Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

Tohtoročná sezóna prác v lese sa uzatvára
Ťažby dreva sa sústreďujú na posledné zvyšky nespracovanej kalamity na Horných Dielniciach (nad
čierňanskou cestou), v Mišovom potoku, na Závrší a v Škradnom, v objeme spolu cca 80 m3. Celkový
tohtoročný objem ťažby od začiatku roka dosiahne približne 6.600 m3. Od mesiaca máj ide výlučne
o kalamitnú ťažbu podkôrnym hmyzom napadnutého dreva. Pokročili aj práce v čistení lesa po ťažbe
a upaľovaní haluziny. Vo väčšom rozsahu ostáva dočistiť lokality Berkov grúň a Matiaškov potok.
Jesenné zalesňovanie prebehlo podľa plánu pripraveného OLH. Zalesnilo sa spolu 4,97 ha holín. Bolo
vysadených 15.200 ks buka, 4.950 ks smrekovca, a 4.200 ks smreka. Súbežne so zalesňovaním prebehlo
ošetrenie nových aj starších výsadieb náterom Cervakol proti odhryzu zverou. Ošetrilo sa 44,75 ha kultúr,
pričom sa spotrebovalo celkom 540 kg prípravku. Na čistení lesa a pestovných prácach sa podieľajú výlučne
občania Svrčinovca. Kvalita prác stúpa, a všetkým čo sa na nich podieľajú patrí poďakovanie. Ľudí
ochotných robiť v lese je stále menej. Pripomíname že záujem o prácu je možné nahlásiť v úradných
hodinách v kancelárii LPS.
Dokončili sa opravy lesných ciest najmä tam, kde bolo vykonané najviac ťažby – t.j. na Furmanci, Kýčere,
a v Potoku. Spevnila sa skládka Pod Valmi. Na jar plánujeme začať s opravou lesných ciest na Kolibiskách,
a s dlhšie pripravovanou výstavbou prerušenej cesty do Kropoča (okolo Metalcomu).
-lk-

Proces odčlenenia poľnohospodárskych a lesných pozemkov v poslednej fáze
V Spravodaji č. 2/2016 sme vás informovali o začatí zameriavania okrajov lesných porastov v mesiaci máj.
Úloha odčleniť poľnohospodárske a lesné pozemky vyplýva zo záverečných ustanovení Zmluvy o LPS, a zo
Spoločného vyhlásenia subjektov zainteresovaných na užívaní a správe pozemkov vo Svrčinovci, prijatého
dňa 8.3.2016 na osobitnom zasadnutí Komisie pre pôdohospodárstvo a extravilán pri OZ Svčinovec
(zverejneného v Spravodaji 1/2016 a na stránke LPS Svrčinovec).
Medzičasom geodeti ukončili terénne zameriavanie. Do návrhu na zmenu kultúry sa dostalo približne 240
plôch rôznej výmery – spolu asi 100 hektárov lesom zarastených poľnohospodárskych pozemkov. Pripravil
sa podklad pre terénnu pochôdzku odborného lesného hospodára s pracovníkmi Okresného úradu v Čadci,
Odboru lesného a pozemkového. Terénne posudzovanie, či pozemok spĺňa charakter lesa alebo zatiaľ nie,
bolo vykonané počas mesiacov september a október 2016. Počas pochôdzky boli komisiou niektoré plochy z
návrhu vyradené, čím rozsah plôch pre definitívnu verziu geometrického plánu poklesol na cca 80 hektárov.
Vzhľadom na rozsah a náročnosť posudzovania bude spracovanie prebiehať v stanovenej predĺženej lehote
60 dní, čiže dotknuté pozemky by mohli byť prehlásené za lesné pozemky do konca januára 2016. To
znamená, že na najbližšie jarné zhromaždenie LPS budú predložené všetky podklady pripravené tak, aby
mohlo byť rozhraničenie lesnej a poľnohospodárskej pôdy uzavreté.
Vlastníci budú informovaní OÚ Čadca – Odbor lesný a pozemkový formou verejných vyhlášok na úradnej
tabuli obce Svrčinovec. Mapové podklady a podrobnejšie informácie k celému procesu poskytne záujemcom
OLH Ing. Ivan Feik v kancelárii LPS v úradných hodinách 17:00 – 19:00 každý piatok.
-if-

