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Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou po delší odmlce občasník Číměřsko. Na úvod mi dovolte dvě omluvy.
První omluva se týká právě dlouhé doby, než se nám první vydání podařilo připravit. Pevně věřím, že po přečtení celého občasníku zjistíte, že jsme na přípravu textů jen těžko hledali čas. Druhá omluva se týká skromnější verze občasníku, než tomu bylo v minulosti. Důvod je jednoduchý - nižší finanční náročnost. Domníváme se, že je důležitější obsah,
než kvalita papíru na kterém se text nachází.
Dovolte mi, abych Vám popřál klidný a krásný zbytek léta a stejně tak nadcházející podzim.
Mgr. Radek Kněžínek
starosta obce

Co všechno jsme řešili v průběhu téměř jednoho roku od minulých voleb
Kamenolom Číměř
Jak jistě víte, tak obec Číměř
v minulosti vlastnila 50% podíl
ve společnosti Petra Lom Číměř
s.r.o. a druhý 50 % podíl vlastnil
ing. Dyba jako fyzická osoba. Po
podzimních komunálních volbách a po změně ve vedení obce
se ing. Dyba rozhodl svůj podíl
prodat. Za svůj podíl požadoval
10 milionů korun. Ke konci roku
2018 také rezignoval na funkci jednatele ve společnosti pan
Šachl, který jako dřívější starosta
figuroval ve společnosti za obec.
Ing. Dyba v souladu se společenskou smlouvou nabídl svůj podíl
nejprve obci. Zastupitelstvu obce
se zdála cena příliš vysoká a nabídku odmítla. Ing. Dyba nadále
jednal s jiným možným investorem, který o koupi projevil vážný
zájem. Zástupci tohoto investora
pak jednali s naší obcí o možné spolupráci a fungování lomu
v případě, že by do společnosti majetkově vstoupili. Zástupci společnosti byli pozváni také
na jednání zastupitelstva, aby se
zastupitelé i veřejnost mohla seznámit s vizemi tohoto zájemce
o koupi podílu. Po dlouhé diskuzi se zastupitelé i občané rozešli
poněkud v rozpacích. Vyšlo totiž
najevo, že investor, aniž by byl
s obcí domluven na základních
principech budoucího fungování

společnosti, již podepsal kupní
smlouvu s ing. Dybou. K převodu podílu tak mohlo dojít jen po
schválení valnou hromadou společnosti. V tento okamžik se zastupitelé rozhodli, že do obchodu
obec znovu vstoupí a podíl od
ing. Dyby odkoupí. To se stalo na
přelomu dubna a května. Částku
pět milionů korun uhradila obec
ze svých rezerv a na druhých pět
milionů nám byl poskytnutý úvěr
od České spořitelny na pět let
s výhodnou úrokovou sazbou necelých dvou procent. V tuto chvíli je tedy lom ve stoprocentním
vlastnictví obce Číměř. Zastupitelstvo také schválilo změnu názvu na Kamenolom Číměř s.r.o.
Novými jednateli byli postupně
na základě usnesení zastupitelstva jmenováni Jaroslav Běhoun
a Zdeněk Kněžínek. Oba jednatelé spolu s vedoucím lomu Václavem Adamcem vyjednali obsazení zákonem stanovené funkce
závodního lomu, kterou vykonával ing. Dyba. Novým závodním
lomu se stal ing. Oldřich Štěch.
Za účelem zefektivnění ostrahy
a úspor režijních nákladů byl
v areálu lomu nainstalován kamerový systém spolu s elektronickým zabezepečením budov.
O hospodaření lomu v minulých
letech se chystáme více rozepsat
v příštím vydání občasníku.

