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Zpráva o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
Rok 2016 je prvním rokem platnosti nového hospodářského plánu pro období 2016 – 2025. Plán byl
zpracován včetně předaných pozemků od LČR a celková výměra nyní činí 179,76 ha.
Decenální předpis těžeb je 9000 m3, z toho 6000 m3 mýtních těžeb a 3000 m3 těžeb předmýtních. Předpis výchovných zásahů do 40 let je 101, 21 ha, prořezávky 23,99 ha (dotované zásahy).
Byly podány registrace a žádosti pro dotační tituly na zalesňování melioračními dřevinami, šetrné
technologie v lese, zpracování lesního hospodářského plánu a nakup lesní techniky (vyvážečka dřeva).
Začátek roku byl díky teplé zimě příznivý pro jarní zalesňování, bylo možno začít se zalesňováním
dříve a částečně zachytit jarní vláhu a naopak nepříznivý pro přezimování a vývoj kůrovce. Oproti loňskému
roku bylo kůrovcových ohnisek více – zvýšený stav, nikoli kalamitní.
Ztráty na výsadbách stromků nebyly podstatné i díky tomu, že částečně byly použity obalované sazenice Bor. Postřikem sazenic proti klikorohu borovému nebyl zjištěn vážný úhyn sazenic.
Ožínání sazenic proti buřeni bylo provedeno 1- 2x ve vybraných kulturách a rovněž tak nátěry proti okusu
zvěří.
Mýtní těžby byly umístěny v k.ú Lovětín – Černý les, jednalo se většinou o uvolnění přirozených
náletů a vyklizení z podrostů. Holiny z těžeb budou minimální.
Přehled prací:
holiny z těžby
holina z nezdaru
zalesnění
ožínání kultur
nátěry kultur
individ. ochrana saz.
oplocování
postřik klikoroh
výřez plev. dřevin
likvidace klestu
dočišťování po těž.
prořezávka
probírka -40 let
těžba jehl.
těžba list.
těžba celkem
dodávky odběrat.
prod. pal.občanům
vlastní spotřeba

0,21 ha
0,04 ha
může se navýšit po jarní kontrole
1,39 ha / 7665 ks sazenic
7,20 ha
7,42 ha
40 ks
0,19 ha / 245 bm
4,44 ha
0,22 ha
vyvezeno na štěpku, část spáleno
474 m3
0,25 ha
0,59 ha
8,90 ha
947,87 m3
48,70 m3
996,57 m3
827,34 m3 / 1248345 Kč, bez DPH
374 prm / 231,56 m3
30,23 m3
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Něco málo o třídění odpadů

Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá.
Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?
Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí!
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném životním cyklu
sklenice od limonády.
Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápenec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepisuje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu. Jen pro srovnání - výroba
skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje o 30% méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Poté, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo do kontejneru na tříděný
odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud se odpady
netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou suroviny a na druhém se ničí
skládkováním odpadu.
Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která se
pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních surovin a méně
surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá ochrana životního prostředí.
Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný odpad
Tříděný odpad

Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu

Přispívá obci EKO-KOM

Platí obec

Odstranění/využití odpadu

Prodá se jako druhotná surovina

Platí obec

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“. U tříděného
odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou PET lahve,
rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?
Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recyklaci.
Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, čímž obci z velké
části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných odpadů.
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství peníze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz odpadu, tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných.
Z průzkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí
pouze 20% odpadů a zbylých 60% tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný odpad, za který obec/
občané zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad!
Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba
nějakým způsobem zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít poctivějším tříděním odpadů.
Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo. Proto jsme se rozhodli pro pár vylepšení stávajícího systému nakládání
s odpady:
•
Třídění odpadů bude transparentnější (každá domácnost bude mít svůj odpadový účet, kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. pytle s tříděným a se směsným odpadem).
•
Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutěžit v třídění odpadů).
•
Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domácnost bude mít možnost třídit do svých pytlů).
•
Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí odpady, měl by platit méně).
•
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo chce,
může - kdo nechce, nemusí).
Více informací najdete v „Manuálu k programu zodpovědného nakládání s odpady v obci Jarošov nad Nežárkou“, který by měla obdržet každá domácnost s tímto výtiskem Zpravodaje.
Zastupitelstvo Obce Jarošov nad Nežárkou

