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4.

Lesy na Orave pod novým patronátom
Odštepný závod Námestovo od novembra povedie Alena Djubekova, ktorej jednou z priorít
je dosiahnutie pozitívneho hospodárskeho výsledku i spomalenie rozpadu materských
smrekových porastov zasiahnutých podkôrnikovou kalamitou.

4.

Spoločne za budúcnosť lesov na Slovensku
Problematika rozpadu smrečín na Slovensku vyvolala diskusie medzi predstaviteľmi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, vedeckej oblasti a prevádzky.

5.

Słowacka choinka w prezencie dla Krakowian
Slovenský vianočný strom ako darček pre Krakovcov
Vianočný strom od štátneho podniku LESY SR, ktorý pre Mesto Krakov vybral OZ Námestovo, sa stal „mediálnou hviezdou“ nielen v Poľsku, ale aj v slovenských médiách. Jednalo sa
totižto o prvú diplomatickú misiu tohto charakteru.
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5.

Stromček pod stromček
Už po pätnástykrát odnášali lesníci zo štátneho podniku stovky vianočných stromčekov do
detských domovov a domovov sociálnych služieb.

5.

Kúsok vianočného zeleného lesa zo slovenských lesov
LESY SR, š.p. priniesli pravú vianočnú atmosféru v podobe vianočných stromčekov do 81
nemocníc na Slovensku.

6.

Pamätné kamene a jubilejné háje z roku 1928
Prírastkom do podnikovej knižnice je brožúra popisujúca nielen 16 identifikovaných pamätných kameňov umiestnených na vhodných miestach pri príležitosti desiateho výročia
založenia Československej republiky, ale aj ...

6.

Zelená kvapka krvi
Stretnutie lesníkov vo Zvolene
Verejný nesúhlas s protilesníckou kampaňou prezentovanou na Slovensku prišli 24. novembra na námestie vo Zvolene vyjadriť zástupcovia lesníckej i nelesníckej spoločnosti.

8.

Zber šípok spoločne s LESMI SR
Zbierať šípky spoločne s LESMI SR sa odhodlalo 2991 žiakov z 57 základných škôl, ktorí
spoločnými silami zozbierali neuveriteľných 5 389 kg šípok.

9.

Rok v Lesníckom skanzene
Návštevnosť v Lesníckom skanzene láme rekordy. Tento rok ho navštívilo takmer 70.000
návštevníkov z 23 krajín.

10. Chodník malých netopierov
Skupinka lesníckych náučných chodníkov sa začína rozrastať. Jej nový budúcoročný prírastok s dĺžkou 1,6 km a 15 infotabuľami vzniká v katastri obce Rákoš v okrese Revúca.
11. Keď sa lesní pedagógovia radia
Nielen tréning nových aktivít lesnej pedagogiky, ale predovšetkým fungovanie v rámci
štátneho podniku i svoju pôsobnosť v rámci Slovenska, riešili lesní pedagógovia v novembri počas viacerých pracovných stretnutí.

11

11. Pomáhame vtáctvu našich lesov
Drevo v podobe 700 vtáčích búdok typu sýkorník veľký vrátili počas tohto roka do lesov
pozdĺž lesníckych náučných chodníkov deti pod vedením lesníkov a lesných pedagógov.
12. O život ide vždy v prvom rade
Ak človek stratí vedomie a nedýcha, treba resuscitovať... To a mnohé iné ostane v pamäti
22 lesníkom – účastníkom kurzu prvej pomoci.
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Zamýšľam sa často, drahí kolegovia, čo je aktuálne, čo budeme musieť riešiť v budúcich
obdobiach v našej firme, čo trápi lesníkov, majiteľov a užívateľov lesov na Slovensku.
Chcem Vás požiadať, aby ste v zložitých časoch, ktoré lesníctvo očakávajú nerezignovali,
neupadali do ľahostajnosti, lebo som presvedčený a verím tomu, že drvivá väčšina z Vás má
stále svoje lesnícke srdce na správnom mieste.
V tejto uponáhľanej dobe plnej napätia a stresu stále treba zdôrazňovať, že najväčším bohatstvom Slovenska sú lesy, pôda a voda, ktorá v nich pramení.
Rád sa vraciam do minulosti a pripomínam moderné lesníctvo, ktoré cieľavedome obhospodaruje lesy na Slovensku bez ohľadu na politické zriadenie a štátne usporiadanie už 250
rokov. Viem, že v minulosti sme sa viac starali, pestovali les, bola jednoduchšia legislatíva
a menej vonkajších tlakov, ktoré ovplyvňujú hospodárenie v lesoch. I napriek horeuvedenému by som chcel poprosiť Vás, milí kolegovia, aj Vás kompetentných vo vedení štátneho
podniku LESY Slovenskej republiky, nášho zriaďovateľa – Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR a tých, ktorí tvoria legislatívne normy, podľa ktorých sa riadime pri spravovaní nám zverených lesov, aby sme spolupracovali s cieľom udržať lesy na Slovensku stabilné a zdravé, aby mohli trvalo plniť všetky funkcie, ktoré spoločnosť od nich očakáva a tešili sa
z ich krásy ďalšie generácie, ktoré prídu po nás.
Všetkým čitateľom prajem príjemné vianočné sviatky, vo vianočnom období dostatok času
a pokoja na zamyslenie, aby ste dokázali precítiť a správne vyhodnotiť, čo je pre Vás dôležité,
aby ste boli skutočne šťastní.
Peter Chrust
výrobno-technický riaditeľ

13. Produktom práce lesníkov je les
ŠIŠKA 2018
Lesníci, učitelia a ekológovia, ruka v ruke na Festivale environmentálnych výučbových
programov ŠIŠKA 2018.
13. Prírodovedci v Semenolese
Prezentovanie lesníckej práce a prevádzky učiteľom a prírodovedcom, ktorí budú ovplyvňovať ďalšie generácie, je jedna z ciest ako meniť pohľad verejnosti na lesníctvo.
16. Vzácny darček pre vzácnu osobu
Originálny darček v podobe drevených hodín môže potešiť takmer každého a zručný majster si ich dokáže vyrobiť aj sám.
17. Nahliadnutie do krajiny snov...
Krajina snov je hlavná téma výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím, ktorú môžete
navštíviť v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene do 10.1.2019.
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18. Výročia narodenia známych lesníkov
Pripomíname si 110. výročie narodenia fytocenológa a pedagóga Pravdomila Svobodu.
Už 130 rokov uplynulo od narodenia Karola Vargu, predstaviteľa štátnej lesnej správy.
19. Lesníci a SNP
Lesy a lesné lúky Slovenska ukrývajú množstvo pomníkov postavených hrdinom SNP.
20. Storočnicový rok
Rok 1918 bol rokom vzniku prvej Československej republiky, čo bolo podnetom pre vznik
nových podnikov, organizácií, vysokých škôl, ustanovizní a ďalších medzníkov v histórii
lesníctva, ktorých storočnicu si pripomíname.
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22. Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...
Kožuchy tvoria výnimočnú skupinu vrchného ľudového odevu. Boli najdrahšou súčasťou
nevestinej výbavy, preto sa aj často dedili z generácie na generáciu.

23. Hrad Vršatec
Ďalším spomedzi hradov nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe nášho podniku,
ktorého majiteľom bol Matúš Čák Trenčiansky, vznikol pravdepodobne v druhej polovici
13. storočia.
24. Lesnícke vrecko žiari ozdobami
Drevo a ručne robené veci vyčaria nielen úsmev na tvári, ale dokážu ozdobiť a rozžiariť
nejeden vianočný stromček.
25. Doprava dreva lesnou železnicou X.
Predstavujeme Kysucko-oravskú lesnú úvraťovú železnicu z roku 1926, poslednú zo série
predstavovaných lesných železníc.
26. Jazvec Mišo • Zasmejte sa • Uveríte? • Receptár
27. Kalendárium • Erby s nádychom lesa • Jubilea
28. Fosílie žijúce v dreve
Ak hľadáte drevenú fosíliu, nechajte sa inšpirovať tvorbou Marka Henryho Doolittla.
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Lesy na Orave pod novým patronátom
furmanské dni. Je potrebné sa pochváliť aj
majstrami sveta v pílení, kde jedným z majstrov sveta je aj náš zamestnanec Marek
Lubas.