Kabiny v Číměři
V průběhu povolebních změn
byla v plném proudu přestavba kabin v Číměři. Cena díla se
nakonec vyšplhala na cca pět
milionů oproti původním třem.
Původní projekt totiž vůbec nepočítal s rekonstrukcí kulturního
zázemí v objektu. Abychom se do
budoucna vyhnuly podobným
situacím, zřídilo zastupitelstvo
obce stavební komisi, která bude
spoludohlížet na podobné investiční akce už od zrodu projektové
dokumentace. V současné době
kabiny plně slouží fotbalistům.
Přilehlá kulturní část slouží i veřejnosti a to například formou
pronájmu prostor na rodinné
oslavy a podobně. Kapacita vnitřních prostor je cca 55 míst. Prostory jsou vybaveny výčepním
zařízením, lednicemi, sporákem
a základním kuchyňským vybavením. Nově zrekonstruovaná je
přilehlá kuchyně, a sociální zařízení.
Klubovna v Nové Vsi
Na počátku letošního roku jsme
podepsali smlouvu na výstavbu klubovny v Nové Vsi s firmou
p. Kamila Kadlece, která vyšla
vítězně z výběrového řízení. Jedná se o největší investiční akci
v tomto roce. I když jsme tuto akci
„zdědili“, považujeme za dobré jí

realizovat, i když projekt opět nebyl kompletně zajištěn. Cena by
se měla pohybovat okolo 2,6 mil.
korun s DPH. Již nyní víme, že
v projektové dokumentaci nebyly
řešeny přípojka vodovodu, rozvody vody, odpady a elektrické
rozvody včetně přípojky. Proto je
třeba počítat s navýšením ceny
i o tyto práce. Termín dokončení je
koncem listopadu letošního roku.
V současné době je hrubá stavba
pod střechou, jsou osazená okna
a dveře a uvnitř jsou vybudovány
příčky. Stavbě běží podle harmonogramu.
Technické služby
Obec má v trvalém pracovním
poměru dva pracovníky na údržbu zeleně a obecního majetku.
S dalšími pracovními silami jsme
částečně závislí na tom, kolik pracovníků nám na veřejně prospěšné práce poskytne Úřad práce. Pro
letošní rok jsme měli takto od jara
zajištěné dva pracovníky a následně se nám od počátku července
podařilo získat dalšího. Oproti
předchozím rokům je to změna

k horšímu, protože stát uplatňuje
úsporná opatření bohužel právě
v této oblasti. Další činnosti, jako
například práce v lese, specializované práce, zajišťujeme pracovníky, kteří mají s obcí uzavřenou
dohodu o pracovní činnosti nebo
práce vykonávají na živnostenský
list.
V současné době připravujeme
projektovou dokumentaci na rekonstrukci přízemí objektu bývalé
klubovny, která se nachází hned
vedle obecního úřadu. Chtěli bychom zde vybudovat důstojné
zázemí pro tyto pracovníky, včetně malé dílny a skladu. V pěkných
půdních prostorech potom do
budoucna zvažujeme vybudování
jednoho sociálního bytu.
Něco málo k odpadům
Problematika nakládání s odpady
v naší obci vyžaduje širší prostor
a proto se jí pokusím uchopit zevrubněji v některém z příštích vydání občasníku. Od 1.1. 2020 musí
obec umožnit občanům odkládání použitých a přepálených rostlinných olejů vzniklých v domác-

Na obrázku můžete vidět rozbitou tukovou kouli o velikosti dvou fotbalových míčů, která v kombinaci s vlhčenými ubrousky ucpala kanalizační sběrač v Číměři.
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nostech. Z tohoto důvodu jsme
s předstihem zajistili kontejner
na sběr těchto tuků. Kontejner je
umístěn na nádvoří u obecního
úřadu v bezprostřední blízkosti
kontejnerů na oděvy a hračky. Zde
můžete odložit přepálené rostlinné tuky v uzavřených PET lahvích.
Oleje jsou odváženy specializovanou firmou k dalšímu zpracování.
O tom, že má smysl třídit i tento
druh odpadu jsme se přesvědčili
spolu s místostarostou J. Janatou
v posledních měsících při řešení
havarijních stavů na kanalizaci
v Číměři. Ve dvou případech byla
zjištěná neprůchodnost kanalizace, která byla způsobena ztuhlými
tuky, které se používají v kuchyních domácností a které v kanalizaci tuhnou, shlukují a potrubí
postupně zanesou tak, až se stane neprůchodným zcela. Během
těchto prací a při údržbě čistírny
odpadních vod jsme bohužel zjistili, že se kanalizace stává místem,
kde se občané zbavují různých odpadů, které tam rozhodně nepatří.
Zbytky jídla si krmíme vlastní kolonii hlodavců, přičemž tím snižujeme účinky drahé deratizace.
Zrovna tak do kanalizace nepatří
vlhčené ubrousky, které se vodě
nerozpadnou a zanášejí jak kanalizační potrubí, tak ČOV. To samé
platí i o dalších hygienických pomůckách.
Co mi dělá radost?
Zvolením do funkce starosty naší
obce se mi podstatně změnil život. Opustil jsem zaměstnání,
které jsem vykonával moc rád
a po letech jsem začínal v prakticky neznámém prostředí. Začátek
byl velmi těžký, když si představíte, že nastupujete do neznámého
kolektivu v rozjitřené povolební
době a vstupujete do agendy, na
kterou jste dosud nahlíželi pouze
zvenku a navíc přebíráte veškerou odpovědnost, která k funkci
starosty patří. Velkou oporu jsem
našel nejen v rodině, ale i v zaměstnancích úřadu, kteří jsou

