DEN STROMŮ - Bouzov - Doly
- výsadba ovocných stromů a keřů na Bouzovsku 2021 – závěrečná zpráva Výsadby dřevin byly zdárné a upotřebily se všechny finanční prostředky získané z dotace, přičemž
byly vysazeny 3 ovocné stromy a přibližně 100 keřů. Přínosem této akce jsou nově vysazené
dřeviny, které mohou sloužit lidem pro získání potravy, ptákům jako útočiště a hnízdiště, hmyzu
pro získání potravy. Dále je patrná estetická stránka nově vysazených kvetoucích dřevin a také
krajino-tvorba. Velkým přínosem byla také osvěta místního obyvatelstva a zúčastněných
dobrovolníků v environmentálním smýšlení. Olomouckému kraji tato akce přinesla možnost
uchovat tradice výsadeb ovocných stromů. radost jeho obyvatel a v případě uchycení zasazených
stromů také zadržování vody v krajině. Akce způsobila rozruch v oblasti environmentalismu a lidé
si společně povídali o udržitelném rozvoji krajiny. Propagace Olomouckého kraje proběhla jak
na základě transparentního loga viditelného v průběhu akce, tak hlavně ústní formou – bylo
sdělováno místnímu obyvatelstvu a všem ostatním zúčastněným, že akci sponzoruje právě
Olomoucký kraj.
Environmentální akce proběhla v obci Bouzov a její místní části Doly dne 6. listopadu 2021
za účasti místních obyvatel, odborníků na výsadbu zeleně, rodinných příslušníků, dětí z místní
základní školy, kamarádů z okolí a dalších nadšenců pro přírodu. Propagace probíhala na sociálních
sítích – “facebooková akce” (v rámci spolku Wangari a také v osobní, soukromé rovině), dále byly
vytvořeny plakáty a rozvezeny po okolních obcích. Zmínka o nastávající události byla také
v místních novinách (“Bouzovské listy”), ale hlavně v rozhlase místní základní školy. Dále
se informace o akci předávaly také ústní formou (telefonicky nebo informace “na potkání”).
Před samotnou výsadbou probíhaly přípravy – komunikace s obcí (starosta a místní obyvatelé),
domlouvání se s vlastníky okolních pozemků, vytvoření plánku, rozpočtu samotné akce
a dotazování na estetiku výsadby. Dále bylo zapotřebí sehnat patřičný materiál – rýče, vozík,
kyblíky na zalévání, tvorba a tisk informační cedulky, půjčení zatloukače kůlů a další. Následovala
cesta pro jedlé a okrasné keře do zahradnictví Adelovi v Přemyslovicích – koupilo se asi 20 jedlých
keřů (Líska, Šípková růže, Černý jeřáb, Hloh) a přibližně 80 okrasných keřů. Kolega zajistil ovocné
stromy z Litenčic – 3 jabloně – odrůda Matčino jablko (vybrána pro lokální klimatické podmínky).
Dále bylo zajištěno občerstvení pro účastníky akce a zajištěn svoz osob a materiálu. Byl domluven
lektor – pan dendrolog. Když bylo vše nachystané, mohla probíhat samotná akce výsadby.
Účastníci výsadby se sešli v ranních hodinách, zahájení prací bylo v 10 hodin. Bylo velmi milým
překvapením, kolik místních obyvatel – nadšenců pro přírodu, přišlo – tito lidé se dozvěděli o akci
z plakátů. Další početnou skupinou byly děti z místní Základní školy na Bouzově a zúčastnila se
také paní vedoucí – zástupkyně ředitelky. Velmi nápomocnou silou byli dobří kamarádi z okolí
Bouzova – jeden půjčil vozík a auto, druhý motorovou pilu a klid v síle. Účasten byl také pan
dendrolog, který dohlížel na správné kroky výsadby a poskytoval odborné konzultace. Akce se tedy
zúčastnilo přibližně 30 jedinců.
Jako první proběhla úvodní řeč a přivítání účastníků, ve které byl kladen důraz na osvětu
v oblasti environmentalismu, filosofii výsadeb stromů a byl slovně popsán plán výsadby krok
po kroku. Dále začala samostatná výsadba. Nejprve byly vysazeny okrasné keře v pásu kolem
silnice, aby byl odcloněn její vliv na přilehlý travnatý prostor. Byla dodržena ochranná vzdálenost
keřů od silnice – keře od ní byly vysazeny ve vzdálenosti 3 metrů. Jednalo se o Kalinu, Ptačí zob,
Tavolu, Tavolník a Dřišťál. Tyto byly sjednoceny do skupinek po 5 keřích a vysázeny od sebe
v hustém sponu – přibližně tři čtvrtě metru od sebe, přičemž skupinky se střídaly. Zúčastnění
dobrovolníci byli samostatní a sázeli jedna báseň (jak dospělí, tak i děti). Dali nám tak čas

na chystání dalších kroků. Tímto byl ohraničen a ucelen prostor pro výsadbu. Dále přišly na řadu
3 jabloně. Proběhla instruktáž výsadby a názorná ukázka na prvním stromu, další dva stromy
již zasadili opět skvělí účastníci akce z nedalekého okolí. Mezitím další dobrovolníci šlechtili
okolní prostor, kdy byla ořezána letitá vrba – její spodní polámané větve a byl tak vyčištěn prostor
v okolí pomníku Panenky Marie. Kolem tohoto pomníku byly umístěny 3 šípkové růže. Následně
byly vysázeny jedlé keře do skupinek, přičemž byla vytvořena oplocenka – ochrana proti okusu
zvěří. Jednu skupinku tvořily Černé jeřáby, druhou Dříny a třetí Hloh společně s Lískou. Celá akce
byla vyřízena za přibližně 3 hodiny, což byl rekordně rychlý čas (šikovní pracovníci, dobrá
organizace a nízký rozpočet akce) a následovala společenská událost a pohoštění ve formě
občerstvení. Někteří lidé se s úsměvem odebrali do svých domovů, další zůstali u společenských
diskuzí v přítomném altánku. Bylo vytvořeno také improvizované ohniště. Jeden ze zúčastněných
byl také duchovní mistr Deváka (Védská studia), který přijel z Drahanovic (pod Kosířem).
Zúčastnění lidé byli šikovní a jednali dle vlastní iniciativy. Stromy a keře byly vysázeny
dle standardů výsadeb spolku Sázíme stromy, takže byl maximalizován jejich potenciál růstu. Nižší
rozpočet akce (14 tis. Kč) byl v souladu s menším prostorem, takže vše dopadlo dobře.
Do budoucna bude potřeba stříhat stromy – prvních 5 let výchovné řezy pro tvorbu korunky a občas
v obdobích sucha jít zalít keře i stromy z nedalekého potůčku. Nicméně prostor je vlhký právě díky
tomuto vodnímu zdroji, takže teoreticky spodní vody budou dodávat vláhu bez zastavení.
V Olomouci dne 31. 01. 2022

Tomáš Formánek

Děkujeme
Olomouckému kraji za
finanční příspěvek na výsadbu ovocných stromů a
jedlých keřů. Děkujeme také obci Bouzov a všem,
kteří se na akci podíleli.

V současném suchém podnebí potřebuje nová výsadba naši péči.
Když Vy sami budete mít možnost zeleň zalít, určitě jí prospějete!
Každá aktivita se počítá a rostliny ji ocení!
Chcete-li i Vy podpořit krajinu a sázení stromů a keřů, kontaktujte
spolek Wangari pomocí:
spolekwangari@gmail.com
facebook.com/spolekwangari
Napište nám, prosím, i v případě poškození stromů či chybějící
zálivky.

