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Vážení spoluobčané,  
 

v úvodu tohoto informačního zpravodaje Vás zvu na tři srpnové kulturní akce, které nás čekají. 

Jsou to „Vavřinecká pouť“, „Procházka k Jezírku“ a pro děti i rodiče „Mámo, táto, pojďte si hrát“ (viz. 

plakáty na dalších stranách).  
 

V letošním roce jsme z úřadu práce získali pro sezónní práce v našem městě pouze jedno 

dotované pracovní místo. Problém nastal s jeho obsazením. První pracovnice neprošla zdravotní 

prověrkou, druhá vydržela pouze 8 pracovních dní. A další, zpřísněné podmínky splňující občany, už v 

evidencích Úřadu práce v Toužimi neměli. Z tohoto důvodu máme k stálé pracovnici p. Jiřině 

Kašparové ještě na dočasný zaměstnanecký poměr (do konce listopadu) k dispozici sl. Kateřinu 

Homolkovou. V současnosti (od 1.7.) máme od úřadu práce dalšího zaměstnance ve zkušební době.  
 

Koncem dubna byla ze strany dlouholetého správce našich městských lesů p. Zdeňka Drobílka 

z Bečova vypovězena a ukončena smlouva o výkonu funkce odborného a výkonného lesního 

hospodáře. Důvodem byl jeho zhoršený zdravotní stav a také současný stav podmínek pro lesní 

hospodářství jako takové. Všichni majitelé lesů, stát, obce, města a církve se potýkají s neustálým 

nárůstem cen za činnosti a dodávky k řádnému hospodaření s lesy, zejména na pěstební a výchovnou 

činnost (např. nedostatek sadebního materiálu stále zvedá jeho cenu). A naopak, díky přetlaku dřevní 

hmoty na trhu (kůrovcová kalamita v ČR i sousedním Německu) výkupní cena dřeva radikálně klesla o 

cca 50%. Dalším faktorem jsou sucha v posledních letech, které silně napomáhají právě nárůstu 

kůrovcové kalamity a oslabování porostů..  

K předání lesů zpět městu předcházela specialistou provedená inventarizace stavu a kvality 

lesů. K řešení této situace bylo prověřeno několik možností, kdy ovšem není z řad odborníků o 

„správcovství“ našich lesů zájem. Jak jsem již v minulosti konstatoval, máme lesy malé (ale ne natolik, 

aby nám je Lesy ČR s.p. „musely“ spravovat) a v drtivé většině mladé a zvýšenou péči potřebující. 

Např. dle našeho Lesního hospodářského plánu 2018 - 2027 je v nejbližším období (letošní podzim až 

jaro 2020) nutno zalesnit 2,28 ha ploch. V současnosti je tedy správcem našich lesů starosta 

s odborným dohledem p. Veverky z Toužimi. 

Díky zimní drobné kalamitě a hlavně jarního napadení kůrovcem, byla koncem května 

provedena těžba poškozených a napadených stromů. Dřevo uložené v sortimentech na skládkách bylo 

koncem června a v červenci odvezeno na pily do Plané a do Německa. V souvislosti s tímto vzniklo 

určité omezené množství i palivového dříví, o které není v současnosti od zpracovatelů žádný zájem. 

Proto zastupitelé na svém červnovém jednání rozhodli o jeho možném odprodeji zájemcům z řad 

našich občanů. Cena pro letošní rok byla určena na 450,-Kč/prostorový metr (včetně DPH), bez 

dopravy (zajišťuje si každý sám). Zájemci o nákup tohoto dřeva, nechť kontaktují starostu.  

Vzhledem k tomu, že kůrovec začal ve větší míře škodit i na mladších porostech, budou do 

podzimu v tzv. „tyčovině“ vyznačeny stromy nutné k vytěžení. Zájemci o tuto podzimní „samotěžbu“ 

se také mohou obrátit na starostu. 

Problematika kolem lesů je sama o sobě složitá a v dnešních podmínkách bude, myslím (spíše 

mám obavu), skutečně problém „správce“ našich městských lesů nalézt. 
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