Příprava Číměřských dobrovolných hasičů před prvním ostrým startem na soutěži
v Dolním Skrýchově

Čekání na první startovní výstřel

ochotní pracovat pro obec i nad
rámec svých povinností. Velkým
pomocníkem je mi také místostarosta Jaroslav Janata, který neváhá
kdykoliv podat pomocnou ruku,
ať už se jedná o cokoliv. Mile jsem
překvapen i tím, jak většina zastupitelů spolupracuje na chodu
obce, zajímají se o problémy obce
a pomáhají s jejich řešením. Zjistil
jsem, že tu máme dost lidí, kteří
jsou schopní a hlavně ochotní nezištně pomoci nebo rovnou zorganizovat akce, které obohatí kulturní, sportovní a společenský život

v obci. Jsem rád za to, že se fotbalistům podařilo udržet stávající soutěž sportovní cestou a že
se sami sportovci podílejí velkou
měrou na správě sportovního areálu.
Samostatnou kapitolu by si zasloužili dobrovolní hasiči, kteří se
probouzejí z jakési letargie. Ačkoliv v rámci svých možností zasahovali běžně u různých událostí,
tak nyní přidali i sportovní dimenzi. Obec nyní zafinancovala částečnou obnovu zejména zásahových hadic a příslušenství. Hasiči

