občasník · vydává Obec Miskovice

Miskovice · Přítoky · Bylany · Hořany · Mezholezy

číslo 1 březen 2019

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych krátce zhodnotil minulý rok.
Podařilo se nám vybudovat kanalizaci v Miskovicích. Domácnosti se postupně připojují, připojeny jsou i obecní nemovitosti, jako je dům s pečovatelskou službou a další. Mateřská škola je zateplena a vybavena moderním rekuperačním
systémem. V bezprostředním okolí MŠ byl vybudován nový
chodník. Objednáno je zhotovení přechodu v Miskovicích.
K 100. výročí založení republiky byly v každé obci vysazeny
lípy, ke kterým postupně přibyla i pamětní deska připomínajícími toto výročí.
Plánujeme:
V letních měsících plánujeme rekonstrukci fotbalových kabin a restaurace včetně vybudování sociálního zařízení. Čekáme na výsledek žádosti o dotaci na rekonstrukci rybníčků
v Mezholezích a Miskovicích, připravujeme masivní výsadbu
stromů a alejí, nejprve v extravilánu a později v intravilánu obcí. Je podána žádost o dotaci na revitalizaci chodníků
v Hořanech, intenzivně hledáme možnosti zajištění financování výstavby komunikací a dešťové kanalizace na Závisce
v Přítokách. V rámci dotace bychom rádi zrealizovali poslední část výstavby splaškové kanalizace v této lokalitě. Chystáme se zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci
chodníků a veřejného osvětlení v Miskovicích, v dlouhodobějším horizontu bychom rádi přivedli vodu do Bylan a zajistili čištění odpadních vod v Mezholezích a Hořanech. Rovněž
stav sokolovny volá po řešení, které budeme s vedením Sokola hledat. Pracujeme i na možnostech, jak zpomalit dopravu
v obcích. Rekonstrukce fotbalového hřiště byla zatím odložena pro její velkou finanční náročnost.
Závěrem mi dovolte, abych krátce zhodnotil volby
v našich obcích.
Po letech kvalitních volebních výsledků se postu místostarosty ujal pan Mgr. Petr Němeček, PhDr., Ph.D.. Obecní úřad
tak v jeho osobě získal patriota s obrovským osobním renomé
a znalostí místních poměrů. Změnilo se i složení rady a většiny zastupitelstva, které přineslo nový úhel pohledu na možná
řešení našich závazků vůči občanům a obcím.
Všem občanům, kteří přišli k volebním urnám, děkujeme
za účast a za hlasy, kterými nám dali najevo, že jim osud na-

šich obcí není lhostejný. Ze své pozice mohu vnímat, že čím
dál více občanů má zájem o dění v obci a o obec jako takovou.
Za důvěru, v nás vloženou, Vám děkujeme a od prvních dní se
snažíme naplnit naše volební sliby.
Marek Holinka, starosta obce