Koncom novembra bola do funkcie
riaditeľky OZ Námestovo vymenovaná
Mgr. Ing. Ľudmila Djubeková. S novou
riaditeľkou, ktorá má za sebou pôsobenie
u štátnych lesov, v štátnej správe, ako koncipient v advokátskej kancelárii pri zastupovaní klientov na súdoch a v súkromnej
firme zaoberajúcej sa lesníckymi činnosťami doma aj v zahraničí, sme sa porozprávali
o aktuálnych problémoch a budúcnosti lesov na Orave.
Aké sú Vaše plány na novom mieste?
Moje plány ako riaditeľky OZ Námestovo
je dosiahnuť priaznivý hospodársky výsledok
a aj napriek zlej situácii v boji s podkôrnym
hmyzom sa snažíme spomaliť tento negatívny dlhotrvajúci proces. Bohužiaľ v poslednej
dobe sa prejavujú aj nepriaznivé klimatické
zmeny, ktoré veľmi výrazne vplývajú na les
a prírodu, ktoré my nevieme ovplyvniť. V decembri minulého roku padla na našom OZ
vetrová kalamita s počiatočným odhadom
68.175 m3. K decembru 2018 bolo spracovaných 93.889 m3 kalamitného dreva, no počas
roka pripadla ďalšia kalamita a ostáva nám
spracovať 11.000 m3. Spracovanie sa riešilo
vo vlastnej réžii, a tiež predajom dreva na pni,
kde je potrebné, aby firmy, ktoré vysúťažili
spracovanie kalamity boli viazané túto ťažbu
spracovať v presne stanovenom termíne.
Smrekové oblasti sú v posledných rokoch
sužované podkôrnikovou kalamitou, aký
bude budúci rok a s akými ďalšími problémami zápasíte pri každodennom hospodárení?

Prírode blízke hospodárenie (objekty Pro
Silva) má na Orave pekné výsledky, ako
budete postupovať ďalej?
V rámci Pro Silvy sa zaoberáme viac či menej zasiahnutými porastami prevažne podkôrnikovou kalamitou. Od tohto roku boli
vo všetkých objektoch zastavené úmyselné
ťažby dreva a momentálne hlavnou úlohou
v týchto objektoch je dôslednými ochrannými opatreniami spomaliť rozpad materských
porastov tak, aby sa čo najdlhšie udržal ich
pozitívny vplyv na nasledujúcu generáciu
lesa, v rámci celkovej prestavby pestovného
systému lesa vekových tried.
Predpoklad trendu vývoja podkôrnikovej
kalamity v r. 2019 bude zhruba na úrovni
roku 2018. Počítame s jej miernym nárastom.
S čím má OZ Námestovo problém, sú hlavne
chýbajúci pracovníci v pestovnej činnosti.
V súčasnosti máme osem firiem pracujúcich
v pestovnej činnosti, čo je nepostačujúce
a 28 firiem pracujúcich v ťažbovej činnosti.

OZ Námestovo tento rok oslávil 60. výročie
svojho vzniku. Aká je Vaša vízia o budúcnosti lesov na Orave?
Našou snahou do budúcnosti bude chrániť les ako ucelený ekosystém. Osobne
si myslím, že moji spolupracovníci na OZ
Námestovo sú fundovaní lesníci, odborne
na vysokej úrovni, ktorým záleží na práci
a svoju prácu si vykonávajú svedomito.

OZ Námestovo realizuje a pomáha pri viacerých akciách pre verejnosť, môžeme sa
na ne tešiť aj budúci rok?
Našou snahou je verejnosti ukázať propagáciu práce lesníkov a lesných robotníkov.
OZ Námestovo realizuje akciu Drevorubač a pomáha pri realizácii akcie Novoťské

„Keďže je koniec roka, chcela by som všetkým popriať krásne prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojich najbližších, veľa sily
a zdravia do nastávajúceho roku 2019,“ s týmito slovami ukončila náš rozhovor nová riaditeľka OZ Námestovo Ľudmila Djubeková.
Radko Srnka

Spoločne za budúcnosť lesov na Slovensku
Veľkoplošný rozpad smrekových lesov
je vnímaný v očiach verejnosti veľmi negatívne. Spoločne s častým rozporom konania lesníkov s legislatívou ochrany prírody
a otázkou budúcnosti manažovania národných parkov, vytvárajú tieto témy značné
spoločenské a odborné napätie.
Práve týmto krízovým témam sa na pôde
Technickej univerzity vo Zvolene začiatkom
novembra venovali predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, LESOV SR, š.p. a Technickej univerzity vo
Zvolene, aby definovali spoločný postupu
pri riešení aktuálnej situácie obhospodarovania lesov.
Na záver v spoločnej tlačovej správe konštatovali, že lesy na Slovensku majú na viac
ako polovičnej výmere plochy potenciál
rastu pôvodného drevinového zloženia
a do budúcnosti je jedinou správnou cestou ich obhospodarovania návrat k prírode
blízkemu hospodáreniu, ktorého základné
princípy vychádzajú z poznania vývojových
procesov prírodných lesov.
12 / 2018

Les bude potrebné formovať priestorovo
pri maximálnom využití autoregulačných
procesov a prirodzeného rastového rytmu
s rešpektovaním vhodného rozmiestnenia
drevín v produkčnom priestore lesa podľa
ich rastových nárokov.
Tieto princípy sú uplatňované pri výberkových lesoch, trvalo viacetážových, resp.
mozaikových porastoch a v praxi ich nájdeme aj v objektoch Pro Silva, ktoré sú dôkazom praktickej aplikácie myšlienok prírode
blízkeho obhospodarovania lesov.

Tento koncept obhospodarovania je podľa záverov potrebné uplatňovať v plnej miere v porastoch, ktoré tvoria génové základne
jednotlivých drevín a v lesoch 3. a 4. stupňa
ochrany okolo Národných prírodných rezervácií a všade tam, kde to prírodné podmienky a technologické postupy umožňujú.
Prestavba lesa na takéto štruktúry je dlhodobý proces, ktorý bude klásť aj zvýšené
ekonomické požiadavky na implementáciu týchto postupov a potrvá v horizonte
minimálne 30 až 40 rokov. S prestavbou lesov je potrebné pri pomerne rýchlych
legislatívnych zmenách začať ihneď.
Rešpektovanie a postupná realizácia navrhovaných opatrení je prvým predpokladom
spomalenia zhoršujúceho sa stavu lesov, ich
postupnej ekologickej stabilizácie, a tým naštartovania zmeny spôsobu obhospodarovania lesov Slovenska.
Čerpané zo Spoločného stanoviska Technickej
univerzity vo Zvolene, sekcie lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPaRV SR a LESOV SR, š.p.
zo dňa 20.11.2018
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Słowacka choinka w prezencie dla Krakowian

Slovenský vianočný strom ako darček
pre Krakovcov
V piatok 7. decembra bol na Rynku
Głównym v blízkosti radnice v centre Krakova
generálnym konzulom Slovenskej republiky
v Krakove Tomášom Kašajom a primátorom mesta Krakov Jacekom Majchrowským
slávnostne rozsvietený vianočný stromček
z oravských lesov. Ten dostali za úlohu vybrať a zabezpečiť kolegovia z OZ Námestovo. Jedno z krakovských námestí rozsvietil
v rámci otvorenia „Slovenského dňa“ na vianočných trhoch. Každého návštevníka, ktorého priláka jeho vôňa, upozorní na jeho
slovenský pôvod informačná tabuľa.
Ako uvádza: „Vianočný stromček zo slovenských lesov venoval Generálny konzulát
Slovenskej republiky v Krakove spolu s Honorárnym konzulátom Slovenskej republiky
v Gliwiciach a štátnym podnikom LESY Slovenskej republiky obyvateľom mesta Krakov
pri príležitosti prebiehajúceho slovenského
predsedníctva vo Vyšehradskej skupine“.
Samotné rozsvietenie slovenského krakovského stromu sprevádzali vystúpenia folklórnych skupín a ukážky spojené s predajom
výrobkov slovenských ľudových remesiel.
Išlo o vôbec prvú diplomatickú misiu, ktorá v novodobých dejinách darovala mestu
Krakov vianočný strom a prispela týmto
symbolom Vianoc k prezentácií spolupráce
a priateľstva medzi Krakovom a Slovenskom.
Vďaka za úspešnú prezentáciu nášho
štátneho podniku LESY SR patrí najmä kolegovi Antonovi Kondelovi z OZ Námestovo,

Týmito slovami priblížil generálny riaditeľ
LESOV SR Ing. Marián Staník darček, ktorý
priniesol do Národného ústavu detských
chorôb na bratislavských Kramároch. Týmto darčekom bol vianočný stromček. Spolu
s deťmi a dvoma šarmantnými dámami, ministerkou pôdohospodárstva pani Gabrielou
Matečnou a ministerkou zdravotníctva pani
Andreou Kalavskou, ho ozdobili. Pomáhali
im pri tom deti, ktoré musia aj tieto najkrajšie sviatky v roku stráviť v nemocnici.