sestavili sportovní družstvo a již
se zúčastňují soutěží v požárním
sportu. Dobrou zprávou je, že se
přidávají i mladí. Hasiči se zajímají o možnosti brigád ve prospěch
obce, aby nebyli závislí pouze na
finančních příspěvcích, které jim
„přiklepne“ zastupitelstvo obce.
Domnívám se, že tohle je ta správná cesta. Vyvíjet aktivitu a nečekat,
že to někdo zařídí a zaplatí.
Velkou radost mám také z toho, že
se o dění v obci začalo zajímat více
občanů. Jednání zastupitelstva
nejsou jen strohou schůzí zastupitelů, ale schází se zde v poměrně
hojném počtu občané obce, zapojují se do diskuse a přichází mnohdy s podnětnými nápady, které se
můžeme dříve nebo později pokusit realizovat. Je příjemné vidět, že
se zde začíná formovat občanská
společnost, pro které dění v obci
nekončí hozením hlasovacího lístku do volební urny.
Letošní rozpočet obce, provedené
a plánované akce
S rozpočtem obce na letošní rok
se můžete podrobně seznámit na
našich webových stránkách, případně přímo na obecním úřadě,
kde vám můžeme odpovědět i na
vaše případné dotazy. V následujícím textu vám chci ozřejmit pouze některé charakteristiky rozpočtu, který je naším prvním. Jak je
na jiném místě uvedeno, největší
investiční akcí v letošním roce je
výstavba klubovny v Nové Vsi za
cca 3 mil. korun. Do rozpočtu výrazně promluvil nákup podílu ve
společnosti Petra-lom Číměř, kdy
jsme 5 milionů korun zaplatili přímo z našich rezerv a od července
začínám splácet úvěr na druhou
polovinu kupní ceny. Podařilo se
nám po letech opět napustit rybník v Potočné po nutné výměně
kbelu a opravě výpustě. Opravili
jsme ochranné sítě u sportovního
areálu v Číměři, instalovali krásný
obraz sv. Terezy na oltář v kapli ve
Lhotě, kam v současné době také
dokončujeme instalaci křížové
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cesty. S tou je počítáno i do kaple
v Potočné. Rámy obrazů křížové
cesty procházejí sanací po napadení červotočem i v Sedelské kapli, kde na jejich restauraci pracuje
ak. sochař p. Krninský. Ten spolu
s Ing. Špulákem instaloval krásný
křížek u cesty v Číměři nad hřbitovem ve směru na Sedlo. V letošním roce také proběhne oprava
rekonstrukce některých křížků,
na kterou se nám podařilo získat
dotaci. Ing. Špulák je úspěšný také
v získávání dotací na pěstební činnost v našich lesích.
Na tomto místě je třeba uvést, že
oproti minulým letům nepočítáme rozpočtu se ziskem z našich
lesů. Vzhledem ke kůrovcové kalamitě, která srazila ceny dřevy na
minimum, jsme pozastavili plánovanou těžbu a budeme těžit pouze
napadené stromy.
V současné době jsou v plném
proudu projektové práce na rybníčky Soudek a Džbánek v Číměři,
které mají vzniknout v lokalitě za
sběrným dvorem směrem k Lágru
a na které se pokoušíme získat dotaci, stejně jako na návesní rybník
ve Lhotě a Obecní rybník v Sedle.
Další významnou akcí, na které
pracujeme je úprava vody v Nové
Vsi, kde se potřebujeme zbavit
manganu v pitné vodě. Nejprve
však musíme vyjasnit a zlegalizovat majetkové poměry ke všem
částem vodovodu, abychom mohli započít přípravu projektové dokumentace. Samostatnou a velmi
složitou kapitolou je kanalizace
v Číměři a čištění odpadních vod.
Tomuto tématu se také chci věnovat v některém z dalších vydání.
Ale jeví se jako nutné zpracování
pasportu kanalizace a zjištění jejího skutečného stavu, který se jeví
jako tristní.
V těchto dnech se také rozeběhne
administrativní kolotoč, jehož výsledkem by měl být aktualizovaný
územní plán obce. Proto vyzývám
občany, kteří mají o problematiku
zájem, aby sledovali úřední desku na které budou seznamování
s průběhem procesu.

Rozpočet obce je zatížen mnohými mandatorními výdaji, jako
je provoz školky, údržba majetku, mzdy zaměstnanců, údržba
zeleně, údržba a opravu budov
a ostatního majetku obce atd. Nemalou část finančních prostředků
a také času nám odčerpávají různé opravy - havárie kanalizace,
opravy na vodovodech, opravy
techniky apod.
Setkání seniorů ve Lhotě
Dne 21.6. 2019 se ve společenském sále ve Lhotě konalo tradiční setkání seniorů Číměřska.
Na začátku setkání před našimi
seniory vystoupily děti z Mateřské školy v Číměři a dále své velmi
temperamentní vystoupení přida-
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la děvčata z aerobic clubu. K tanci
a poslechu hrála dechová hudba
Ing. Jana Špuláka Pohodička, která naprosto dostála svému názvu
a nejenže naše seniory roztančila,
ale rozezpívala celý sál. Nutno podotknout, že k výborné atmosféře
setkání přispěli sami senioři, kteří
se přijeli opravdu bavit a věřím, že
se jim večer také líbil. Na akci jsme
zaznamenali velmi pozitivní ohlasy od seniorů samotných a proto
bych chtěl touto cestou poděkovat
dětem a paním učitelkám z MŠ,
děvčatům z aerobic klubu, muzikantům skupiny Pohodička. Paní
Sliacké a paní Králíkové za přípravu a organizaci akce a také Lhoteckým občanům, kteří se podíleli
na přípravách i na organizaci.

