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Nové výkupy
Na jaře se nám doslova lepila smůla na paty. Všechna jednání o výkupech se zadrhla. Tu byla na
vyhlédnutý pozemek uvalena exekuce, tam vlastník změnil třikrát do měsíce názor, jakým způsobem a
zda vůbec pozemek prodá, jiný pro změnu těsně před podpisem kupní smlouvy těžce onemocněl...
Koncem léta se však smůla prolomila, a tak v tuto chvíli můžeme s potěšením konstatovat, že na Vlčím
hrdle se podařilo vykoupit dalších šest pozemků o celkové výměře 1,32 ha. Celkem tedy již na této
lokalitě vlastníme více jak 3,5 ha.
Snad ještě větší radost máme z letošního výkupu na Bělé. Tři pozemky, dohromady téměř tři čtvrtě
hektary, totiž spojily již dříve vykoupené části do
Malá ukázka z projektu revitalizace Chvojnova
souvislého celku. V současné době tedy drží ČSOP
v rukou již celou pravobřežní část lokality - 3,14 ha
vlastnicky a 0,94 ha v nájmu od obce.

Novinky na vykoupených lokalitách
Koncem srpna byly na Střelenské louce
instalovány dva informační panely, jednoduché
odpočívadlo pro návštěvníky a vkusné dřevěné
ohrazení, oddělující lokalitu od sousední silnice.
Přijďte se podívat, nejlépe v květnu, když je louka
nejrozkvetlejší. Třeba se nám do té doby podaří
vyřešit i problém vypouštění splaškových vod
z přilehlé zástavby do louky; po období „mrtvého
brouka“ ze strany úřadů se začíná, zdá se, blýskat
na lepší časy.
Do Operačního programu Životní prostředí byl podán projekt na revitalizaci rašeliniště Chvojnov a
přilehlých luk. Jde o naplnění cíle, kvůli kterému byly některé pozemky v této lokalitě vykupovány – tedy
obnova v minulosti zničených mokřadů, přirozeného toku potoka... Jak projekt dopadl zatím nevíme, tak
nám držte palce!
Nová „kamenice“ na Bělé poslouží jako úkryt
Na Bělé byl zahájen projekt, snažící se
nejen plazům
zvýšit zde úkrytové a rozmnožovací
možnosti pro různé druhy živočichů.
Nejviditelnějším výstupem těchto snah je
prozatím vytvoření „kamenice“ (prostě
navezení hromady kamenů) v sušší části
lokality, která dobře poslouží především
plazům, ale rozhodně nejen jim.
Nezapomíná se samozřejmě ani na kytky;
kromě tradičního sečení došlo letos
v některých částech k cílené narušení
drnu, které by mělo pomoci uchycení a
vyklíčení drobných semen vzácného
hořečku brvitého.

Paní Květa Fialová patronkou Ščúrnice
Herečka Květa Fialová převzala symbolický patronát nad záchranou Ščúrnice. „Protože jsem kněžka z
pohanských dob, kdy jsme se klaněly stromům, lesům a studánkám, děkuji lidem, že zachraňují Ščúrnicu
a vracejí zpět do náruče přírody. Stromy jsou
Paní Květa Fialová s Mirkem Janíkem z Kosenky
živé bytosti. Když je objímám, tak mi vyprávějí
při slavnosti Volnosť hoře
nádherné příběhy. Šumění stromů je ten
nejkrásnější chorál, který člověk může
slyšet...", řekla při té příležitosti v prohlášení
pro média. Ve Valašských Kloboukách i přímo
na Ščúrnici s ní proběhlo již několik setkání a
budou jistě následovat další. Podpora
takovéto osobnosti nás těší a zavazuje.
A když už je řeč o Ščúrnici, tak ještě dvě aktuální
informace: Začátkem listopadu uspořádal v Brně
Marek Gonda Setkání přátel koncovek, fujar,
píšťal a přirozené hudby. Výtěžek z této krásné
akce, přesahující 7000 Kč, věnoval na další
výkupy Ščúrnice. Děkujeme! Koncem téhož
měsíce pak získal projekt „soukromé rezervace“ na Ščúrnici Cenu za přínos k rozvoji environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji v roce 2011 v kategorii projekt/aktivita. Gratulujeme!

Opičák kontra územní plán
Koncem května byl zveřejněn nový koncept územního plánu města Liberce. Nevěřícně jsme koukali, že
přes roh Opičáku tam plánovači nakreslili zbrusu novou silnici. Vlastnická práva nám naštěstí zajišťují
silnou pozici. Okamžitě jsme podali oficiální námitku, v ní jsme zdůraznili, že dotčený pozemek je
součástí jedné z mála zelených ploch v této části Liberce, je ve smyslu lesního zákona pozemkem
určeným k plnění funkcí lesa, je součástí registrovaného významného krajinného prvku „Lesík u letiště“ a
v neposlední řadě je součástí území, které bylo Českým svazem ochránců přírody vykoupeno z
prostředků veřejné sbírky Místo pro přírodu pro zachování ekologických i rekreačních funkcí této lokality
(přičemž jsme podotkli, že město Liberec by si mělo vážit takovéhoto zájmu veřejnosti o uchování svých
přírodních hodnot a ne navrhovat jejich poškození). Připomněli jsme, že Český svaz ochránců přírody dal
všem dárcům veřejný slib, že jako vlastník pozemků udělá vše pro jejich ochranu; ze strany současného
vlastníka tedy nepřichází v úvahu jakýkoli souhlas s realizací navrhované komunikace, případným
snahám o vyvlastnění z důvodu „veřejného zájmu“ se budeme bránit soudní cestou. Celé znění námitky
naleznete na www.mistoproprirodu.cz v aktualitách.

Třetí kolo sbírky se blíží k závěru

Modrásek vikvicový z Lipin

Jak možná víte, veřejná sbírka běží v tříletých
cyklech, vždy po uplynutí této zákonem předepsané
doby je nutné sbírku přibližně na měsíc uzavřít a
vyúčtovat. Tato chvíle opět nastane v dubnu příštího
roku. Chcete-li sbírku Místo pro přírodu podpořit
ještě v tomto kole, neváhejte. Informace o
pozastavení sbírky, stejně jako jakékoli jiné
informace o kampani, najdete na webových
stránkách www.mistoproprirodu.cz a na profilu
Místo pro přírodu na facebooku. Konto kampaně
Místo pro přírodu je stále 9999922/0800.