ktorý so svojimi kolegami z LS Paráč vybral
a zabezpečil dodanie tohto stromu. O tom,
že naši kolegovia z Oravy „to vedia“, svedčí
rok 1994, kedy vianočný strom zo Slovenska,
konkrétne z obce Zázrivá na Orave zdobil
námestie sv. Petra vo Vatikáne.
Radoslav Lorko, OZ Námestovo
„Pre tých, ktorí ešte nemali skúsenosť s výberom a nakládkou takéhoto stromu, musíme
podotknúť, že to vôbec nie je jednoduché. Vybrať pekný strom s vhodnou výškou, v teréne
dostupnom pre ťažké mechanizmy môže trvať aj celé týždne. A približne tri týždne trvalo,
kým naši kolegovia z OZ Námestovo vybrali
na okraji porastu pri Oravskej lesnej strom
zodpovedajúci meniacim sa požiadavkám.
Po úspešnej stínke, nakládke, preprave a vykládke sme si všetci vydýchli a najviac naši
kolegovia, ktorým patrí veľké uznanie a vďaka
za ukážkovú prezentáciu štátneho podniku.“
LESU ZDAR!
-as-

Stromček pod stromček
Predvianočné obdobie bez akcie Stromček pod stromček si už lesníci nedokážu
predstaviť. „Tento rok opäť neprišiel Martin
na bielom koni, a tak máme ešte stále možnosť nájsť a vybrať tie najkrajšie stromčeky
z lesných porastov, ale aj škôlkarských stredísk,
ktoré vyčaria úsmev na perách tisíckam detí,“
prezradil generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, Marian Staník.
Vyrástli v našich lesoch, aby naplnili to najkrajšie vianočné poslanie. Už po pätnástykrát
odnášali naši lesníci stovky vianočných stromčekov do detských domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Z toho prvého sa
už 30. novembra tešilo jedenásť detí z Detského domova Centrum Srdiečko v Banskej Bystrici. Prah tohto detského domova „prekročil“
vianočný stromček už o 15 hodine. Detskému
domovu ho odovzdala organizačná riaditeľka Aneta Kšenžighová a svoj príhovor začala
nielen ako rodený rečník, ale aj ako akciami
preverený lesný pedagóg.
Za spomínaných 15 rokov sa do tejto
akcie zapojili desiatky detských domovov

Kúsok vianočného
zeleného lesa
zo slovenských lesov

LESY SR každoročne prinášajú tú pravú
vianočnú atmosféru do stoviek detských domov, domovov sociálnych služieb i nemocníc. Robia to prostredníctvom vianočných
stromčekov. V rámci akcie Stromček pod
stromček sa tak dostanú vianočné stromčeky z našich lesov do zariadení na celom
Slovensku. V tomto roku sme po dohode
s naším rezortným ministerstvom, stromčeky podarovali aj do nemocníc. Viac ako 80
nemocníc na celom Slovensku budú zdobiť
stromčeky z našich lesov.
„Sme radi, že aj tento rok sa nám podarilo
poskytnúť stovky vianočných stromčekov (jedličky, smreky a borovice) do približne 400 zariadení na celom Slovensku. Aj takouto formou
si spomíname na deti v detských domovoch,
ale aj na ľudí v domovoch sociálnych služieb,
resocializačných centrách a nemocniciach“,
povedal generálny riaditeľ LESY SR Marián
Staník.
Pavel Machava

a domovov sociálnych služieb. Mnohé z nich
nemali dovtedy živé stromčeky. No kto raz
okúsi zelenú vôňu Vianoc, nevie si iné predstaviť. My lesníci vieme, že viaceré vianočné
stromčeky, ktoré z lesov vyberáme, by sa počas dospievania lesa nemali šancu presadiť
medzi ostatnými a časom by uhynuli. Týmto
im dáme možnosť splniť to najkrajšie poslanie a stať sa naozaj krásnym a hlavne zdravým a voňavým symbolom Vianoc.
-as12 / 2018
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Pamätné kamene
a jubilejné háje z roku
1928
Oddávna sa ľudia snažili mať akési živé
pamätníky na rôzne dôležité udalosti vo
svojom živote. V roku 1918 došlo k zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie a na jej
troskách vznikli niektoré nové štáty, medzi
ktorými nechýbala ani Československá republika. Na 10. výročie trvania ČSR nariadilo ministerstvo zemědělství ČSR všetkým
riaditeľstvám štátnych lesov a statkov ČSR
založiť na vhodných miestach jubilejné hájiky opatrené kamennými pamätníkmi s trvalým označením roku 1928. Jubilejné háje
upadli až na niektoré výnimky v priebehu
desaťročí do zabudnutia. Hľadanie zachovaných pamätných kameňov začala skupinka
breznianskych seniorov v roku 2015 potom,
čo v Čiernom Balogu našli kamennú mohylu.
Po medializácii sa do pátrania po lesníckych
pamätných kameňoch zapojili aj turisti a ich
počet začal narastať.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
si dal za cieľ zdokumentovať všetkých 17
doposiaľ identifikovaných pamätných kameňov a pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa a konferencie na Kaskádach
vydal brožúru Pamätné kamene a jubilejné
háje z roku 1928. Ako posledný je v publikácii
prezentovaný práve jubilejný háj vysadený
tento rok v Čiernom Balogu pri príležitosti
osláv vzniku Československa.
Radko Srnka
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Zelená kvapka krvi

Stretnutie lesníkov vo Zvolene
Aj napriek nepriaznivému počasiu sa
v sobotu 24. novembra na Námestí SNP
vo Zvolene zišlo niekoľko stoviek lesní
kov, vlastníkov lesov a tiež priaznivcov
lesa z celého Slovenska. Svojou účasťou
chceli dať najavo nesúhlas s dlhodobo
vedenou protilesníckou nepriateľskou
kampaňou, v ktorej sa strácajú odbor
né a vecné argumenty na úkor emócií
a zároveň vyzvať štát a širokú verejnosť
k rešpektovaniu práce generácií lesníkov
a ľudí, vďaka ktorým je dnes Slovensko
krajinou plnou lesov.
Súčasťou akcie bola aj dobrovoľná zbierka
na výsadbu symbolického lesa pri Zvolene
a pestrý sprievodný program pre deti a dospelých v podaní spevu a prezentovania
práce lesníkov. Pre uzimených návštevníkov
bol pripravený horúci šípkový čaj zo šípok
nazbieraných deťmi v rámci projektu Zberu šípok spoločne s LESMI SR a rôzne druhy
guľáša (nielen z diviny).