POZVÁNKA DO ZÁKULISÍ HOSPODAŘENÍ
V OBECNÍCH LESÍCH
Lesy obce Číměř se rozkládají
na ploše cca 647 ha zpravidla ve
větších komplexech v 9 katastrálních územích (Číměř 187 ha, Sedlo 147 ha, Lhota 122 ha, Dobrá
Voda 76 ha, Bílá 51 ha, Hradiště
29 ha, Potočná 26 ha, Nová Ves
7 ha, Malíkov nad Nežárkou 2 ha).
Nachází se většinou na balvanitých, místy skalnatých návrších.
Nejvýše položeným místem je
východní okraj majetku směrem
k Hůrkám s nadmořskou výškou
cca 658 m.n.m., nejnižším bodem
je niva Koštěnického potoka v jihozápadním cípu majetku v Ame-

rice cca 480 m.n.m. Z hlediska expozice terénu je nezanedbatelná
skutečnost, že se významná část
obecních lesů nachází na severních či severozápadních svazích,
tudíž není tolik vystavena teplým
jihovýchodním přepadovým větrům pocházejícím z Panonské
nížiny, které jinde v oblasti České
Kanady působí v zimě rozsáhlé
kalamity vlivem námrazy.
Nejvíce zastoupenou dřevinou je borovice (55%), dále smrk
(35%), buk (4%), bříza (3%), jedle
(1%), modřín (1%), olše (1%), dub
(1%).

Zajímavým údajem je plošné zastoupení věkových stupňů lesa, z něhož je patrné, že
v obecních lesích je nadnormální
podíl mýtních porostů starších
než 100 let a dále nadnormální
podíl nejmladších porostů. Naopak značný propad v zastoupení
vykazují porosty středního věku
od 30 do 80 let. Toto zastoupení
není zdaleka ojedinělé, vyskytuje se u většiny okolních lesních
majetků a při zasazení do historického kontextu lze snadno
vysvětlit. Nejstarší porosty založené na přelomu 19. a 20. stole-

Přehledová mapa obecních lesů

září 2019

V lesnické mapě jsou porosty barevně odlišeny podle věku

Bukové kotlíky jsou obzvlášť na podzim velmi nápadné - pohled od hlavní silnice směrem ke Hradišti
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Ukázka popisu porostů v hospodářské knize

tí, tedy v době relativního klidu
a levné pracovní síly, se vyznačují poměrně vysokou kvalitou
a většinou se jedná o porosty cílových dřevin smrku a borovice.
Je na nich znát zřetelnou stopu
důsledné péče v mladém věku,
byly vysazené v hustém sponu
s dostatečným počtem stromků
a dobře ochráněny před náporem buřeně a spárkaté zvěře, které
tehdy podle archívních záznamů
nebylo zdaleka tolik jako dnes,
protože majitelé půdy nebyli příliš ochotní tolerovat škody zvěří a proto její stavy udržovali na
hranici hospodářské škodlivosti.
S nástupem hospodářské krize
mezi světovými válkami je znát,
že na zakládání nového lesa již nezbývalo tolik prostředků a proto se
z této doby dochovaly porosty nižší kvality (sukatější vlivem řidšího
sponu, který mohl být způsoben
i tím, že nebylo prováděno doplnění místo uhynulých stromků)
a s větší příměsí náletových dře-

vin břízy a osiky, přičemž nejhorší kvalitu vykazují porosty ve stáří
cca 70 – 80 let, tedy založené kolem druhé světové války. V řadě
případů se evidentně jedná o nálet na vytěžených plochách, typickým příkladem jsou centrální část
Lágru nebo porosty podél linie

pohraničního opevnění pod Hradištěm. Po válce došlo zejména
v pohraničí v důsledku zalesnění
dřívějších zemědělských pozemků k významnému nárůstu plochy
lesa, v obecních lesích najdeme
ukázkové prvolesy vyznačující se
značnounetvárností,sukatostíasbí-