Výběr usnesení z minulých zastupitelstev
konání schůzí zastupitelstva obce
20.2., 17.4., 26.6., 18.9., 13.11., 11.12. 2019
úprava svozů odpadu
cena za svoz komunálního odpadu zůstává beze změny
(500,- Kč/os./rok)
mění se:
zimní svoz 1x za 14 dní v termínu: 1.1. - 31.3. 2019
a 1.10. - 31.12. 2019
letní svoz 1 x za 7 dní: 1.4. – 30.9. 2019
vodné
cena vodného pro Miskovice, Přítoky, Mezholezy ve výši
47,05 Kč/m3 (pro Hořany je stanovena cena ﬁrmou VHS
Maleč ve výši 52,36 Kč/ m3)
stočné
výše stočného pro rok 2019 ve výši 49,16 Kč bez DPH
(56, 53 Kč vč. DPH)
-zastupitelstvo obce si je vědomo, že stočné je poměrně
vysoké, nicméně je třeba respektovat podmínky poskytovatele dotace a vytvářet rezervní fond obnovy systému
Směna pozemků v Mezholezích
ZO Miskovice schválilo směnu pozemků v Mezholezích,
která vede k tomu, že obec bude vlastnit pozemek, na
němž je situována současná autobusová zastávka, po
proběhnutí směny bude zastávka zrekonstruována
Smlouva o obstarání záležitosti
Obecní úřad vyzývá občany, kteří dosud neuhradili částku 25.000,- Kč za obstarání přípojky na kanalizaci, aby
tak neprodleně učinili a uzavřeli Smlouvu o obstarání
záležitosti za částku 25 tis. Kč, splatnou do 1.6. 2019 –
obec nabízí úvěrování či individuální splátkový kalendář
Pasport komunikací Přítoky
Vypracování pasportu je nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotaci na akci „Přítoky – rekonstrukce
místní komunikace „Záviska“ do podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj
Strategický plán rozvoje Obce Miskovice na období 2019 – 2026
Zastupitelé schválili tento strategický dokument na další období, který je k dispozici na OÚ Miskovice nebo na
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webových stránkách obce:
http://www.miskovice-kh.cz/2019/PROGRAM_%20
ROZVOJE_%20OBCE.pdf
Jedná se o dokument, který bude dále doplňován (i na
základě připomínek občanů) dle potřeb obce – úpravy a
jeho zpracování má na starosti zastupitel pan Petr Henčl
Půjčka na bydlení ze Sociálního fondu Miskovice
Zastupitelé schválili úpravu podmínek pro poskytování
půjčky na bydlení - v současné době může půjčku využít i občan, který nemá v Obci Miskovice trvalé bydliště,
podmínkou je vlastnictví nemovitosti ve správním území
Miskovic (půjčka ve výši 30.000,- Kč, splatnost 4 roky,
úrok 5%, jeden ručitel)

Složení zastupitelstva

Pro volební období 2018 - 2022
Kontrolní výbor

Starosta

Mgr. Marek Holinka z Hořan

Místostarosta

PhDr. Mgr. Petr Němeček, Ph.D. z Hořan

Jana Siřínková - předsedkyně
Bohumír Soukup - člen
Ing. Jiří Kejval - člen

Členové rady obce Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z Miskovic
Finanční výbor

Karel Míšek, DiS. z Přítok

Petr Henčl - předseda
Ondřej Brant - člen

Milan Pěgřímek z Bylan

Patrik Beck - člen

Přizvaný člen
ZO do rady

Petr Henčl z Mezholez

Zastupitelé obce

Patrik Beck z Přítok

Kulturní komise

Dagmar Strbíková - předsedkyně
Bc. Tereza Bukovičová, DiS. - členka

Ondřej Brant z Přítok

Renata Cimburková - členka

Bc. Tereza Bukovičová, DiS. z Mezholez
Renata Cimburková z Přítok
MUDr. Hana Ebel Šroňková z Bylan
Ing. Jiří Kejval z Bylan
Jana Siřínková z Miskovic
Bohumír Soukup z Miskovic
Dagmar Strbíková z Miskovic

Výsledky voleb 2018
sŽůĞďŶşŽŬƌƐĞŬē͘ϭͲDŝƐŬŽǀŝĐĞ͕ƷēĂƐƚϲϬ͘ϰй

sŽůĞďŶşŽŬƌƐĞŬē͘ϮͲWƎşƚŽŬǇ͕ƷēĂƐƚϱϴ͕ϭй

DŝƐŬŽǀŝĐĞͲƷēĂƐƚϲϬ͕ϵй

sŽůĞďŶşŽŬƌƐĞŬē͘ϯͲǇůĂŶǇ͕ƷēĂƐƚϲϰ͕ϳй

sŽůĞďŶşŽŬƌƐĞŬē͘ϰͲ,ŽƎĂŶǇ͕ƷēĂƐƚϳϭ͕ϳй

Podle předběžných informací dojde od 1.4. 2019 do 30.9. 2019 k úplnému uzavření silnice
z Přítok do Bylan. Důvodem je demolice a nová výstavba mostku za obcí Přítoky. Tím dojde
bohužel i k přerušení autobusové dopravy mezi těmito obcemi. Prosíme občany, které toto
omezení nepříjemně postihne, o notnou dávku trpělivosti a tolerance. Bohužel jiné řešení
není možné. Žádáme o respektování dočaného dopravního značení, aby nedocházelo k ještě
větším komplikacím, než tato situace nutně přinese.
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Výzva Obecního úřadu Miskovice