V budove Lesníckeho a drevárskeho múzea darovali desiatky dobrovoľníkov takzvanú Zelenú kvapku krvi za zdravý les, čím
symbolicky ukázali, že pomoc potrebujú
nielen ľudia, ale aj lesy.
Na záver stretnutia bola od prezentovaná a prijatá spoločná deklarácie vyzývajúca
na prepracovanie predloženej novely zákona o ochrane prírody a krajiny a spoločný
dialóg za zdravé lesy slúžiace pre všetkých.
Veď na lesoch záleží aj nám a máme záujem o riešenie ich budúcnosti so všetkými
zainteresovanými stranami, zdôraznil generálny riaditeľ Marian Staník.
Radko Srnka
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Deklarácia účastníkov celoslovenského stretnutia lesníkov, vlastníkov
lesov, signatárov Memoranda o spolupráci (23 lesníckych inštitúcií)
a ich priaznivcov vo Zvolene
24. novembra 2018 – Zelená kvapka krvi za zdravý les
V sobotu 24. novembra 2018 sme sa stretli vo Zvolene – meste lesníctva na Námestí
Slovenského národného povstania a svojou účasťou prejavili postoj, že nám záleží na osude slovenských lesov a slovenského lesníctva. My lesníci, vlastníci lesov, zástupcovia lesníckych subjektov Memoranda o spolupráci, ale aj priaznivci lesníkov z radov širokej
verejnosti týmto otvorene vyzývame k zastaveniu silne účelovej manipulácie verejnosti,
ako aj nezmyselnej, nepravdivej a zavádzajúcej kampane, namierenej proti slovenským
lesníkom.
Opätovne, verejne a s plnou vážnosťou vyslovujeme nespochybniteľnú a históriou
i praxou overenú pravdu, že zdravý les je výsledkom systematickej, odbornej a obetavej
ľudskej práce. Vďaka lesníkom je Slovensko dnes krajinou lesov.
Lesnícka starostlivosť to je nielen ťažba dreva, ako sa často a zámerne prezentuje. Zabúda sa na plánovanie, odbornosť, výskum, zalesňovanie, vzdelávanie a samozrejme aj
na ochranu lesa. To všetko lesníci a súkromní vlastníci lesov robia.
Neakceptujeme všetky protilesnícke diskreditačné kampane. Vyzývame predstaviteľov štátu, ale aj širokú verejnosť k riadnemu uznaniu poslania lesníckeho stavu a rešpektovaniu vlastníckeho práva súkromných vlastníkov lesa. Žiadame okamžité zastavenie
procesu schvaľovania Zákona o ochrane prírody a krajiny a jeho zásadné prepracovanie
s relevantným akceptovaním ODBORNÝCH a VECNÝCH pripomienok v záujme slovenského lesa, ktorý chceme mať zdravý, v lete zelený a na jeseň farebný tak, ako bolo
deklarované po zasadnutí vlády v Tatranskej Javorine. Iba taký les zabezpečí všetky jeho
funkcie, ktoré každý človek tak veľmi potrebuje pre svoj život.
S odkazom „za zdravý les“ sme sa nielen zišli a diskutovali, ale aj darovali časť z nás,
najvzácnejšiu tekutinu, vlastnú krv na pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Naše lesy po veterných a lykožrútových kalamitách i po požiaroch a iných poškodeniach tiež potrebujú našu pomoc. Doprajme im ju. Našu krv budú pacientom, ktorí ju akútne potrebujú,
podávať lekári – odborníci s riadnym vzdelaním, skúsenosťami a praxou a nie hocijakí
šarlatáni bez týchto náležitostí, hoci s ľúbivým a prívetivým vyjadrovaním. Tak aj naše
lesy nepotrebujú umelo vyvolávané klamlivé búrlivé emócie, ale riadnu a systematickú
starostlivosť.
Chceme zdravý les! Chceme les, ktorý nás teší, lieči, ale aj živí. Nielen teraz, ale aj dlho
do budúcna.
Sme za vecný a relevantný dialóg. Súhlasíme s riadnou ochranou lesa!
Čo rozhodne nechceme, sú nezmyselné, účelové, tendenčné a neodborné les ohrozujúce zásahy.
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Zber šípok spoločne s LESMI SR
Súťažný projekt Zber šípok spoločne s LES
MI SR prebiehal od 20. septembra do 22.
októbra 2018. Hlavným cieľom projektu
bolo náučnou formou zamerať pozornosť
mladších vekových kategórii na les ako
výnimočný ekosystém so širokou paletou
druhovej rozmanitosti s prirodzeným
obehom látok a energií v ňom. Rovnako aj
s nostalgiou pripomenúť rodičom detí ich
detské časy pri zbere plodov, ktoré majú
neuveriteľné množstvo vitamínu C a ďal
ších zdraviu prospešných látok.
V porovnaní s prvým ročníkom projektu,
ktorý prebiehal na území štyroch odštepných závodov, druhý ročník zberu šípok
prebiehal na území 14 odštepných závodov
od Levíc až po Vranov nad Topľou. Žiaci materských a základných škôl opäť prekvapili
nielen svojou účasťou, ale aj množstvom
vyzbieraných šípkových plodov. V číslach to
predstavuje 2991 žiakov a takmer 5400 kg
šípok. V prvom ročníku Zber šípok spoločne
s LESMI SR bolo pri počte 1991 žiakov vyzbieraných 3266 šípkových plodov.
Odmeny najlepším žiakom spolu s poukazom na spoločný dvojdňový pobyt odovzdal
Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV
SR v Liptovskej Lúžnej dňa 6.12.2018. Najlepším kolektívom sa stali žiaci 7.A ZŠ s MŠ
z Liptovskej Lúžnej, ktorí vďaka 137,80 kg
vyzbieraných šípkových plodov absolvujú
dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku
Antonstál. Najlepším jednotlivcom celého
projektu sa stal žiak, ktorý do víťaznej triedy
priniesol 83 kg šípkových plodov. Druhou
najlepšou triedou je 6.A zo ZŠ Heľpa, ktorej
žiaci priniesli takmer 101 kg a získali poukaz
na jednodňovú návštevu Zubrej obory
v Topoľčiankach. Tretia najlepšia trieda je 2.B
z Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša. Žiaci priniesli
97 kg a za odmenu navštívia v rámci jedného
dňa Skanzen vo Vydrovej doline. Triedy získali okrem zážitkovej odmeny aj vecné ceny
a aktivity lesnej pedagogiky vo svojej škole.
OZ
1. 32 OZ Semenoles
2. 18 OZ Kriváň
3. 13 OZ Beňuš
4. 06 OZ Prievidza
5. 14 OZ Čierny Balog
6. 12 OZ Liptovský Hrádok
7. 09 OZ Žilina
8. 15 OZ Slovenská Ľupča
9. 11 OZ Námestovo
10. 07 OZ Trenčín
11. 20 OZ Revúca
12. 02 OZ Levice
13. 23 OZ Prešov
14. 25 OZ Vranov
Spolu
Spolu v roku 2017
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Množstvo
vyzbieraných
kíl za OZ
1757,00
740,378
486,89
483,24
450,00
413,50
262,00
217,46
178,21
167,14
80,93
78,40
39,09
35,43
5389,668
3266

LESY SR sa zaviazali v začiatku projektu
odmeniť triedy do 10. miesta a rovnako aj
rozšírili počty odmenených jednotlivcov
na dvadsať najlepších rámci prvej a druhej
kategórie. Nezabúdajúc na všetkých jednotlivcov každý účastník súťažného projektu
Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získal reflexnú kľúčenku s maskotom
LESY SR.

Počet detí
zapojených
do zberu
693
355
349
212
275
168
130
145
426
49
33
27
12
117
2991

Počet tried
zapojených
do zberu
67
61
42
53
43
37
18
22
44
12
25
12
7
13
456

1991

259

Počet škôl
zapojených
do zberu
7
7
5
7
4
4
4
3
7
1
3
1
2
2
57
25

V minulosti sa okvetné lístky používali
do kúpeľov, náhrdelníky zo šípok mali priťahovať milovanú osobu a chránili pred zlom.
Už starovekí liečitelia vedeli o povzbudzujúcich účinkoch viacerých častí šípovej ruže.
V ľudovom liečiteľstve sa používali jej kvety, korene, plody – šípky, a niekde dokonca
i hálky vznikajúce na listoch kríkov. Okvetné
lístky slúžili ako preháňadlo, z kvetov sa získavala silica alebo ružový olej, ktorý sa pridával do vonných kúpeľov a používa sa dodnes
hlavne na výrobu mydiel a parfumov.
Veľmi vyhľadávané a používané sú v súčasnosti najmä plody šípovej ruže. Šípky sa
používajú čerstvé i sušené pre veľký obsah
vitamínu C a karoténu. Okrem týchto zložiek
obsahujú aj vitamíny B1, B2, K a vitamín P,
ktorý zosilňuje účinky vitamínu C. Plody šípovej ruže sú bohaté aj na pektíny, triesloviny,
organické kyseliny a silice.
-mn-
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Zber šípok spoločne s LESMI SR
• Do projektu sa zapojilo 57 základných
škôl na území 14 OZ.
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• Celkovo bolo zapojených 456 tried.
• Spoločne nazbierali neuveriteľných
5400 kg šípkových plodov.
• Množstvo šípok v rámci prvého ročníka
nazbieralo 2991 žiakov (1000 viac ako
v r. 2017).
• Za OZ Semenoles žiaci nazbierali
1757 kg šípok s počtom 692 žiakov
v 67 triedach.
• Najlepšou školou sa stala ZŠ s MŠ Lip
tovská Lúžna – 195 žiakov nazbieralo
710 kg šípok.
• Najlepšou triedou sa stala 7.A zo
ZŠ s MŠ Liptovská Lúžna, kde 22 žiakov nazbieralo takmer 138 kg šípok.

456
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5400 kg

• Najlepším jednotlivcom v zbere šípok
sa stal Peter Tišťan z najlepšej triedy
7.A, ktorý priniesol 83 kg šípok.
(minulý rok vyzbieral 63 kg).

-mn-

Rok v Lesníckom skanzene

Zima zavítala už aj do lesníckeho múzea
v prírode, Lesníckeho skanzenu, ktorý je síce
otvorený celoročne, ale jeho hlavná sezóna začína vždy 1. mája „Otvorením Vydrovskej doliny“ a každoročne sa uzatvára 30.
septembra.
Počas hlavnej sezóny sa v skanzene nachádzajú aj exponáty, ktoré už v zimnom
období nenájdete. Patria medzi ne malé
drevené repliky stavieb, ktoré boli, ale aj
sú súčasťou lesníckej histórie a súčasnosti.
Okrem nich je tento „mini svet“ plný drevených zmenšenín ľudí a zvierat. V zime je pre
návštevníkov uzavretá aj replika drevenej
kaplnky z Hornej Bzovej, na ktorej existenciu upozornil lesníkov náš bývalý zamestnanec Martin Žilka. Rovnako je uzatvorená
aj horáreň s expozíciou Lesníckeho a drevárskeho múzea.
Kým počas leta sa tu každoročne druhú
sobotu v júli koná „Deň stromu“, najväčšie
podujatie pre verejnosť, ktoré štátny podnik LESY Slovenskej republiky organizuje
a skanzen zaplnia tisícky ľudí, po ukončení
hlavnej sezóny sa skanzen pomalinky „vyľudňuje“, i keď návštevníkov tu stretnete celoročne. V tomto čase však nad ruchmi, hlasmi
a zvukmi spôsobenými človekom, začínajú
prevládať zvuky prírody. V takomto tichom
a pokojnom období, vždy jeden deň na konci októbra, prichádzajú lesníci na Symbolický
lesnícky cintorín vzdať poctu všetkým, ktorí
položili svoj život pri práci v lese.