Věková struktura obecních lesů
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havostí kmene nalevo podél cesty
ze Sedla do Ameriky. Častá mezernatost prvolesů je dána tím, že zde
chybí kořenový rošt z předchozí
generace a proto se stromy snáze
vyvrací. S nástupem jednotného
socialistického hospodaření došlo
k plošnému znárodnění majetku, z hlediska úrovně lesnického
hospodaření však nelze přehlédnout významný pokrok, neb se
dotěžily nekvalitní, často zabuřenělé řediny a řádně zalesnily staré paseky. Díky spojení provozu
s výzkumem se začalo dbát na genetický původ sadebního materiálu a vhodnost dřevin na daném
stanovišti. Významným počinem
bylo rozčlenění rozsáhlých monokultur borovice a smrku skupinami melioračních dřevin za účelem
zlepšení kvality půdy a zvýšení
stability. Bukové skupiny, lesnicky nazývané „kotlíky“ pocházející ze 60. a 70. let 20. století jsou
v lese velmi nápadné, rovněž byly
do kotlíků vysazovány duby, jedle, javory, lípy, douglasky či modříny. V roce 1977 byl vydán nový
lesní zákon, který byl zpracován
na míru velkoplošnému socialistickému hospodářství, z této
doby pochází rozsáhlé porosty tyčovin např. severně od Bílé nebo
v Bídě. Díky špatné přístupnosti
pro velkou těžební techniku zůstaly stranou zájmu některé lokality,
a proto dnes máme např. v prostoru mezi Lhotou a Hradištěm rozlehlé plochy přestárlých porostů.
Nadnormální rozsah nejmladších
věkových stupňů lesa je dán intenzívním hospodařením obce po
navrácení lesů v posledních dvou
desetiletích.
Uvedené zastoupení věkových
stupňů má zásadní vliv na těžební
možnosti a proto je třeba počítat
s tím, že za přibližně 20 – 30 let dojde k výraznému snížení těžby cca
o 1/3, což si jistě někteří pozorovatelé vyloží tak, že hajný zlenivěl,
protože když byl mladší, tak mýtní
porosty našel. Tento nepříznivý
předpoklad se tedy snažíme zmír-

50letý bukový kotlík nad Lhotou

80letý porost vzniklý zřejmě náletem na Lágru

100letý geneticky hodnotný porost smrku v prudkém svahu jižně od Číměře. Smrk zde vzhledem
k extrémnímu podloží nedosahuje velkého přírůstu, ale zachovává kvalitu kmene
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110letý geneticky hodnotný porost borovice
u Prostřední cesty nad Sedlem

130 letý geneticky hodnotný porost smrku poblíž Panského rybníka

Solitérní buky se v lese ponechávají z estetických i stabilizačních důvodů

nit tím, že zcela nevyužíváme těžební možnosti dané lesním hospodářským plánem a tak část těžeb
oddalujeme na další desetiletí,
a dále intenzívními výchovnými zásahy v porostech středního
věku, které povedou ke zvýšení
přírůstu.
Hospodaření v obecních lesích je upraveno lesním hospodářským plánem (LHP) schváleným Krajským úřadem na období
let 2016 – 2025. LHP stanoví na
období platnosti maximální výši
těžby, minimální podíl melioračních dřevin při zalesnění a minimální plošný rozsah výchovných
zásahů (tj. prořezávek a probírek)
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v porostech do věku 40 let. Součástí LHP jsou hospodářská kniha,
kde jsou jednotlivé porosty popsány podle taxačních veličin, a dále
porostní mapa, v níž jsou jednotlivé porosty barevně odlišeny podle věku. LHP dále obsahuje návrh
opatření v jednotlivých porostech
– těžbu, výchovu a zalesnění. Při
umísťování těžeb se zohledňuje
stáří a stav porostu, reliéf terénu
a směr nebezpečného větru. Návrh skladby dřevin pro zalesnění
vychází ze zjištěného lesního typu,
který vyjadřuje půdní, vlhkostní
a terénní vlastnosti stanoviště, aby
se pěstovaly dřeviny, které tam budou mít vhodné podmínky a byla
tak zajištěna budoucí stabilita i produkce kvalitní dřevní hmoty.
Při zpracování LHP byly na
základě posouzení kvalitativních
znaků (tvar a plnodřevnost kmene, vitalita, zdravotní stav) též vytipovány porosty vyznačující se
vysokou genetickou kvalitou za
účelem zajištění vlastních zdrojů
reprodukčního materiálu, protože podle platné zákonné úpravy
je povoleno při zalesnění používat pouze reprodukční materiál
uznaného původu. Následně bylo
uznáno celkem 17 porostů pro
dřeviny smrk, borovici, modřín,
jedli a dub, z nichž je možné sbírat
osivo jak pro vlastní potřebu, tak
dodávat do semenářských firem.
Základem dobrého hospodaření je funkční cestní síť, která zajistí
odvoz vytěženého dříví z lesa, dopravu pracovníků a materiálu (sazenice, pletivo, přípravky) a umožní pohotovou správu lesa. Proto se
postupně opravují odvozní cesty
v lese, obnovují původní katastrované polní cesty spojující les
s veřejnými komunikacemi a dále
se cestní síť doplňuje novými cestami tam, kde chybí, přičemž se
zpravidla využívají stávající přibližovací linky, u nichž dochází k rozšíření průjezdné šířky, vybudování
skládek a zlepšení kvality povrchu.
Doplněním chybějících cest se vý-

