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TEMEŠVÁRSKÝ OBČASNÍK

Aktuální téma: Hospodaření v obecním lese v roce 2015
Se zdárným hospodařením v našem obecním lese nám pomáhá společnost Lesy města Písku, dle
smloubvy o pronájmu. K oboustrané spokojenosti tato spolupráce funguje dobře a i jejím výsledkem
je zpráva o hospodaření v našem lese:
Maximální povolená těžba v katastru našeho polesí je ročně 670m3. Tuto výměru ku prospěchu
lesa již po léta nedodržujeme a snažíme se těžit jen to nejnutnější a potřebné. Bohužel,
k plánované výměře se každoročně přidávají i přírodní živly, s kterými je zapotřebí při plánování
těžby a údržby lesa počítat již pravidelně 
V loňském roce byla těžba plánována podobně jako v letech předešlých. K naplánovaným 200m3 se
přidalo dalších 120m3 nutné těžby s poškozením od kůrovce a 95m3 po dvouch větrných
polomech.
 Plánovaná těžba:
181,69 m3
 Zdravotní probírka:
21,36 m3
 Vynucená těžba kůrovec:
120,04 m3
 Vynucená těžba polomy:
64,67 m3
 Těžba za rok 2015 LMP:
417,76 m3
 Samovýroba obce:
10,20 m3
 Samovýroba občanů obce:
22,00 m3
 Těžba za rok celkem:
449,96 m3
Z toho podíly jednostlivých druhů dřevin:
Dub: 5,66 m3, smrk: 220,71 m3, borovice: 188,58 m3, javor: 2,81 m3. V roce 2015 se i
naše mládež zůčastnila v prázdnivém čase údržby našeho lesa. Pro mnohé to byl
velmi zajímavý zážitek. Svahová nedostupnost úklidových prací po těžbě
lanovkou byla místy náročná a místy úsměvná. Výsledkem byl čistý prostor,
ve kterém mohlo být poslése vysazeno celkem 2 530 sazenic borovice. Celkem
bylo do našich zalesněných ploch vysazeno 9 530 sazenic buku, borovice a smrku.
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Páteřní lesní komunikace byla ve zpolupráci s LMP zpevněna stavebními úpravami v délce 500
metrů na náklady obce ve výši …26564,-Kč.

Úspěšné hospodaření v našem lese je velmi důležitý prvek v rozpočtu obce. Přesto, že pro rok 2016
platí výstraha odborníků před extrémním poškozením porostů kůrovcem, doufejme vpřízeň počasí
a přejme našemu lesu hodně zdraví!
„Prázdninová brigáda“ – v období letních prázdnin je možné naši mládež (15+) zaměstnat pracovní
činností v našem lese. Jedná se podobné práce jako v roce loňském,- úklid, čištění lesa, sekání trávy
(potvrzení o studiu, rukavice, srp, termín….bližší informace na OÚ).
AKTUALITA: V obecním lese směrem na Větrov probíhá zpracování
stromů napadených kůrovcem. Všechny návštěvníky lesa žádáme, aby se
těmto místům vyhýbali a dbali na svou bezpečnost.

Jak správně třídit odpad.
V dnešní době, kdy velmi narůstá množství nejrůznějších odpadů, je důležité důkladné třídění
odpadu. V důsledku toho, že lidé produkují stále více odpadu, snaží se i jednotlivé společnosti,
které se zabývají tříděním odpadů, rozvíjet a zdokonalovat celý systém třídění. Je to jeden velký
koloběh, který má chránit naší planetu před tím, aby se z ní stal jeden velký odpadkový koš. I když
se zdá, že odpadová problematika je již ohraná kauza není radno brát ji na lehkou váhu, protože to,
jak se chováme k planetě Zemi, má vliv na její existenci. Začíná to u každého z nás. Může se zdát,
že jeden člověk, rodina, vesnice nebo město nezmění životní prostředí celého světa, ale jak se říká:
někde se začít musí. Je jasné, že nezměníme stav moří a oceánů, které jsou zaneseny
neuvěřitelným množstvím plastů a mají
zdrcující dopad na mořské živočichy i na celý
nedělat správně.
ekosystém, ale když už třídíme, tak proč to
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Co tedy patří do jednotlivých kontejnerů?
Žlutý kontejner - PLASTY.
Patří sem:
 Fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie, nápojové kartony Tetrapack,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Nepatří sem:
 Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modrý kontejner - PAPÍR.
Patří sem:
 Časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky nebo knihy, obálky
s fóliovými okénky. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani
papír s kancelářskými sponkami.
Nepatří sem:
 Uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu patří do popelnice
Zelený kontejner - SKLO.
Patří sem:
 Jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Nepatří sem:
 Autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované
sklo patří zpět do obchodu.
Bílý kontejner - DROBNÝ KOV.
Patří sem:
 Plechovky od potravin, plechovky od nápojů, nádoby od kosmetiky a ostatní kovové tuby.
Nepatří sem:
 Obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami (např. od barev).
Elektroodpad.
Na obecní dvůr může každý zdarma odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče, jako jsou staré lednice,
pračky, počítače a jejich příslušenství, dále elektromotory a podobný materiál (pouze kompletní,
nerozebrané, včetně všech jejich částí). Z našeho obecního dvora bude elektroodpad podle potřeby
odvážen k dalšímu zpracování.
Každý má možnost, po dohodě s OÚ, odevzdat nepotřebný elektroodpad na obecní dvůr.
Teď je z každého z nás odborník na třídění odpadů  !

Domácí kompostéry.
V minulém roce jsme zjišťovali zájem o domácí kompostéry, které měly být zajištěny svazkem SORP
pro více obcí najednou. Bohužel musíme konstatovat, že z této akce zatím sešlo. A to zejména
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z cenových, ale také z legislativních důvodů. I nadále se pokoušíme kompostéry pro naše obyvatele
získat. Nicméně, na Vrškách je připraven velký kontejner na bioodpad.

Kulturní akce
První kulturní akce v letošním roce, s názvem „Oslava Mezinárodního dne žen“, se nesla v
duchu dobré nálady. Účast byla překvapivě velká a nepřišly pouze ženy. Pro „oslavenkyně“ bylo
připraveno malé překvapení a kytička. K tanci a poslechu hrál pan Jírovec, který se postaral o
zábavu.
Velikonoce - začátkem dubna proběhlo svěcení pokrmů u kapličky + pomlázka.
V sobotu 16. 4. se konala v obci pouť a s ní spojené pouťové posezení, které sklidilo úspěch. Účast
byla hojná a panovala dobrá nálada. Všem šikovným hospodyňkám děkujeme za jejich kulinářské
výtvory a také děkujeme všem, kteří se zúčastnili na přípravách celé akce.
A již tradiční „májka“, která se také vydařila.

Květen: Výročí konce 2. světové války – proběhlo na parkoviště u mostu 8.5.

Připravované akce.
Červen: Dětský den (4.6.).
Veškeré podrobnosti včas oznámíme.

Informace OÚ.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci bylo zadáno zpracování projektu na přechod pro
chodce a s tím související veřejné osvětlení.
11.5.2016 byl realizován prořez dubu proti kapličce. Dopravní situace byla upravena dopravními
značkami. Dub prořezávala odborná společnost za asistence Agentury pro ochranu přírody
z Českých Budějovic. Vzhledem k zdravotnímu stavu dubu, bylo nutné povolat i plošinu. Ale dub
nám ještě dlouho vydrží.
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