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Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

Lesnícke činnosti v prvom polroku 2015
Ťažba dreva
Od začiatku roka 2015 bolo do termínu uzávierky tohto čísla spravodaja vyťažených približne 1100
m3 drevnej hmoty. Uskutočnila sa kalamitná aj úmyselná ťažba. Sústredenejšie ohniská kalamity
o objeme 30 až 70 m3 sa postupne spracovali Pod Grapami, vo Vajdíkovom potoku, v Potoku – nad
Čadečkou, na Praženkovej, a na Kýčere v Romanom zárubku. Úmyselná ťažba schválená
vlastníkmi sa uskutočnila na Kiščakovom, Bubnovom, Pajonkovom, Blažkovom, Matiaškovom
zárubku, a na Horných dielniciach. Nová roztrúsená kalamita ktorú treba urýchlene spracovať bola
zaevidovaná na Kolibiskách – Vojtkov zárubok, na Kýčere – Marčakov, a v Potoku – na
Bučkovskom a Planom. Všetky vydané povolenia aj s mapkami, dotknutými parcelami
a množstvom vyznačeného dreva sú vždy pred vykonaním ťažby zverejnené na stránke LPS
(www.lpssvrcinovec.sk\povolenia), na nástenke LPS, a v informačnej skrinke pred obecným
úradom.
Pestovné práce
Na prelome apríla a mája sa skutočnilo jarné zalesňovanie, v rámci ktorého sa vysadilo celkom
9100 sadeníc. Všetky práce vykonali občania Svrčinovca. K organizácii jarného zalesňovania sa
10.4. uskutočnila schôdza zárubkárov. V júli sa začne s ochranou výsadieb vyžínaním buriny podľa
plánu ktorý pripravuje odborný lesný hospodár (OLH) Ing. Ivan Feik.
Údržba lesných ciest
Vykonala sa navážka kameniva na problematické úseky lesných ciest najviac dotknuté vykonanými
ťažbami. Naviezlo sa celkom 417 ton kameniva v lokalitách Pod Valy, Pri kríži – na Vlčiu, Pri
hnojisku, Na novinách, U Bordža, a na Kýčere. Kamenivo sa využilo na spevnenie povrchu
a odvodnenie zamokrených úsekov ciest trativodmi. Spolu s predchádzajúcim návozom riečneho
štrku a všetkými súvisiacimi prácami, ktoré sa ešte dokončujú náklady nepresiahnu 11 tis. EUR, čo
je limit ktorý na tento účel uvoľnil výbor LPS opatrením 15/2015. Práce koordinuje a dozoruje
výkonný podpredseda LPS Ignác Fonš.

Príďte si vyzdvihnúť svoje podiely
K tomuto termínu je vyplatených stále menej ako polovica výnosov známych vlastníkov za
hospodársky rok 2014. Pripomíname členom LPS že na vyplácanie sú pripravené aj všetky doteraz
nevyplatené výnosy za uplynulé roky hospodárenia bývalého združenia (ZVLaPP). Po 30.6.2015
budú výnosy ktoré si vlastníci neprídu osobne vyzdvihnúť postupne zasielané poštou tak, aby v
roku 2015 boli všetky záväzky voči členom LPS vyrovnané. Upozorňujeme že pri zasielaní poštou
je vyplatený výnos znížený o poštovné.

Prvé kolo povolení na palivové drevo uzavreté
Podľa plánu prebehlo v druhej polovici mesiaca máj vyznačovanie palivového dreva pre členov
LPS, ktorí o to požiadali do termínu 15. mája 2015. Vydané boli povolenia na všetkých 112
prijatých žiadostí. Vyznačovanie zabezpečuje OLH v spolupráci so zárubkármi, u ktorých si
žiadatelia aj vyzdvihnú vydané povolenia. Na dočasne neobsadených zárubkoch funkciu zárubkára

zastupuje výkonný podpredseda I. Fonš. Ďalšia uzávierka žiadostí na palivo bude 15. júla, a
posledná v tomto roku 15.septembra.

Poľovačka by nemala rozdeľovať svrčinovanov
Napriek tomu že nájomné zmluvy na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Čierne –
Svrčinovec končia až v roku 2016, začala sa súťaž o výkon práva poľovníctva už teraz. Uskutočnili
sa tri zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov, na ktorých sa v zmysle zákona rozhoduje o
spôsobe poľovania v revíri na ďalších 15 aj viac rokov. Jedno sa uskutočnilo na Čiernom 24.2.2015,
ďalšie dve v Lietavskej Lúčke (25.2., a 30.4.2015).
Súperia dve skupiny, a v zásade ide o to, či bude pokračovať súčasný stav keď sa v revíri poľuje na
základe vlastníckych práv a paritného princípu rozhodovania medzi Čiernym a Svrčinovcom
(výsledok zhromaždenia na Čiernom), alebo revír ovládne na nájomnom princípe Poľovnícke
združenie Čierne, ktoré sa aj na Svrčinovci už predstavilo svojimi letákmi, a ktorého členmi sú aj
niektorí svrčinovania (výsledok zhromaždení v Lietavskej Lúčke).
Výbor LPS Svrčinovec považuje každé riešenie brániace poľovať „druhej“ skupine vlastníkov za
nesprávne a trvalo neudržateľné. Bude v rámci svojich kompetencií (ktoré z iniciatívy PZ Čierne
práve preveruje súd) naďalej presadzovať zachovanie poľovníckej samosprávy v obci, otvorenej
všetkým vlastníkom pôdy na Svrčinovci.

Úradné hodiny LPS Svrčinovec:
Streda: 10:00 – 15:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Piatok: 17:00 – 19:00 (kompletná agenda vrátane finančných operácií)
Pracovné telefonické kontakty:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk
Pripravil: Ladislav Kulla

Obr. 1: Lesné cesty slúžia nie len k zvýšeniu efektívnosti obhospodarovania a ochrany lesov, ale aj
k zlepšeniu prístupu verejnosti pri rekreácii v lesnom prostredí.