140letý geneticky hodnotný porost modřínu podél silnice z Číměře do Nové Bystřice

Přestárlý 150letý špatně přístupný porost pod Hradištěm

Nekvalitní mezernatý porost na bývalé zemědělské půdě u cesty do Ameriky
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Velmi zdařilá 3letá kultura borovice u cesty do Ameriky

Velmi zdařilá 4letá kultura dubu na Márinkách u Bílé

razně do budoucna sníží náklady
na přibližování dříví na odvozní
místo. V letošním roce byla zásadním způsobem zpřístupněna
centrální část Lágru, probíhá zpřístupnění Sedelské Bídy a zatím
jen částečně došlo ke zpřístupnění rozsáhlého komplexu mýtních
porostů mezi Lhotou a Hradištěm.
Je zřejmé, že dobře sjízdné lesní cesty budou ve zvýšené
míře svádět veřejnost k vjezdu
do lesa, ať již za účelem sběru
lesních plodin, rekreace nebo
krádeží dříví. Proto považuji za vhodné připomenout §20
odst. 1 zákona 289/95 Sb. (zákon
o lesích), kde je uveden zákaz
jezdit a stát motorovými vozidly
v lese, přičemž tento zákaz neplatí
na činnosti, které jsou prováděny při hospodaření v lese, a dále
se nevztahuje na vlastníka lesa,
který může udělit výjimku dalším osobám. V obecních lesích
se tato výjimka nejčastěji uděluje
pro samovýroby dříví a je uvedena ve smlouvě. V případě, že bude
docházet k častému porušování
zákazu vjezdu do lesa a s tím spojenému poškozování opravených
cest, bude obec nucena cesty pro
veřejnost uzavřít závorami.
Dalším dlouhodobým úkolem
je prostřednictvím koupí, prodejů a směn postupné vyřešení
vlastnických vztahů a scelení lesního majetku, aby obec vlastnila
souvislé lesní komplexy a naopak
se zbavila odloučených menších
pozemků. V roce 2016 byla dokončena velká směna s Lesy České
republiky s.p., lesní správou Jindřichův Hradec, při níž obě strany
daly do směny 36 ha lesa, přičemž
obec výměnou za nesouvislé pruhy lesa v Číměřských stráních
a odlehlé lesy při cestě z Bílé na
Lásenici získala lesní pozemky
v k.ú. Číměř, Bílá a Sedlo a došlo
tak ke scelení komplexů v Bídě,
v Americe a nad Sedelským rybníkem. Nyní se připravuje podobná
směna s lesní správou Český Ru-

Přirozené zmlazení na Kovářce
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dolec, která spravuje lesy na levém břehu Koštěnického potoka.
V uplynulých dvou letech došlo
rovněž k získání cca 10 ha lesů od

fyzických osob. V současné době
probíhají komplexní pozemkové
úpravy v k.ú. Sedlo, při nichž je
naším zájmem drobnými majet-

kovými přesuny vyřešit nesoulady
mezi hranicí obecních lesů v katastrální mapě a ve skutečnosti.
Ing. Jan Špulák

Jedlové šišky se v září začínají rozpadat a na větvích zůstává pouze středové vřeteno, proto se sbírají přímo v korunách

Mladý porost mezi Sedlem a Bílou vzniklý náletem. Prázdná místa byla
doplněna modřínem s individuální ochranou proti zvěři. V pozadí 50letý
bukový kotlík

Kvalitní borová tyčovina se zřetelnou přibližovací linkou severně od Bílé

Kvalitní borová tyčkovina v Americe

Smrková kultura u silnice do Nové Bystřice, za ní skupiny vitálního náletu modřínu pocházejícího ze sousedního uznaného porostu
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