Vážení občané, obce Miskovice,
v souvislosti s vybudováním kanalizace v Miskovicích a v souladu s ustanovením § 3 odst. 8
zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
VZNIKÁ VŠEM OBČANŮM POVINNOST PŘIPOJIT SE NA KANALIZACI,
jelikož je to technicky možné a bylo již realizováno vybudování veřejné části kanalizační přípojky. Obecní úřad tímto vyzývá občany, aby si v termínu do 31.3. 2019 zřídili (dokončili)
kanalizační přípojku a uzavřeli příslušnou smlouvu o vypouštění odpadních vod s provozovatelem kanalizace – Obcí Miskovice.
Upozorňujeme též občany, kteří se již napojili na KŘ, ale dosud to nenahlásili, aby tak okamžitě učinili s oznámením data připojení. V současné době probíhá kontrola přípojných
míst, která tato místa odhalí.
V případě, že k danému termínu 31. 3. 2019 nebude kanalizační přípojka zřízena, bude obecní úřad vyžadovat doložení řádné likvidace odpadních vod a v
případě, že vlastník nemovitosti toto nesplní, bude obec nucena dále postupovat v souladu
s ustanoveními daného zákona ve spolupráci s příslušnými státními úřady.
Obecní úřad zároveň vyzývá ty občany Miskovic, kteří dosud nesložili zálohu 25.000,- Kč za obstarání přípojky, aby tak neprodleně učinili na obecním
úřadu. Bude s nimi sepsána smlouva o obstarání záležitosti (jednání s úřady,
stavební povolení,…). Obec nabízí možnost ﬁnancování v rámci účelové půjčky.
Podrobné informace, jak postupovat při zřízení kanalizační přípojky, naleznete na webových
stránkách obce http://www.miskovice-kh.cz/index.php?ru=kanalizace&ﬁ=a nebo je
získáte telefonicky na obecním úřadu.
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Podmínky pro napojení na kanalizaci
Kanalizační přípojky musí být napojeny přímo na odkanalizovaný objekt bez přítoku ze stávajících žump a septiků.
Tyto jímky musí být vyřazeny z provozu a odstaveny mimo kanalizační přípojku. Do kanalizační přípojky musí
vlastníci napojit odpadní potrubí z WC, kuchyně i koupelny. Tyto vody NESMÍ být tedy nadále vypouštěny do
stávající dešťové kanalizace.

Podmínky pro napojování domovní části kanalizačních přípojek – do vybudované splaškové kanalizace nesmí být napojeny:
• dešťové vody z okapů a zpevněných ploch
• balastní vody z podzemních vod (např. vody prosakující do sklepů, jímek a podobně)
• odpadní vody a kaly ze stávajících žump a septiků
(odvoz těchto fekálních vod si zajistí vlastník objektu na velkou městskou ČOV)
• vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV
• vody ze zemědělské činnosti (močůvka, pesticidy
apod.)
• odpadní vody obsahující tuky bez předčištění v
odlučovačích tuku (např z jídelen, vývařoven)
• technologické vody (úkapy) z autoservisů, benzínek a objektů s oleji
• technologické vody z výroben nesplňující parametry ukazatelů znečištění v kanalizačním řadu
Dále do kanalizačních přípojek nesmí být z
domácností vypouštěny:
• odpady z kuchyňských drtičů potravin
• tuky ze smažení pokrmů (ty patří do speciálních
nádob)
• vlhčené ubrousky
• hygienické vložky + jednorázové pleny
• infekční a radioaktivní látky včetně nepoužitých
léčiv
• abrazivní materiál (splachy s pískem apod.)

