SCÉNÁŘ K AUDIOREPORTÁŽI
Zpracovali: Adéla Pavlasová, Kryštof Liďák, Aneta Jašková
Aneta 1:

„Mám lásku k lidem, k přírodě však vyšší.“ — George Gordon Byron

Pamětník 1:

19:17-19:43 Jinak jsem tady vyhlásil dva obrovské přírodní parky:
Podbeskydí a Oderské vrchy a hlavně jsem vyhlásil velkou rezervaci Svinec
u Nového Jičína.

Adéla 1:

Toto jsou slova pana Oldřicha Sobka, rodáka z Libhoště na Novojičínsku,
který svůj život zasvětil ochraně přírody, aby svými kroky uchránil přírodní
dědictví zde v okolí pro nás a další generace.

Aneta 2:

„Příroda své tuctové zboží nabízí v hojnosti, ale věci jemnější produkuje
zřídka.“ — Albert Einstein

Adéla 2:

Některá místa zde na Novojičínsku jsou z hlediska přírodního dědictví
skutečně unikátní, vyskytují se zde velmi vzácné rostliny, které bylo a je
třeba chránit a jejich záchranu zajistilo vyhlášení přírodní rezervace v oblasti
Svince.

Pamětník 2:

19:44 – 20:14 Tam rostou orchideje, které tím, že to tam zarůstalo, tak se
jejich možnosti územně zmenšovaly. Takže jsem tam začal i keřové nálety
kácet. Je tam třeba i vstavač bledý. V Čechách mají jedinou lokalitu.

Aneta 3:

„To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.“
— Marcus Tullius Cicero

Kryštof 1:

Chránit přírodu za minulého režimu nebylo jednoduché, neexistoval žádný
zákon o odpadech, vznikaly živelné nekontrolované skládky, bývalé lomy
byly zaváženy odpadem a právě ta nejkrásnější místa byla ohrožena
výstavbou soukromých objektů.

Pamětník 3:

26:10 – 26:34 Já jsem taky zastavil výstavbu na Skalkách, což je místo
významné nádherným výhledem, krásné vycházky, tak já jsem to tam
stopnul.

Adéla 3:

Někdy bylo potřeba být nekompromisní, zejména v lokalitě Skalky byl o
výstavbu bydlení mezi lidmi veliký zájem, často podpořený různými
zdravotními potížemi a nebylo vždy jednoduché nevyslyšet jejich osobní
argumenty.

Pamětník 4:

27:58 – 28:20 To nejde, jsou prostě místa, která musíme udržet pro všecky, ta
krajina musí fakt sloužit všem, a je to tam, drží to.

Aneta 4:

„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné
vydání.“ — Hans Christian Andersen

Kryštof 2:

Za činnost v oblasti ochrany přírody získal pan Oldřich Sobek ocenění
„Příroda děkuje“, sám si však osobně váží jiného poděkování.

Pamětník 5:

33:10 – 33:44 My ti chceme jenom ukázat, že jsme ti vybudovali a věnovali
Sobkovu alej, které vede z Libhoště pod Libhošťskou Hůrku. Já jsem oněměl,
stříhala se páska. Kolik vyznamenání jsem mohl mít a mám jich, se
nevyrovná tomu, co mi dali ti kolegové

