Zápis z 3. schůze Komise pro ŽP obce Velké Hoštice

26. 8. 2019 17:00

přítomen: David Pluschke, Bc. Denis Urbanský, Jiří Štěbra, Patrik Wanke, Ervín Směja
hosté: Ing. Alfons Pospiech, Bc. Libor Pospiech
Komise projednala a schválila/doporučila:
1. Ořez lipové aleje pod Panskou chalupou
• Preventivní a výchovný ořez lipek bude proveden v aleji vedoucí k zámeckému jezírku.
Realizace na podzim tohoto roku.
2. Ořez jmelí na obecní zeleni
• Ořez jmelí bude proveden na stromech v zámeckém parku odborně firmou Arboristoteles,
na zeleni mimo zámecký park pak obecními pracovníky. Realizace na podzim tohoto roku.
3. Odfrézování a zarovnání pařezů v zámeckém parku i mimo něj
• Díky odfrézování pařezů odbornou firmou zabráníme úrazům, nehodám a škodám
na strojích, usnadníme údržbu zeleně a sekání trávy, a také zabráníme šíření
dřevokazných hub.
4. Spálení rostlinného materiálu po podzimní údržbě zámeckého parku a obce
• Pálení bude provedeno na poli, a to v bezpečné vzdálenosti od zástavby. Přesné datum
a čas pálení bude ohlášeno na obecním úřadě a hasičskému záchrannému sboru.
Součástí pálení bude i likvidace bioodpadu nacházející se za hřištěm v zámeckém parku.
5. Vyrovnání nerovností terénu v zámeckém parku
• Plánované vyrovnání nerovností v terénu zámeckého parku bude provedeno po zisku
hlíny z opavského cukrovaru na jaře příštího roku.
6. Renovace laviček v zámeckém parku
• Plánovaná oprava poškozených laviček v zámeckém parku a jejich nový nátěr. V návrhu
je také výroba nových laviček a posezení přírodního vzhledu z vlastních materiálů.
Renovace bude probíhat v průběhu zimních měsíců.
7. Skácení lípy před lanovým centrem v lesoparku
• Strom byl velmi těžce napaden jmelím, které ho již zcela vysílilo. V rámci bezpečnosti
návštěvníků lanového centra i cvičících hasičů se komise rozhodla vydat povolení k jeho
skácení v zimních měsících.
8. Náhradní výsadba za skácené stromy v lesoparku
• Komise navrhuje provést náhradní výsadbu 18 stromů za momentálně 18 skácených
v zámeckém lesoparku. Výsadba může být provedena v parku i mimo něj. Přesná lokace
výsadby bude upřesněna po nejbližší schůzi, na které členové komise přednesou své
návrhy.
9. Ošetření zámecké aleje firmou Arboristoteles
• Komise vydává kladné stanovisko k návrhu zastupitelů obce ve věci ošetření zámecké
aleje odborným specialistou firmy Arboristoteles. Souhlasí také s navrženým cenovým
rozpočtem a rozdělením revitalizace na etapy.

10. Nový nátěr mostků v zámeckém parku
• Komise doporučuje provést renovační nátěr zámeckých mostků (přes Mlýnskou strouhu
a u Černého lesíka) včetně jejich spodní konstrukce.
11. Storno objednávka na ptačí budky a krmítka
• Komise stornuje objednávku ptačích krmítek (2 ks) a budek (25 ks) u firmy DřevoStyl
z důvodu jejich dlouhodobých technických problémů. Objednávku se budeme snažit
zařídit u jiného dodavatele ještě v letošním roce. Předpokládané náklady činí 25 tisíc
korun.
12. Nové osivo do zámeckého lesoparku
• Komise navrhuje provést nový výsev osiva v místě zámeckého lesoparku na jaře příštího
roku. Důvodem je zarůstání celé plochy nepůvodní netýkavou malokvětou, která obsadila
obnažené plochy po budování stezky. V návrhu je koupě 75 kg parkového osiva do stínu
a 6 kg směsi Potůček z firmy Agrostis. Osivo je bohaté na druhy napomáhající zadržovat
vodu v krajině. Předpokládané náklady činí 25 tisíc korun.
13. Dodělávky v zámeckém lesoparku
• V lesoparku budou vytvořeny nášlapné kameny z břidlice, které povedou k jednotlivým
prvkům v parku (krmítko, budky pro ježky, hmyzí domek apod.). Realizace na podzim
tohoto roku.
14. Prošetření skládkování na polích za zahradami Pekliska-vývoz
• Komise po prošetření neshledala na daném území vznik černé skládky. Návoz hlíny
pochází z budování nového asfaltového povrchu do Chlebičova. Nyní návoz zarostl
vegetací a ke splachům půdy po deštích do zahrad obyvatel by nemělo docházet.
15. Likvidace porostů křídlatky v obci
• Komise doporučuje pokračovat v chemické likvidaci porostů invazní křídlatky v obci
(zámecký park, Mlýnská strouha, Opavice za hřištěm, loňský výskyt v Pekliskách apod.).
Bere také na vědomí závěrečnou zprávu s výsledky monitoringu projektu „Jak
na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“.
16. Dosadba švestkové aleje
• Komise navrhuje náhradní výsadbu 11 stromků švestek, které by nahradily stávající
uschlé stromky švestek v chlebičovské aleji. Výsadbu by zprostředkoval Svaz zahrádkářů.
17. Termín příští schůze: říjen 2019
Komise projednala a oznamuje/informuje:
1. Změna složení členů Komise pro ŽP
• Odůvodnění: stávající člen Vladimír Kováč byl po svém odstupu z Komise pro ŽP nahrazen
novým členem, kterým je pan Ervín Směja.
2. Naučná stezka velkohoštickým zámeckým parkem je oficiálně zavedena v mapách
vyhledávače Seznam.cz (mapy.cz)
3. Komise projednala návrh zkulturnění a revitalizace obecního pramene za „Šlamovníky“
a doporučila jej pro budoucí realizaci jako odbočku z naučné stezky.
zpracoval: Bc. Denis Urbanský
denis.urbansky@seznam.cz