I s tím se perou čerpadla nové kanalizace.
Pustili by jste něco takového do vlastního odpadu???
Kanalizace je nás všech, tak se k ní také tak chovejme a zbytečně
ji nezatěžujme a neničme vlastní lhostejností. Takový kus hadru
dokáže způsobit mnohatisícové škody.

Pokud nebudou dodržovány uvedené zásady, bude
to znamenat v lepším případě zvýšené náklady na
provoz kanalizace a ČOV, v horším případě havárii
ČOV. V konečném důsledku se vše promítne do ceny
stočného, proto je zájmem všech občanů vypouštět
do kanalizace pouze odpadní vody, které tam patří.
Povinnost připojit se na kanalizační řad se samozřejmě týká i nemovitostí v Přítokách a Bylanech. Tam je
kanalizace v provozu již několik let. I pro tyto nemovitosti platí, že pokud nejsou připojeny na kanalizační řad, budou jejich majitelé dokládat ekologickou
likvidaci odpadních vod z domácností patřičným dokladem. V případě nedoložení se vystavují vysokému
finančnímu postihu od kompetentních úřadů.
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Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne
v pátek 5. dubna 2019:
Miskovice

14.30 hod

u pomníku

Mezholezy

15.00 hod

u zvoničky na návsi

Bylany

15.20 hod

otočka autobusu

Přítoky

15.40 hod

u pomníku

Hořany

16.00 hod

zastávka autobusu

Do nebezpečného odpadu patří pneumatiky, různé chemikálie, léky, stará elektronika
(třeba nefunkční, ale kompletní), zářivky, tonery do tiskáren, počítače, televize, ledničky
i s kompresorem a náplní....

V pátek 5. dubna 2019 budou v každé vesnici přistaveny i velkoobjemové
kontejnery. Kontejnery budou na obvyklých místech. Odvoz odpadu se uskuteční
v pondělí 7. dubna 2019.
Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů nepatří elektronika, ta se odváží v nebezpečném odpadu
a obec za ní v tomto případě neplatí, dále sem nepatří pneumatiky. Za váhu velkoobjemového odpadu
obec platí, váhu vyhozené elektroniky nikdo neodečítá a za pneumatiky zaplatíme ještě zvlášť.
Od 1. 4. 2019 začíná letní svoz komunálního odpadu, který bude probíhat každý týden
v pondělí a to ve všech vesnicích.
Zimní svoz začne opět 1. 10. 2019, a to Miskovice, Mezholezy v sudý týden,
Přítoky, Bylany, Hořany a Velký rybník v lichý týden.
Sběrný dvůr na bioodpad v Miskovicích a modré kontejnery na sběrných stanovištích v obcích
jsou k dispozici NONSTOP !!!
Žádáme o důsledné separování bioodpadu a ukládání ekonomickou formou!!!

Najděte jeden velký rozdíl. Kam se vejde víc odpadu ???
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Rostlinný olej
Do sběrné nádoby
PATŘÍ
- přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
NEPATŘÍ: - směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál
Pokyny při úniku rostlinného oleje ze sběrných nádob:
1. Stabilizujte nádobu a zamezte přímému úniku oleje z nádoby
2. Zasypte postižené místo savým materiálem (písek)
3. Oznamte vzniklou situaci na uvedená telefonní čísla:
a. Firma Libor Černohlávek – 777 113 306
b. Obecní úřad - 327 515 322
c. Tísňovou linku 112 – (nahlaste rozlití použitého rostlinného oleje – kód odpadu 20 01 25)
Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří!
- olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí
- energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu
Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat?
- použitý olej stačí slévat do PET lahví
- uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje ve vaší obci
- použitý olej je následně ekologicky zlikvidován
V nejbližších dnech ke stávajícím nádobám přibydou další.
Naleznete je na těchto sběrných místech:
Miskovice - na návsi u OÚ
- u MŠ a DPS
- na Fajberku
Přítoky
- na horní návsi
- na dolní návsi
- na Závisce pod kopcem
- na Závisce u lesa
Hořany
- u zastávky
Bylany
- u zastávky
Mezholezy - u zastávky

