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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

JihoČeský kraj patří mezi tři nejvíce kůrovcovou kalamitou postiženékraje. V roce 2018 bylo na jihu Čech
vytěŽeno přes 1,1 milionu m3 kůrovcového dřeva. Po těžbě zůstávajíholiny, které je nutné co nejdřve osázet,
aby byla obnovena funkce lesa při zadržování vody v krajině a zabránilo se vysychání krajiny a ohrožení vodních
zdrojŮ. Vedení ]ihďeského kraje je přesvědčeno. že s kůrovcovou kaiamitou a jejími následky je nutné aktivně
bojovat. Jednou z moŽností pomoci lesům je co nejrychleji holiny po těžbě zalesnit. V návaznosti na dotační

program Ministerstva zemědělství k obnovení lesního porostu Jihočeský kraj ve spolupráci s Kralským
sdruŽením dobrovolných hasičůČech, Moravy a Slezska (dále je KSH ČMS) nabízíobcím a dalším vtastnít<ům
lesů pomoc při rnýsadbě nových dřevin,
Při obnově lesních porostů Jihočeský kraj nabízívšem vlastníkůmlesů na území]ihočeskéhokraje k výsadbě
norných dřevin využítídobrovolných hasičů.Pomoc bude poskytována pří podzimní rnýsadbě v říjnu a následně
v jarním období (březen - květen).

VáŽená paní starostko, vážený pane starosto, obracím se na Vás se žádostí o využitínabízené pomoci a
informování vlastníkůlesů na územívašíobce o této možnosti s tím, že:
- pomoc při rnisadbě nouých stromků je určena především obcím a viastníkůmlesa, kteří z objektivních
důvodů mají se zajištěním výsadby problémy (např. staršílidé);
- termíny pomoci při výsadbě jsou v prvním podzimním termínu pátek odpoledne * sobo|a ve dnech
1B.-19, 10, 2019; následné termíny budou přizpůsobeny dle dohody se zájemci
- předběžně je počíháno s rnlsadbou cca 100 000 ks dřevin.

V případé zájmu:

-

-

vlastníci lesa podají na obec nejpozději do 14. 10, 2019 žádost o pomoc při v,isadbě lesa s uvedením
termínu a místa ulsadby dřevin, předpokládaného počtu osob na rnisadbu, čas a místo shromáždění,
jméno a spojení na organizátora qisadby;
obec následně odešle žádosti (u žádostísoukromých vlastníkůs doporučenímk realizaci) na krajský
Úřad na adresu §sl{bj§,:tra_|:!j]Qcťsky.c1, ktery zajistí jejich zkompletování a postoupení starostovi
KsH ČMs;
konkrétní organizace pomoci při zalesňování bude řešena zástupcem KSH ČMS s organizátorem

qisadby uvedeným na žádosti.

Děkuji za spolupráci a věřím, že spotečnými silami pomůžeme našemu kraji se opět zazelenat,
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