Zpráva o činnosti spolku JULINKA z. s. za rok 2020

V roce 2020 spolek zorganizoval již 9. ročník festivalu Jeden svět Police nad Metují,
na němž promítl i několik filmů s ekologickou tématikou. Letošním heslem festivalu
bylo Až naprší a uschne a zabýval se hlavně dopady klimatické změny. Po projekcích
následují debaty publika s vybranými hosty. Letos s námi své názory sdíleli např.
ekologický zemědělec, propagátor přírodního včelaření či psycholog (o
enviromentálním žalu). Festival pravidelně navštěvuje několik stovek diváků. V rámci
festivalu spolek pravidelně organizuje i promítání vybraných filmů (+ debaty) na
základních a středních školách v náchodském okrese, čímž se téma dostává k dalším
stovkám diváků – žáků i učitelů. Vzhledem k pandemické situaci však nemohly být
v roce 2020 školní projekce realizovány.
V únoru 2020 dobrovolníci spolku iniciovali otevřený dopis na MěÚ Police nad Metují
(https://1url.cz/@Dopis) s cílem zjistit, zda má téma klimatické změny obecně (a
potřeba zádrže vody konkrétně) pochopení u veřejnosti i u vedení města, jakož i
propagovat možné kroky vedoucí k adaptaci. Více než 50 osob se k dopisu připojilo,
zástupci spolku byli posléze městem pozvání na jednání komise pro životní prostředí.
Na jejich popud pak město zohlednilo otázku zádrže vody ve svém strategickém plánu.
O
této
iniciativě
spolek
informoval
v místním
zpravodaji
(viz
https://www.policenm.cz/zivot-ve-meste/aktuality/policky-mesicnik/, duben 2020,
článek Občanská iniciativa – Zádrž vody v krajině).
Následovala příprava a realizace konkrétních aktivit pro veřejnost, kterými chtěl spolek
umožnit obyvatelům Police i okolních obcí vyzkoušet si v terénu pilotní provádění
některých opatření na zadržování vody – konkrétně šlo např. o vybudování soustavy
tůní ve vybraných lokalitách na území CHKO Broumovsko nebo o výsadbu stromů.
Díky zájmu místních i přespolních zájemců o ochranu přírody se podařilo zorganizovat
řadu akcí, kdy se dobrovolníci metodou learning by doing mohli přesvědčit, že vlastní
aktivitou mohou přispět ke zpomalování odtoku vody z našeho území. Brigády, kterých
se zúčastnilo zhruba 30 osob z mnoha obcí regionu, byly doplněné výkladem o smyslu
takového konání, o pravidlech budování tůní (viz Standard AOPK), jakož i o přínosu
pro řadu chráněných rostlinných a živočišných druhů vázaných na mokré biotopy.
V září 2020 pak spolek JULINKA v Adršpachu zorganizoval (ve spolupráci s INEXSDA)
svůj
první
dobrovolnický
tábor
(viz
i
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2380491582247364&ref=watch_permalink).
Za podpory Evropského sboru solidarity, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody
a Správy CHKO Broumovsko dobrovolníci ručně i za pomoci malého bagru budovali
další tůně, čistili koryto potoka, zrušili lesní skládku, pomáhali s ochranou stromků v
lese a se zádrží vody na biofarmě. Všechny tyto aktivity byly otevřené i veřejnosti a
informovaly o nich zpravodaje Adršpachu, Teplic n/Met., Meziměstí, Broumova a
Police n/Met..
Dobrovolníci i veřejnost měli též možnost diskutovat s pozvanými hosty, kteří se k
tématu vody vyjadřovali z různých úhlů pohledu – viz např. tání ledovců v Antarktidě,
splavnost Labe během suchých období posledních let, mapování povodí toků pro

následné projektování žádoucích přírodních prvků do krajiny až po nenásilné ale
radikálněji laděné akce hnutí Extinction Rebellion a Limity jsme my směřující ke
zvýšení povědomí veřejnosti ohledně globálního oteplování, klimatické změny, potřeby
tlumení těžby uhlí či snižování spotřeby obecně. Veřejnost jsme pozvali i na promítání
dokumentu Krajina v tísni, které proběhlo na ekologické farmě v Teplicích n/Met..
Během října a listopadu jsme pak zorganizovali několik akcí pro veřejnost zaměřených
na výsadbu lesních i ovocných stromů spojených s výkladem o správných postupech
výsadby a vhodnosti vybraných druhů dřevin. Vzhledem k výjimečnému stavu
vyhlášenému vládou ČR a nemožností organizovat větší akce bylo nutné množství
zájemců ze strany veřejnosti omezit a jednotlivé akce i pracovní skupiny rozdělit.

