Krajinotvorné projekty na katastru obce Hodslavice

Vážení občané.
věřím, že nikomu z nás není lhostejný osud krajiny, která nás obklopuje a
která vždy ovlivňovala a ovlivňuje životy lidí v ní žijících. Díky studiu
v severních Čechách, vojně na Šumavě a svému předchozímu zaměstnání jsem
procestoval velkou část naší země a všude mne zajímala krajina a její ráz. Při
srovnávání navštívených míst s naší obcí musím hrdě prohlásit, že okolí
Hodslavic je ,,zelenou perlou“ a že náš katastr nebyl tak neblaze poznamenán
zemědělskou velkovýrobou, jak je tomu jinde. Jistě ale i u nás došlo k mnoha
šrámům na tváři krajiny. Zvláště Vy starší pamatujete množství mezí a polních
cest, kterými se náš katastr vyznačoval a které musely ustoupit v rámci
scelování do souvislých lánů za účelem možnosti obhospodařování
širokozáběrovou zemědělskou technikou, zvýšení hektarů orné půdy, zvýšení
výnosu a nevím, čeho všeho ještě. Některé vodoteče na našem katastru byly
meliorovány, spousta lokalit odvodněna, zcela zmizel vztah sounáležitosti
člověka s krajinou. S neblahými důsledky, které tyto kroky přinesly, se
potýkáme do dnešních dnů.
Snahou vedení obce je náprava některých křivd spáchaných na krajině
v minulosti tak, aby se krajina stala ,,přívětivou“ pro její obyvatele
a návštěvníky, a aby byly co nejvíce eliminovány negativní jevy jako je větrná
a vodní eroze, fragmentace krajiny apod.
Prvním ze zvažovaných kroků je vytvoření krajinářské studie Hodslavic,
kde by byl zmapován a popsán současný stav a navrženy kroky k jeho zlepšení.
Tato studie značně zvýhodní případně podávané žádosti o dotace jak do volné
krajiny, tak na práce v intravilánu obce (okrasné výsadby stromů a keřů, ořezové
práce na vzrostlých stromech apod.). Taktéž by studie sloužila jako podklad
k řešení otázek životního prostředí při tvorbě nového územního plánu obce.
Zpracoval jsem námět na studii, který jsem zaslal na Agenturu ochrany přírody
a krajiny do Ostravy. (Tento námět je přílohou tohoto článku) Žadatelem

o dotaci bude AOPK Ostrava, případným zpracovatelem studie společnost
ARVITA z Otrokovic, která má s podobnými projekty zkušenosti (jejich studie
možno vidět na www.arvita.cz). Studie bude vlastnictvím agentury ochrany
přírody a krajiny v Ostravě a obec by jí měla k dispozici k využívání a nestála
by obec ani korunu. Cena takovéto studie se pohybuje kolem 120 000,- Kč.
Dalším ze zvažovaných kroků je obnova některých obecních cest, které
protínají volnou krajinu na našem katastru. Konkrétně se jedná o obnovu
a výsadbu polní cesty za areálem fotbalového hřiště směrem k vodní nádrži
Kacabajka, o výsadbu ovocného stromořadí v prostoru pod Muchovými mezemi
(stará cesta na Hostašovice) a o výsadbu stromořadí spojující Muchovy meze se
Zadním léskem. Na těchto lokalitách by mělo dojít k výsadbě ovocných
stromků starých odrůd tak, aby i naše děti a vnoučata věděly, jak chutná jablko
jaderničky moravské, hrušeň špinka, či u nás kdysi tak hojný špendlík. Dále by
mělo dojít k výsadbě lesních listnatých dřevin. U poslední jmenované lokality
dojde i k výsadbě keřového patra. Na všech lokalitách budou po dohodě s a.s.
Starojicko ponechány průjezdy pro zemědělskou techniku tak, aby přilehlé
pozemky bylo možno zemědělsky obhospodařovat. Žadatelem o dotaci na tyto
akce bude občanské sdružení Divous z Oder, které již několik žádostí z OPŽP
zrealizovalo. Předběžně zpracovaný projekt počítá s částkou na realizaci všech
těchto projektů ve výši 586 520,-Kč. Obec by hradila pouze geodetické vytýčení
lokality za fotbalovým hřištěm a lokality Muchovy meze ve výši do 30 000,- Kč.
V případě získání dotace bude výsadba realizována v podzimních měsících
příštího roku.
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