Informace k revitalizaci okolí zvonice
V červnu 2021 proběhne plánovaná oprava střechy zvonice a poté začneme
s úpravou bezprostředního okolí zvonice a přístupu k ní, aby dominanta obce
byla opět viditelná a okolí poskytlo příjemné místo k vycházkám a odpočinku.
Budeme se snažit získat další finanční zdroje, abychom mohli zrealizovat
opravu zdí uvnitř a vně zvonice.
V rámci projektu „Sázíme stromy“ nás propojil spolek Futura academica
www.futura-academica.cz s krajinářkou Ing. Petrou Šilberskou, která navrhla
revitalizaci přístupové cesty a břehu od vysílače ke zvonici, se kterou jsme
začali už v předchozích letech.
Již třetím rokem se potýkáme s kůrovcem, který napadá smrky a usychající
stromy kácíme. V letošním roce jsme zaznamenali výskyt kůrovce také
v našem centrálním parku. Aktuálně se u zvonice nachází další oblast, kde
mají smrky napadenou kůru a začínají usychat. Po jejich vykácení zde zůstávají
nálety zarostlé pláně, které jsou nepřístupné a bez údržby. Během krátké
doby budou i zbylé smrky postupně usychat. Kůrovec v posledních letech
likviduje lesní porosty všude a nevyhýbá se ani národním parkům a
chráněným oblastem. V naši krajině byly smrky vysázeny v polovině minulého
století a dnes jsou na mnoha místech nevhodným porostem. V okolí zvonice
byly v minulosti ovocné sady a podle pamětníku také pastviny. Podle návrhu
krajináře, podloží a typu půdy se při revitalizaci do okolí zvonice vrátí sadové
stromy. Podél přístupové cesty bude vysázená alej z okrasných jabloní a ve
stráni budou ovocné stromy, jabloně a hrušně k volnému sběru. Dnešní
nepřístupný terén bude prořezán a upraven tak, aby v budoucnu mezi novými
stromy mohli vzniknout místa k odpočinku, pikniku a hrací prvky pro děti.
Na výsadbu je v rámci projektu „Sázíme stromy“ poskytována dotace ze
Státního fondu životního prostředí ČR. Spolek Futura academica
zprostředkuje dotaci, zajistí stromy, materiál pro výsadbu, zavlažovací pytle
apod. Ze strany obce je potřeba připravit terén, vykácet staré stromy, pařezy,
nálety a vše vyčistit a připravit pro výsadbu. Výsadba stromů by byla následně
spojena s účastí místních dobrovolníků, kteří se k realizaci připojí.

Harmonogram:
• vykácení napadených jehličnanů, náletů a starých stromů, které budou
nahrazeny novými. Stromy je nezbytné vykácet v období vegetačního
klidu do konce března.
• následně budou vyřezány nálety, odstraněny pařezy a upraven povrch
(frézování, štěpkování)
• v průběhu sezóny bude vysázena alej a sad
• v období června proběhne oprava střechy zvonice
Vstup do okolí zvonice bude omezen v průběhu rozsáhlých prořezů
stávajícího porostu a oprav střechy zvonice.
Omlouváme se za omezený přístup ke zvonici.
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