Ak sa vyberiete do skanzenu mimo hlavnej
sezóny, treba si dávať pozor, pretože chodníky sú v tomto čase neudržiavané. Hoci
skanzen nie je oplotený, pri vstupe do neho
sa pri pokladni počas hlavnej sezóny vyberá
symbolické vstupné. Tieto financie sa potom
využívajú na rôzne úpravy a starostlivosť
o exponáty, ktoré nahlodáva zub času.
O tom, že lesnícky skanzen je naozaj
krásne miesto, ktoré sa oplatí vidieť, svedčí
aj stále narastajúca návštevnosť. Už v roku
2017 ho navštívilo 62.498 ľudí a tento rok ich
bolo takmer o 6000 viac, presnejšie 68.371,
a to uvádzame len tých, ktorých sme reálne
počas hlavnej sezóny, ale aj mimo nej zaznamenali. Tento rok prilákal skanzen venovaný lesníctvu vo Vydrovskej doline neďaleko

Čierneho Balogu až 2635 cudzincov z 22 krajín. Z nich 1728 bolo českých turistov. Druhú
najpočetnejšiu skupinu tvorili Angličania
(276 ľudí) a trojicu uzatvárajú naši južní susedia v počte 206 návštevníkov.
Netreba zabúdať, že veľká vďaka patrí
ľuďom, ktorí vytvorili toto nádherné dielo
a ktorí na ňom neustále pracujú a zveľaďujú ho. Našim kolegom z OZ Čierny Balog
a mnohým iným, ktorí priložili ruku k dielu.
A čo by sme mohli zapriať Lesníckemu
skanzenu do Nového roka 2019?
Nech len prekvitá, nech je k nemu čas zhovievavý a aby tu bol vždy dostatok ľudí, ktorí
sa oň budú starať naďalej.
LESU ZDAR!
-as-, Michal Kofira
12 / 2018

9

10

| lesnícke spravodajstvo

Chodník malých netopierov
Prvú aktivitu vzniku Chodníka malých
netopierov vyvinulo Občianske združenie
Rákošská cächa, ktorého členom a predsedom je Július Pavelko, technik na LS Ratková.
Práve on sa rozhodol spomínaný chodník
zrealizovať z dôvodu absencie náučného
chodníka pre deti a mládež v danom regióne, a tým podporiť návštevnosť lesného
spoločenstva deťmi a objavovanie všetkého,
čo v lese môže byť (flóra, fauna, rozmanitosť
terénu, pohyb, relax ...). Prvou hnacou silou
bol úspešný projekt Nadácie Volkswagen
Slovakia, z ktorého sa podarilo zrealizovať
vytýčenie chodníka a zhotovenie piatich
tabúľ o prírode, histórii regiónu ako aj o lesnej a vodnej problematike a stavbu mostíka
cez miestny potok. Už v projekte sa počítalo s aktivitami lesnej pedagogiky v rámci
štátneho podniku LESY SR. Projekt sa začal
uberať ďalšou cestou, kde vznikla ochota
a možnosť rozšírenia počtu infopanelov zameraných na rôzne oblasti prezentované aktivitami lesnej pedagogiky, vstupnej brány,
úpravy chodníka ako aj malého posedenia.
Chodník sa nachádza v katastri obce Rákoš, okr. Revúca. V obci, priamo za hájenkou,
začína vstupnou bránou z agátového dreva
a začiatok trasy kopíruje turistickú trasu z Rákoša na vrch Železník. Prvý infopanel je kombinácia tabúľ z oboch projektov a pojednáva
o drevinách všeobecne. Po ďalších metroch
prichádzajú návštevníci k zabezpečeným
banským dielam, ktoré ukrývajú tisícové kolónie vzácnych netopierov. Odtiaľ pochádza
aj názov chodníka, i keď názov „malých netopierov“ sa nemyslí na druh netopierov, ale
na malých návštevníkov, ktorých chceme zasvätiť do života týchto vzácnych živočíchov.
Chodník prechádza členitým lesným
terénom, aby si deti odskúšali rôzne typy
krajiny, preto k ďalšiemu infopanelu si vyšlapú strmým terénom do najvyššieho bodu
chodníka, na miesto niekdajšieho pálenia

Panel Stromy
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Tabuľa Milé netopiere

Osadená brána

Niekde sa museli infotabule vyniesť na pleci

dreveného uhlia – na milier, kde sa nachádza
tabula o uhliarstve. Odtiaľ sa starou uhliarskou cestou klesá do doliny potôčka Rakoš,
popri infopaneloch o hubách, vtáctve, vode,
lesných znakoch atď.
Chodník je v štádiu dostavby, v ktorom
budú umiestnené ďalšie tabule v rámci
lesnej pedagogiky. Práve tu bude možné
realizovať nielen rôzne vedomostné, ale aj
pohybové aktivity v rámci lesnej pedagogiky. Väčšina tabúľ je rozmiestnená blízko
rôznych lesných komunikácii. Po ukončení
prvej etapy bude mať chodník 1,6 km, návštevníkov bude lákať desiatimi stanovišťami
a 15 infotabuľami. V pláne je aj druhá etapa,
ktorá by predlžila chodník na dĺžku 3 km
a obohatila by trasu o problematiku lúčneho
spoločenstva, včelárstva, miestnu oddychovú zónu a poľovnícke aktivity.
Prvá etapa sa ukončí v auguste 2019. Zahájiť „éru“ náučného chodníka plánujeme
s deti a školskou mládežou v mesiaci september a priali by sme si, aby v tom čase
už bola vyhotovená tematická ilustrovaná
mapka danej trasy.
Eva Vavreková, OZ Revúca
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Keď sa lesní pedagógovia
radia

Ťažké témy, ale aj kus zábavy zažívali lesní pedagógovi a koordinátori LP na porade
v hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach.
Program bol naozaj pestrý, veď bolo treba
upresniť systém realizácie lesnej pedagogiky, financovania a pomenovať mnohé
ďalšie problémy. Vznikajúce nové témy
nemohli z časového hľadiska prepuknúť
v diskusiu, no čas na konštruktívny rozhovor sa vytvoril nasledujúci deň. Aj napriek
nedostatku času sa nám podarilo vyhlásiť
najaktívnejší odštepný závod v oblasti lesnej pedagogiky. Tým sa pre rok 2018 stal OZ
Prievidza pod vedením koordinátorky Petry
Jankejovej.
Hoci bolo 6. a 7. novembra, pomerne
teplé jesenné počasie nás vylákalo von
a ľahká rozcvička v podobe pohybových
aktivít zameraných na proces učenia sa
zdvihla všetkým náladu a niektorých dostával smiech až do kolien. Po návrate nastal
priestor na prezentáciu spoločenskej hry
O lese v lese. Po cca hodine a pol študovania
herného plánu, čítania kariet a pestovania
vlastného lesa, sme vhupli do problematiky prikrmovania vtáctva vďaka veľmi zaujímavej didaktickej pomôcky pripravenej zo
syntetického papiera Igorom Viszlaiom. Tou
tento rok reprezentoval Slovensko na Európskom kongrese lesnej pedagogiky vo Fínku.
Čas naozaj letel. Skúšanie vonkajších a vnútorných aktivít prezentovaných jednotlivými
OZ a prezentácia ďalších spoločenských hier,
ktoré sme zdokonaľovali a rozvíjali v oblasti
lesníctva, sme prerušili večernou aktivitou
v areáli hotela. Adrenalín spôsobil, že ani
po polhodine hľadania informácii pri 3 °C
nám nebola zima. No nebol to len adrenalín,
ale tiež úžasné jedlo, ktoré pre nás pripravili kolegyne z hotela Lesník, za čo im veľmi,
ale naozaj veľmi ďakujeme. To všetko nám
dodalo toľko energie, že sme naše pracovné
povinnosti predĺžili do desiatej hodiny. A potom už naozaj nastal čas na diskusiu.