Zmier v súdnom procese sa dosiahnuť nepodarilo
Na dvoch zmierovacích konaniach medzi žalobcami A. Kubica, J. Cyprich a P. Širanec, navrhujúcimi
zrušenie a likvidáciu LPS Svrčinovec, a žalovaným LPS Svrčinovec nakoniec nedošlo k dohode. Prvé
jednanie sa uskutočnilo 12.8.2016 v kancelárii LPS vo Svrčinovci, druhé v sídle právneho zástupcu žalobcov
v Žiline dňa 7.11.2016. Počas rokovaní sa žalobcovia jednoznačne vyjadrili, že nemajú záujem vstúpiť do
orgánov LPS, a podieľať sa na jeho riadení a kontrole, ako im bolo zo strany zástupcov LPS navrhnuté.
Z výsledku rokovaní je zjavné, že cieľom žalobcov je zrušenie a zánik LPS Svrčinovec a vrátenie
hospodárenia Lesom SR, š.p. Za takýchto okolností LPS Svrčinovec neostáva nič iné, ako podať návrh na
pokračovanie v konaní, a čakať na rozhodnutie súdu.
-kb-

Čo bude ďalej?
Posledné dianie okolo nášho spoločenstva a najmä „nedohoda“ so žalobcami navodzuje úvahu čo bude
potom, po rozhodnutí súdu. Najmä v prípade ak súd žalobe vyhovie a spoločenstvo zruší. Budovanie toho čo
tu teraz máme trvá 25 rokov. Postupne sa na ňom podieľali František Cyprich, Štefan Strýček, Stanislav
Cyprich, Ján Zákopčan, teraz Ladislav Kulla a Ignác Fonš. Za každým predstavenstvo či výbor, teda ľudia
a ich práca. Na začiatku množstvo hárkov s podpismi, vysvetľovania, tvrdých rokovaní s Lesmi SR a úradmi.
Žiadne peniaze. Po rokoch konečne lesy vrátené. Dva krát zmenami v zákonoch vynútená úprava právnej
formy spoločenstva: najprv občianske združenie, potom združenie fyzických osôb, teraz pozemkové
spoločenstvo. Aj s chybami, ale krok za krokom stále profesionálnejšie, lepšie pre ľudí aj pre les. A vidno to.
V porovnaní s inými obcami sú svrčinovské lesy zelenšie. Výnosy z nich vyplatené za m3 alebo hektár
vlastníkovi sú jedny z najvyšších ak nie vôbec najvyššie. Pribúda odrastajúcich zmiešaných mladín, ktoré sú
zárukou budúcej stability, výnosov, ale aj estetickej hodnoty lesa. Pribúda upravených, kameňom
spevnených ciest pre hospodárenie aj pre vychádzky. Súčasný systém s povinnými zhromaždeniami,
pravidelnými voľbami, dozorom, a transparentným hospodárením je dobrý. Z tých ktoré pripadajú do úvahy,
pre ľudí určite najlepší. Ak teda po prípadnom zrušení a likvidácii LPS rozhodnutím súdu padne otázka čo
ďalej, odporučíme vlastníkom lesa založiť také isté spoločenstvo znova, a to čím skôr. Úspešné hospodárenie
v lese, tak ako každá ľudská činnosť, potrebuje kontinuitu a dlhodobý cieľavedomý koncept.
-lk-

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:
Ignác Fonš (vedúci kancelárie LPS): 0911 236440
Ing. Ivan Feik (odborný lesný hospodár): 0904 182170
www.lpssvrcinovec.sk

Vyčistená a spevnená stará cesta na Praženkovú ukončila jazdenie po priľahlom poli (foto -lk-)
Pripravili: Ing. Ladislav Kulla, Ing. Ivan Feik, JUDr. Katarína Belešová.

