznete na www.mistoproprirodu.cz.
Tyto Dárcovské listy mohly být vydány a rozeslány díky podpoře a. s. Metrostav.