Pomáhame vtáctvu
našich lesov
To čo sa nevyriešilo večer, sa doriešilo
druhý deň ráno. Však stoly museli byť čisté,
aby sa na nich mohli prezentovať zážitky,
ktoré si z Fínska priniesli ďalší kolegovia. Ti
si okrem prezentácie pripravili aj praktické ukážky toho, čo im zahraničná služobná
cesta v oblasti LP dala. Zahraničné aktivity
boli striedané tými, ktoré realizujú ďalší naši
kolegovia z rôznych častí Slovenska. A to už
bolo naozaj na ten týždeň všetko, ale ...
Keď sa už lesní pedagógovia začnú radiť,
tak sa radia... A nasledujúci týždeň smerovali
naše cesty na pracovné stretnutie lesných
pedagógov na Vyšnú Bocu. Sympózium LP
už tradične organizovali lesné pedagogičky z NLC. Opäť nabitý program, tentokrát aj
s príspevkom z Lesov mesta Prahy, bol prvý
deň obohatený o prezentáciu a skúšanie napodobňovania zvukov lesnej zveri i vtáctva
a zakončený vonkajšími aktivitami. Druhý
deň sme spoločne pracovali na zaujímavých
prevažne interiérových aktivitách a musíme
priznať, že básnické črevo nášho lesného pedagóga Petra Ivaniča z OZ Slovenská Ľupča,
nám vzalo akékoľvek ďalšie slová...
Už teraz sa tešíme na štrnáste pracovné stretnutie lesných pedagógov o rok
na Orave.
LESU ZDAR!
-as-

Naučme (sa) pomáhať!!! Dnešná doba je
na zamyslenie. Pri mnohých veciach, aj tých,
kde dokážeme akýmkoľvek spôsobom prispieť, sa tvárime, že sa nás to netýka. Ak nás
však zastihne niečo zlé, automaticky očakávame pomoc... Akoby sa z človeka a z ľudstva vytrácala ľudskosť...
Ja načase niečo zmeniť a treba začať
od seba. A tak začíname, respektíve pokračujeme a už druhý rok pomáhame tým, ktorí
o pomoc nedokážu požiadať. A to nie preto,
že by sme museli, ale preto, že chceme.
Chcela by som sa poďakovať všetkým našim kolegom a deťom, ktorí zobrali do rúk
drevené diely, kladivá, klince, rebríky a vybrali sa na lesnícke náučné chodníky, kde
sme spoločnými silami osadili 700 búdok
typu sýkorník veľký. V nich okrem hniezdenia počas hniezdnej sezóny, dokážu viaceré
druhy drobných spevavcov prečkať nepriaznivé zimné obdobie, čím sa zvýšia aj ich šance na prežitie. A tým sa naše úsilie nekončí.
V rokoch 2019 sa pripravujeme vyrobiť náučné tabule o sovách našich lesov a polobúdky
pre viaceré druhy sov. A aby to nebolo málo
v roku 2020 sa trochu viac pozrieme na krídla aj našim lietajúcim lesným cicavcom. Ale
o tom potom...
autor loga: Zdenko Kováč

-as-
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O život ide vždy v prvom rade
Niekedy nastane moment, keď aj roz
vážne a úplne vyrovnané osobnosti
podľahnú panike. Zvyčajne sa to stáva
v situáciách, ktoré nie sú bežné. Zachovať
sa správne v istom okamihu môže zachrá
niť život a zdravie človeka.
Zachraňovať človeka, dospelého, či dieťa,
je väčšinou pre laického záchrancu šokom.
A keďže na aktivitách lesnej pedagogiky mávame veľmi veľa detí, boli sme takpovediac
„trochu donútení“ k ďalšiemu vzdelávaniu
v oblasti podávania prvej pomoci.
A tak sme panikárili. Hoci po prvom dni
sme ako účastníci kurzu prvej pomoci boli
dostatočne nabití informáciami, pri modelových situáciách, v ktorých mnohokrát „išlo
o život,“ začal fungovať adrenalín a všetko
dovtedy úplne jasné už začalo podliehať
panike. Kým tréningy stabilizovanej polohy
na kolegoch a kolegynkách, ukážky Gordonovho úderu či tréningy Heimlichovho
manévru na „dusiacej sa figuríne“, i tréning
resuscitácie na figurínach, si v pohode odskúšal každý, modelové situácie už také
jednoznačné neboli. Poviete si, čo je na tom
zahrať hysterickú ženskú s podrezanými žilami, chlapa s popáleninami druhého stupňa, človeka s otravou alkoholu strácajúceho
vedomie, či predrogovaného návštevníka,
šoféra s pneumotoraxom a spolujazdkyňu

Les je neodmysliteľnou a cha
ra
kteristickou súčasťou slo
venskej krajiny a spolu s vodou
tvorí strategické prírodné bo
hatstvo Slovenskej republiky.
Lesné prostredie je vzácne de
dičstvo a ako také sa musí chrá
niť, zachovávať a obnovovať.
Živé zelené lesy predovšetkým
ovplyvňujú a zlepšujú podnebie,
vodné a pôdne pomery, vytvárajú
prirodzené prostredie pre vzácne
druhy rastlín, živočíchov a ich
spoločenstiev, uchovávajú prírodné krásy, sú zdrojom zdravia
a oddychu pre obyvateľstvo a zároveň chránia krajinu pred prírodnými pohromami. Poskytujú
zamestnanie pre ľudí z vidieka a v neposlednom rade sú zdrojom obnoviteľnej suroviny – dreva, z predaja ktorej sa financuje ich
obhospodarovanie. Všetky aktivity uskutočňované v lese dnes sú naším vkladom pre
budúce generácie.
Obhospodarovanie lesov zamerané
na harmonické využívanie produkčných
a ekosystémových (ochranných, environmentálnych a sociálnych) funkcií lesov sa
12 / 2018

s infarktom, ženu s epileptickým záchvatom,
či chlapa z otvorenou zlomeninou predkolenia? No ak poznáte príznaky, tak nič zložité. Ale zistiť príčinu problému, poranenie
a správne zasiahnuť, hoci len vo fingovanej
situácii, to už dá zabrať. Hlava a ruky neposlúchajú. No opakovanie je matka múdrosti
a všetko sa dá naučiť. Hoci podľa našich lektorov z Červeného kríža pri nehode a záchrane života človek zabudne až 50 % z toho, čo
bežne vie.
No na záverečnom teste sme opäť vedeli
všetko. Pamätali sme si, že podávať umelé

O lese v lese

nazýva trvalo udržateľné. Les, ktorý vyvážene zabezpečuje plnenie svojich funkcií
môže získať medzinárodne platný certifikát
trvalo udržateľného obhospodarovania lesov – PEFC.
Spoločenskou hrou – O lese v lese získate
zábavnou formou vedomosti o obhospodarovaní lesov a jeho dôležitosti pre život
človeka. Hra je určená pre 2 – 6 hráčov vo
veku od 10 do 99 rokov a jej cieľom je byť

dýchanie nemusíme, ak by to mohlo ohroziť naše zdravie, ale hrudník je potrebné
stláčať vždy, keď je človek v bezvedomí
a nedýcha. Netreba však zabúdať na to, že
podať prvú pomoc je zákonná povinnosť,
ale že vždy v prvom rade chránime seba
a ak nevieme sami poskytnúť prvú pomoc,
treba volať na 155, alebo v prípade, že ide
o nehodu, pri ktorej sú potrebné iné zložky,
voláme 112. A nik z nás nezabudne na to, že
ak človek stratí vedomie a nedýcha, treba...
RESUSCITOVAŤ!!!
-as-

