Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Kalamity tento rok menej ako vlani
Zatiaľ čo v roku 2019 sme mali na Svrčinovci 6.700 m3 kalamitnej ťažby, tento rok to nebude viac ako 5.500
m3. Pomohla chladná a vlhká jar, ktorá spomalila jarné rojenie podkôrnikov, ale aj dôsledné vyhľadávanie
a asanácia napadnutých stromov. Vyhľadávanie a vyznačovanie napadnutých stromov zabezpečoval tak ako
po minulé roky hospodár Ing. Ivan Feik v spolupráci so zárubkármi. Riadenie ťažby a odbytu dreva mal na
starosti Ing. Andrej Hlaváč, a vlastnú ťažbu partie ktoré pracovali v takom istom zložení ako vlani: Ján
Haladej a spol. z Čierneho, Pavol Šuška a spol. zo Svrčinovca, Ján Plaček a spol. z Čadečky, Ľubomír
Tremboš zo Svrčinovca, a Martin Martiniak a spol. z Čierneho.

Ekonomický zázrak nie, ale výnos áno
Vyťažilo sa menej, a ceny suchárového dreva celý rok stagnovali na dlhoročnom dne. Preto tržby nedosiahnu
vlaňajšiu úroveň. Výbor prijal reštrikčné opatrenia aby hospodárenie skončilo ziskom. Hygiena lesa sa musí
robiť všade. Ceny práce v ťažbe a pestovaní sa takisto nedajú znížiť, lebo by ich nemal kto robiť. Plochy na
zalesňovanie, vyžínanie, ochranu proti zveri, či opravu ciest sa však starostlivo vyberali, a robilo sa len to, čo
bolo naozaj nevyhnutné. Znížili sa odmeny členov výboru, a na dosiahnutý výnos sa naviazali aj odmeny
hospodára, odbytára a lesnej stráže. Počet členov lesnej stráže sa znížil z dvoch na jedného, ostal Peter
Stráňava.

Pomôcť môže podaný projekt
Spoločenstvo v tomto roku pripravilo, a podalo do výzvy z Programu rozvoja vidieka „Projekt revitalizácie
a obnovy lesných spoločenstiev LPS Svrčinovec“. V rámci projektu by mali byť financované príprava plôch
a zalesnenie na spolu 19,29 ha v 47 porastoch, a oplotenie plôch proti zveri na spolu 6,10 ha v 21 porastoch.
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 50.237 EUR. V prípade úspechu nám tento projekt
v najbližších dvoch rokoch pokryje významnú časť nákladov na pestovné činnosti, a tým zlepší ekonomiku
a výnosy hospodárenia pre vlastníkov. Všetky práce by mali robiť vlastníci, resp. ľudia zo Svrčinovca.

Nová zmluva s podnikom LESY SR, š.p.
Po viac ako ročnom vyjednávaní sa výboru LPS v tomto roku podarilo uzavrieť novú nájomnú zmluvu na
podiely tzv. neznámych a neidentifikovaných vlastníkov lesa. Na rozdiel od doteraz platnej zmluvy, kde bol
nájom dohodnutý ako paušál za kubík vykonanej ťažby, v novej zmluve je naviazaný na skutočne dosiahnutý
výnos podľa vopred stanoveného vzorca. Spoločenstvo tak nie je ohrozené neschopnosťou platiť nájomné aj
v ekonomicky ťažkých rokoch, akým je napríklad tento.

Cesta v Matiaškovom potoku bude
Investičnou akciou roka na pozemkoch spoločenstva je výstavba lesnej cesty v Matiaškovom potoku.
Projektová dokumentácia a stavebné povolenie sa pripravovali od jari, výstavba začala v jeseni, a mala by
byť dokončená do polovice budúceho roka. Pôjde o sypanú kamenivom spevnenú cestu kategórie 2L
v náročnom nesprístupnenom teréne. Stavbu financuje a realizuje konzorcium D3. Ide o záväzok, ktorý
investor prijal ako náhradu za prerušenie panelovej cesty na Furmanci, ktorého riešenie v projekte
nevyhovovalo potrebám LPS Svrčinovec ani Roľníckemu družstvu Čierne-Svrčinovec.

Čo so zhromaždením zatiaľ nevie nikto
Po tom, čo sa z dôvodu koronakrízy neuskutočnilo zhromaždenie LPS Svrčinovec v tomto roku, môže byť
jeho konanie klasickou formou ohrozené aj v tom budúcom. Situáciu budeme sledovať, počkáme na
usmernenia úradov, a budeme Vás včas informovať. Sledujte našu stránku.

Do nového roka prajeme
všetkým Svrčinovanom
aby boli silní a zdraví
ako táto jedľa
v Kapaľonke na Závrší
Pripravil: Ladislav Kulla
Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda, konzultácie s výborom a OLH)
Pracovné telefonické kontakty:
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170; Ing. Andrej Hlaváč (odbyt a služby): 0911 236440; Anton
Kulla: (kancelária LPS): 0948 525542
www.lpssvrcinovec.sk

