Svrčinovský hájnik
Informácie Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec
Rok 2019 v znamení dobrých aj zlých správ
Medzi dôležité udalosti roka 2019 patrí rozhodnutie krajského súdu, ktorým zamietol zrušenie spoločenstva. Dobrou
správou je, že sa podarilo udržať kalamitnú ťažbu aj pri všeobecnej skaze smreka na nižšej úrovni ako vlani. Podarilo sa
(aj keď ešte nie úplne a všade) vyčistiť les od zlomov a vývratov po minulej zime. A to aj vďaka tomu, že sa darí udržať
a stabilizovať pracovné partie v ťažbe aj pestovaní lesa. Tých čo sa pričinili najviac menujeme nižšie. Poďakovanie si
ale zaslúžia všetci, ktorí prispeli na svojich zárubkoch. Dobre dopadol štátny dozor vykonaný krajským úradom na
dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení v lese (zápis nájdete na stránke LPS).
Zlé správy súvisia s ekonomikou. Následkom katastrofálnej kalamity smreka v Európe skolaboval trh so smrekovým
drevom. Hlavne suchárové drevo je veľký problém predať, a jeho ceny sa prepadli o tretinu. Druhý problém je, že v lese
nemá kto robiť. Ak chceme udržať ľudí, treba priplatiť. Výsledkom je, že máme za sebou hospodársky najťažší rok od
vzniku spoločenstva. V Česku vláda dotuje spracovanie kalamitného dreva platbou na kubík. V Nemecku bola
k spracovaniu kalamity privolaná na pomoc armáda. My sme zatiaľ odkázaní sami na seba, a v tejto situácii je
akýkoľvek plusový hospodársky výsledok dobrý. A ten bude aj tento rok, avšak oveľa nižší ako vlani. A prognóza zlá.
Ceny smreka ostanú nízko a môžu ďalej klesať. Cena práce a ostatných vstupov má naopak stúpať. Revízia nákladov
ukázala že možnosti šetrenia sú prakticky vyčerpané, a kým sa trh nespamätá musíme byť pripravení na nižšie výnosy
ako sme boli zvyknutí. Novú ekonomickú situáciu musíme premietnuť do nájomnej zmluvy za neznámych vlastníkov
s Lesmi SR, š.p.
Napriek tomu, okrem rutinných činností ktoré je potrebné robiť v lese pripravujeme na budúci rok aj nové veci, ktoré
nebudú veľa stáť, a prinesú významný úžitok. Plánujeme zaviesť nový automatizovaný systém evidencie majetkovej
držby a výroby po parcelách na ktorom sme pracovali celý tento rok. Ďalej chceme zlepšiť služby pre zárubkárov
a vlastníkov na stránke spoločenstva, napríklad zavedením archívov povolení na ťažbu, ku ktorým sa bude dať
kedykoľvek vrátiť. A budeme pokračovať v prechode na prírode blízke hospodárenie v lesoch, ktoré sa tento rok
dostalo aj do zákona 326/2005 o lesoch. Je to vytváranie zmiešaných mozaikových a viacetážových lesov bez holín
(pokiaľ ich nevytvorí kalamita). Snažíme sa o to od vzniku spoločenstva, a na niektorých miestach výsledky už začína
byť vidno. Práca s lesom je beh na dlhé trate.
Ladislav Kulla
predseda LPS Svrčinovec

Poďakovanie tým, ktorí tento rok v lese odpracovali najviac
Ťažba dreva:
Ján Haladej z Čierneho s pilčíkom Jánom Lalinským z Budatínskej Lehoty
Ján Plaček z Čadečky s pilčíkom Marekom Sirotom z Čierneho
Pavol Šuška mladší s pilčíkom Pavlom Šuškom starším zo Svrčinovca
Ľubomír Tremboš zo Svrčinovca
Martin Martiniak s pilčíkom Jozefom Martiniakom z Čierneho
Čistenie po ťažbe a práce v pestovaní lesa
Ivana Chovaniaková na Kýčere a Kolibiskách
Karol Sikora v Zatkach a na Berkovom grúni
Anton Čepec na Závrší a v Potoku
Michal Sojka na Závrší a v Potoku
Pavol Banáš na Furmanci
František Kotyra na Furmanci

Zimný výhľad z hrebeňa na Vlčiu (časť Furmanec – Valy) smerom na Dejovku
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