prvým hráčom, ktorý vytvorí svoj
vlastný les a stará sa oň tak, aby
vyvážene plnil všetky očakávané
funkcie.
Skôr ako začnete hrať potrebujete veľký stôl alebo miesto,
na ktoré rozložíte hracie pole
a ďalšie časti, ktoré hra obsahuje ako 6 kariet – herný plán Môj
les, 6 farebných hracích figúrok,
1 hraciu kocku, 161 žetónov druhov lesných stromov, 44 žetónov
lesných živočíchov, 72 žetónov
ekosystémových služieb, 30 kariet zabezpečenia zodpovedného hospodárenia, 100 kariet
kvízových otázok a jeden návod
na hru.
Vyhráva hráč, ktorý ako prvý
zozbieral 20 žetónov stromov, 5 žetónov
lesných živočíchov, 12 žetónov ekosystémových služieb, 5 druhov kariet zabezpečenia
zodpovedného hospodárenia a spĺňa podmienky pre získanie certifikátu PEFC. No ak
sa k svojmu lesu nebudete správať hospodárne a trvalo-udržateľne, môže sa stať, že
hru skončíte predčasne. Tak ako? Trúfate si
pestovať vlastný les?
-as-
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Produktom práce lesníkov je les
ŠIŠKA 2018
Nie je šiška ako šiška a už vôbec nie ako
ŠIŠKA J Nerozumiete? No v prípade, keď sa
nehovorí o šiške ihličnatých stromov, každému sa hneď začnú zbiehať slinky a predstaví si úžasnú mäkkú šišku plnenú lekvárom,
prípadne čokoládou a posypanú práškovým
cukrom. Ale ani o nej dnes nebude reč. ŠIŠKA
je totižto aj názov Festivalu environmentálnych výučbových programov, ktorý sa koná
každoročne na jeseň vždy v inej časti Slovenska. Jeho poslaním je prinášať nové nápady,
poznatky a informácie z oblasti environmentálnej výchovy. A keďže lesná pedagogika
je istou formou environmentálnej výchovy
zameranou na lesné prostredie a lesníctvo,
nemohli sme tam chýbať.
Kým v roku 2016 sme účastníkov festivalu
privítali v Lesníckom skanzene aktivitami lesnej pedagogiky priamo v teréne, tentokrát
sme využili vnútorné priestory konferenčnej
miestnosti hotela Sitno vo Vyhniach na predstavenie procesu učenia sa prostredníctvom
aktivity s tlieskaním. Tí, ktorí zažili na vlastnej
koži, vedia o čom píšem, ostatní môžu tíško
závidieť J. Je to úžasná aktivita na demonštrovanie toho, aké ťažké je naučiť sa niečo
nové a ako dôležité je tvoriť vzťah človeka
k prírode, a to nielen u malých detí, ale aj

u adolescentov. Presne na to bola zameraná
aj naša powerpointová prezentácia, v ktorej
sme zúčastnených oboznámili projektami
S lapačmi do lesa, Zasadil som strom, Potom
za plotom a Pomáhame vtáctvu našich lesov.
Dvadsaťpäť minút je veľmi malý priestor
na to, aby sme mohli spomenúť všetko, čo
lesníci pre spoločnosť robia, a preto sme
zvyšné minúty využili na predstavenie spoločenskej hry O lese v lese, ktorá to rozpovie
za nás.
Potom už ostal čas, aby sme aj my čerpali

nápady, ktoré počas dvoch dní predstavovali
rôzne organizácie a školy. Ale o tom všetkom
až na najbližšej porade lesnej pedagogiky.
-asFestival ŠIŠKA 2018 je realizovaný v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva
v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia.

Prírodovedci v Semenolese

„Učenie je matka múdrosti“ a ako sa ďa
lej hovorí: „Nik učený z neba nespadol“.
O učení je toho popísaného naozaj veľa,
niekedy sa v tom človek stráca. Svoje
o tom vedia hlavne učitelia. Však oni sú tí,
ktorí neustále kreujú a ovplyvňujú mysle
nie svojich študentov.
Ak je teda v záujme nás lesníkov zmeniť
mienku verejnosti, treba začať od učite
ľov, či budúcich učiteľov, ale aj prírodo
vedcov a predstaviť im našu prácu a reálne
ukázať, čo lesníctvo znamená v praxi.
Dôležité je naštrbiť zvedavosť a záujem
príde sám. Exkurzia mladých prírodovedcov
a učiteľov biológie v OZ Semenoles mala
tiež svoju malú predohru. Bola ňou asi dvojhodinová prezentácia lesníctva a lesnej pedagogiky na Fakulte prírodných vied UMB
v BB ešte začiatkom roka 2018. Potom krátky
telefonát, dohodnutie termínu a už sa kolesá autobusu hnali cez Donovaly do Liptovského Hrádku. Tam na tridsiatku študentov
pod vedením docentky Svetlany Gáperovej,
čakali už naši kolegovia Gabriela Luptáková
a Ján Sochor.
Prvou zastávkou bolo laboratórium
na testovanie kvality osiva lesných drevín.
Študenti sa dozvedeli niečo o normách

testovania, o odbere vzoriek a hlavne o jednotlivých testoch technických a biologických vlastností osiva. Zopakovali si mnohé
vedomosti zo školy a videli ich praktické
uplatnenie. Všetko si lepšie pamätáme, keď
si to vyskúšame aj prakticky, preto si niektorí skúsili stanoviť absolútnu hmotnosť osiva
jedle bielej.

Druhá časť prehliadky bola zameraná
na spracovanie semennej suroviny a semena
a skladovanie osiva. A keďže úroda v zberovej
sezóne 2018 bola naozaj dobrá, bolo sa na čo
pozerať. V závere sa kolegovia zo Semenolesu
budúcim učiteľom pochválil novou lesoučebňou, v ktorej už rok pracujú s deťmi.
Gabriela Luptáková, -as12 / 2018
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Vzácny darček pre vzácnu osobu
Túžite po tom, aby ste urobili nezmazateľný dojem, alebo chcete zapôsobiť dokonalým darčekom pre najbližších? Štýlové
drevené hodiny sú výnimočné svojou nezvyčajnosťou a zároveň luxusným a netradičným vzhľadom. V neposlednom rade sú
však aj ekologickejšie ako plastové hodiny.
Hodiny sa hodia aj ku všetkým dreveným
doplnkom ako motýliky, manžetové gombíky či náramky. Napriek svojej masívnosti sú
veľmi ľahké, príjemné a pohodlné na každodenné nosenie.
Pri troche zručnosti a trpezlivosti je možné
vyrobiť drevené hand-made hodiny pre svojich najbližších aj v domácich podmienkach. Je
to skutočná výzva, tak prečo to neskúsiť, veď
do ďalších Vianoc je ešte stále dostatok času...

Ďalej je potrebné odskrutkovať polotovar,
opíliť prebytočný materiál pásovou brúskou
až kým nebude okrúhly, hladký a tenký. Ide
o zdĺhavý proces, najmä kvôli presnosti aj
oslabeniu materiálu v strede, ktorý je pripravený na umiestnenie skleneného krytu
strojčeka.
Zlepením štyroch vytvorených segmentov a následne ich vybrúsení vznikne centrálna časť hodín. V tomto kroku použijeme
lepidlo na drevo, aby spoj bol skutočne silný
a odolný. Nanesieme primerané množstvo
lepidla a spoj necháme tvrdnúť 24 hodín.
Akonáhle je lepidlo úplne vysušené, odrežeme a odstránime nadbytočné lepidlo. Je
nutné vytvoriť otvor na hriadeľ. Potom zrazíme a vytvoríme hrany príjemné na dotyk.

okrajových článkov. Keďže všetky články
nadväzujú na seba je nutné lepiť dve sady
článkov naraz, aby sa zabránilo prilepeniu
dreveného kolíka na stredové spojky. Lepené
spojky držíme spolu po dobu aspoň jednej
minúty, potom opatrne otáčame stredovým
spojom tak, aby stredové spojenie v prípade
zatečenia lepidla nezlepili články v jeden celok. Tento krok je ideálne zopakovať dva- alebo trikrát v priebehu 15 minút. Akonáhle je
pripravený dostatok článkov, podľa obvodu
ruky lepíme spojky na telo hodín.
Na záverečnú povrchovú úpravu aplikujeme teakový olej na hodiny, aby v priebehu
používania boli chránené pred vlhkosťou.
Môžeme tiež použiť povrchovú úpravu včelím voskom či ľanovým olejom. Za použitia

V prípade, že nemáme jasnú predstavu,
snáď najlepšie by bolo mať k dispozícii 3D
vzor, ktorý nám výrazne uľahčí prácu. Môžeme si však vytvoriť vlastný návrh hodín, či už
ručne alebo na PC programe. Na technickom
výkrese v mierke 1:1 bude zhmotnená celá
idea, čo výrazne zjednoduší proces výroby.
V technickom výkrese je dôležité vykresliť
všetky podhľady a ideálne by bolo zobraziť
aj prierez celými hodinami.
Vystrihneme plány a pripravíme si tvrdé
drevo podľa vlastného výberu, z ktorého budeme vytvárať segmenty hodín. Práve prostredníctvom pripravenej makety vytvárame
raster dier pre ozubené koliesko po celom obvode jednej častí, ktorá tvorí telo hodín a následne ju dôkladne prebrúsime. Tento krok je
však možné vynechať, alebo si podľa svojej
fantázie vytvoríme svoj vlastný dizajn obruby.