SBĚR POUŽITÉHO KUCHYŇSKÉHO OLEJE
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace.
Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje.
Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro vaši obec zajišťuje ﬁrma Černohlávek oil.
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Poplatky v roce 2019
Výše poplatku za komunální odpad: 500 Kč
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2019!
Kdo platí
● každý trvale přihlášený občan
● majitel nemovitosti, kde není nikdo trvale přihlášen
● majitel chaty či domu k rodinné rekreaci (chalupa)

Způsob platby
● přímo na OÚ Miskovice nebo na přepážce Pošty Partner v úředních hodinách
● převodem na běžný účet OÚ Miskovice - 443499349/0800
Sestavení variabilního symbolu - důležitý pro identifikaci plátce - na příkladu je použito číslo popisné – čp. 255

Obec

Sestavení var. symbolu

Var. symbol pro čp.255

Miskovice

1 + čp + 1340

12551340

Přítoky

2 + čp + 1340

22551340

Bylany

3 + čp + 1340

32551340

Hořany

4 + čp + 1340

42551340

Mezholezy

5 + čp + 1340

52551340

Velký Rybník

6 + čp + 1340

62551340

Rozložení plateb
Poplatek vyšší než 1000,- Kč lze rozdělit na několik splátek. Do 31. 3. 2019 musí být zaplaceno min. 1000,- Kč a do
30. 6. 2019 musí být zaplacen zbytek. I v letošním roce budeme lepit známky na popelnice. Jejich distribuce bude stejná jako v roce 2018 – tj. osobně v případě hotovostní platby na OÚ (Pošta Partner) či do schránky
pro ty, kdo zvolí bezhotovostní platbu.

Osvobození od poplatku
● děti narozené v roce 2019
● občané žijící trvale v zahraničí - dokládá poplatník
● občané pobývající celoročně v nápravném zařízení

Výše poplatku za psy
● první pes
● druhý a každý další pes

50,-Kč
100,-Kč

Poplatek lze platit stejně jako poplatek za odpad, pouze ve variabilním symbolu nahradíme poslední dvojčíslí 40 číslem 41 (příkl.
Miskovice, čp. 255 – v. s. 12551341), nebo
zaplatit přímo s poplatkem za odpad - jednou částkou pod variabilním symbolem
platby za komunální odpad.
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Co nového v knihovně
Trochu statistiky na začátek: za
rok 2018 dorazilo do knihovny
téměř 300 čtenářů, kteří přečetli necelých 3 000 knih. Ještě větší návštěvnost byla na webových
stránkách, kde knihovnu navštívilo
téměř 7 000 „surfařů“. A za celou
dobu webových stránek (od roku
2006) to bylo přes 88 000 návštěvníků.
Od listopadu probíhaly v knihovně tradiční „dílničky“, které pokračují i na jaře letošního roku. Děti si
mohou vyrobit vánoční nebo velikonoční dekoraci, srdíčko pro maminky … . Dětský klubík funguje od

února do konce dubna. Děti po tvoření hrají různé deskové hry.
Březen je od nepaměti ve znamení
knih. Bude opět vyhodnocen nej...
čtenář za rok 2018. Letos to bude
nejvšestrannější muž čtenář.
Knihovna ve spolupráci s knihovnou v Suchdole a základní školou
pokračuje v projektu Knížka pro
prvňáčka. Knihovny navštíví školu
a prvňáčci jim to oplatí návštěvami
v suchdolské knihovně. Při minulé
návštěvě jsme si povídali o zvířátkách a malovali záložky.
V pátek 29.3. 2019 proběhne opět
Noc s Andersenem. Je jednou z
akcí, kterou české knihovny svádějí
boj o zájem dětí o četbu knih. Všichni víme, že dnešní způsob života
četbě příliš nepřeje - knihy soupeří s mnoha akčními lákadly. Počítač je mocný protivník. Knihovna v
Uherském Hradišti vymyslela tuto
Noc již v roce 2000 a realizuje ji ve
spolupráci se SKIPem (Svaz kni-

hovníků). U nás to bude 13. ročník,
zapojují se knihovny a školy z celého světa. Děti luští kvízy, hádanky
zaměřené na četbu. Letos bude na
téma „Práce všeho druhu s Ferdou
Mravencem“. Uvidíme, zda i letos
dorazí sám pan Andersen. Díky
malé kapacitě knihovny se nespí v
knihovně až do rána, ale před desátou hodinou rozneseme napsané
pohledy kamarádům a kamarádkám po vesnici a vyrazíme do vlastních pelíšků. Pohádkové stromy zasadí děti až v dubnu.

Přednášky a výstavy pořádané místní knihovnou
Během zimy paní Dáša Strbíková
uspořádala dvě velmi zajímavé přednášky. První z nich byla na téma Dinosauři na Kutnohorsku. Své příznivce si
našla napříč všemi věkovými skupinami. A přímo v knihovně byly ke shlédnutí výstavy k výročí miskovické školy a
Sboru dobrovolných hasičů.
V únoru proběhla ve společenské
místnosti MŠ Miskovice druhá přednáška s naší „rodačkou“ Mílou Řepovou
na téma cesta do Izraele. Paní Řepová
nám přislíbila pokračování našeho putování po této zajímavé destinaci. Obě
přednášky byly zakončeny přátelskými

debatami na dané téma. Byly to příjemně a poučně strávené chvilky. Těšíme
se na další.
A to hned 21.3. 2019 – Putování po
mlýnech na Vrchlici a posezení s hudbou bude. Začátek od 15.30 hodin opět
v Mateřské škole Miskovice.
Knihovna srdečně zve všechny zájemce a prosí o včasné přihlášení buď
přímo v knihovně, vždy v úterý. Nebo
emailem knihovnamiskovice@volny.
cz, vše rovněž najdete na webových
stránkách knihovny www.knihovnamiskovice.webz.cz

Kulturní akce:
Do konce března výstava k 100.
výročí papírové bankovky
v místní knihovně.
21.3. 2019
od 15.30 hod v MŠ Miskovice
Přednáška s posezením na téma
Mlýny na Vrchlici.
23.3. 2019
v sokolovně v Miskovicích
od 20 hodin Josefovská
zábava, zahrají Starý klády
a karneval pro děti, který
začíná v 13.30 hod.
23.3. 2019
Masopust na Přítoce
29.3. 2019
v knihovně v Miskovicích
Noc s Andersenem
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Kůrovec ničí naše lesy

VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR!
Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast!
Vlastníci a nájemci lesů jsou odpovědní za zachování
lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou
významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT ?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře
(OLH).
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej
neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní
správy lesů (SSL) na obci s rozšířenou působností
(ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo
prostřednictvím svého OLH informovat o šíření
škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem
SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu
ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy.
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského
kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova lesních porostů, oplocenky
atd.).

Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
• místní obecní úřad
• úřad obce s rozšířenou působností
• https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
• dotace:https://www.kr-stredocesky.cz
web/20994/65
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz

Rámcová doporučená opatření

• Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně asanovat veškeré dříví nově napadené
kůrovci. Asanací se rozumí bezodkladné odkornění
dříví nebo chemický postřik celého povrchu kmene

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a zachovejte jej budoucím generacím!

v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa, protože tímto naopak
dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví
svůj vývoj dokončí.
• Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše
jsou již mrtvé stromy a nemají čerstvé lýko, které je
potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce opustil a
napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí.
Právě tyto čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
• Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a
ostatní dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé
polomy a vývraty (mající zelené jehličí) vůní své
pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech,
které již nemají schopnost se přirozeně bránit, je
kůrovec schopen se velmi rychle namnožit a rozšířit.
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Myslivecké sdružení
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