Jednou z dôležitých vecí v tomto kroku je, že
hodiny by mali mať zakrivený profil, čo v praxi znamená, že by sa mal zakrútiť dovnútra
v strede tak, aby kopíroval tvar zápästia.
Následné vytvárame jednotlivé články
remienka čo vyžaduje nesmiernu trpezlivosť, kvôli malej veľkosti častí. Za použitia
drevených špajdlí vytvoríme pohyblivý spoj
jednotlivých článkov. Vyrezávame podľa
pripravenej makety a brúsime do finálneho
tvaru. Dieru však treba vŕtať len na polovicu článku. Z technického hľadiska môže byť
otvor úplne vyvŕtaný, ale z estetickej stránky
budú drevené špajdle viditeľné zo strán. Pre
každé stredové prepojenie budú dve okrajové prepojenia, takže tento krok bude chvíľu
trvať. Akonáhle sú špajdle narezané a vybrúsené na správne veľkosti, opatrne aplikujte trochu lepidla na drevo iba do otvorov

laku, šelaku, polyakrylu, polyuretánu, sa
môže stať, že prácne vyrobené články sa
zlepia dohromady. V závere je potrebné
z kovovej platne vyrobiť chrbát hodín, pod
ktorým je uložený mechanický strojček.
Najskôr si obkreslíme približný tvar, vystrihneme a prispôsobíme ergonomickému
tvaru ruky. Následne ešte v prípade potreby
doladíme finálny tvar, aby dokonale kopíroval zakrivenie zadnej časti hodín. V tomto
okamihu môžeme vyvŕtať otvory na zadnej
strane hodiniek a kryt skrutiek, aby ich držali spolu.
Posledným krokom pri tvorbe vlastných
hodiniek je samozrejme, že ich nosíme a užívame si ich každú sekundu, alebo ich darujeme ďalej, a tak spravíme šťastného niekoho
ďalšieho :).
-mn-
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Nahliadnutie do krajiny snov...
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
počas vianočného obdobia okrem tradičnej
vianočnej výstavy poskytlo priestor aj výstave Výtvarný salón ZPMP 2018. Jedná sa
o 23. ročník výstavy prác ľudí s mentálnym
postihnutím. Vznikla v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, so Združením
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
vo Zvolene a Domovom sociálnych služieb
Symbia vo Zvolene.
Výstava predstavuje výtvarné nadanie
a spôsob, akým stvárňujú svoj svet ľudia
s mentálnym postihnutím. Hlavnou témou
tohoto ročníka bolo motto V krajine snov.
Zapojilo sa doň 36 účastníkov – domovov
sociálnych služieb, špeciálnych materských,
základných a praktických škôl, miestnych
združení a jednotlivcov z celého Slovenska.
O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná
porota v zložení: výtvarníčka Tatiana Harachová, akademický maliar Juraj Šufliarsky
a výtvarník Pavol Móza. Odborná garantka
projektu 2018 je akademická maliarka Katarína Kuzmová.
Srdečne všetkých pozývame nahliadnuť
do sveta zdravotne znevýhodnených ľudí,

Organizátori:
• Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike
• LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum • Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene
• Domov sociálnych služieb Symbia vo Zvolene

23. ročník súťažnej prehliadky prác ľudí s mentálnym postihnutím

VÝTVARNÝ
SALÓn ZPMP
2018
hlavná

téma: V

KRAJINE

SNOV

22. 11. 2018 — 10. 1. 2019 • Lesnícke a drevárske múzeum
Námestie SNP 22/33 • Zvolen • www.ldmzvolen.sk
otváracie hodiny výstavy: pondelok — piatok 8.00 — 17.00
prístup je bezbariérový

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

do ich krajiny snov, ktorá je pôsobivá, hýri
farbami a je v nej krásne a útulne. Vianočný čas je ideálnym na toto nahliadnutie,

pozastavenie sa a zamyslenie nad skutočnými hodnotami života...
Ľubica Richterová, LDM Zvolen

LESY SKI CUP
HOREHRONSKÁ LIGA

2019

19.01.2019 Čertovica
17.02.2019 Polomka Bučník – Memoriál
01.02.2019 Šachtičky
Dany Chebeňovej
16.02.2019 Polomka - Bučník
10.03.2019 Donovaly
Viac informácií na www.lesycup.sk
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Výročia narodenia známych lesníkov

Prof., Ing., Dr. techn. Pravdomil Svoboda DrSc., fytocenológ a pedagóg
110. výročie narodenia
Narodil sa 1.4.1908 v Prostějove v rodine
kníhkupca. Reálne gymnázium absolvoval
v Příbrami. Pokračoval na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesného inžinierstva pri
ČVUT v Prahe (1931). Doktorát technických
vied (1934), docent (1946), profesor Katedry dendrológie a botaniky (1948). Známy
lesnícky odborník, geobotanik, fytocenológ
a špecialista-dendrológ. Po skončení štúdia
svoju odbornú prax začal (1932) na Slovensku v Západných Tatrách, kde vykonával mapovanie lesných porastov.
Následne sa vrátil do Prahy, kde sa stal
asistentom u prof. Kliku na Ústave dendrológie ČVUT, neskôr vedúcim tohto ústavu.
Súčasne bol v období 1952–1954 dekanom
Lesníckej fakulty ČVUT v Prahe. Neskôr vykonával funkciu riaditeľa Botanickej záhrady
v Průhoniciach.
V rokoch jeho pôsobenia na Vysokej škole
lesníckej a drevárskej vo Zvolene (1964–1972)
prednášal lesnícku botaniku, stal sa vedúcim
Katedry dendrológie a krajinárstva. Zakladá
tu študijný odbor Ochrana a tvorba krajiny.
Paralelne bol aj riaditeľom Arboréta Borová
Hora vo Zvolene. Jeho vedecká činnosť bola
orientovaná polyfunkčne, ale predovšetkým
v oblasti fytocenológie a hlavne geobotaniky, dendrológie až po krajinnú ekológiu. Ním
zvolený prístup hodnotenia lesných drevín

Pravdomil Svoboda

na základe ontogenézie a fylogenézie považujú dendrológovia za neprekonateľný.
V rokoch 1972–1977 pôsobil ako vedúci
vedecký pracovník Arboréta SAV v Tesárskych Mlyňanoch. Vo výskumnej činnosti sa
spočiatku venoval fytocenológii a fytogeografii. V lesníckej dendrológii sa jeho záujem
sústreďoval najmä na smrekovec opadavý,
na rozšírenie tisu na Slovensku i v Čechách.

Z listnatých drevín sa zaoberal lipou, hrabom a osikou.
Ako prvý u nás vypracoval ucelený obraz
o lese ako dynamickom ekosystéme prírodných organizmov a neživej prírody. Propagoval zachovávanie prirodzených lesných
spoločenstiev a vykonávanie šetrných zásahov do porastov v rámci ťažobnej činnosti.
Významné sú aj jeho mapové zobrazenia
pôvodného a súčasného zastúpenia lesných
drevín u nás a vo svete.
Jeho publikačná činnosť je veľmi obsiahla.
Je autorom viacerých základných diel z oblasti ekológie a biológie krajiny. Už v práci
„Liptovské hole z hľadiska ochrany prírody“
(1936) načrtol možnosti a problémy začlenenia Západných Tatier k národnému parku. Ďalšie práce: „Lesy Liptovských Tatier“
(1939), „Podnebie lesných porastov a jeho
ovplyvňovanie pestovnými zásahmi“ (1940),
„Život lesa“ (1952), „Lesné dreviny a ich porasty I.-III“ (1953-1957), Arborétum Peklov:
„Zoznam drevín“ (1963). Prvou publikáciou
s environmentálnou problematikou u nás sa
stáva jeho trojzväzkové dielo „Krajinárstvo I.-III“ (1971-1973). Jeho práca bola v roku 1955
ocenená Štátnou cenou Klementa Gottwalda. Zomrel 16.3.1978 ako 70-ročný v obci
Družec u Kladna.
Viliam Stockmann

Ing. Karol Varga, predstaviteľ štátnej lesnej správy
130. výročie narodenia
Narodil sa v Kežmarku 23.12.1888. Tu absolvoval základné i gymnaziálne štúdium
v jazyku nemeckom. Pokračoval v štúdiu
na Vysokej škole banskej a lesníckej v Banskej Štiavnici.
Jeho prvé, hoci krátke pôsobisko bolo
na Riaditeľstve Štátnych lesov v Lugoši (Sedmohradsko). Odtiaľto prešiel na Hlavný lesný
úrad do Liptovského Hrádku, kde spočiatku
pracoval na taxácii, neskôr v stavebnom oddelení. Vo svojej pôsobnosti mal hlavne stavby lesných železníc. Po určitej dobre prevzal
vedenie Lesnej správy Malužiná.
Po narukovaní do I. svetovej vojny (1914)
pôsobil v stavebnom útvare 4. armády.
Po roku sa vrátil do civilu a v roku 1915 bol
menovaný za vedúceho Lesnej správy v Liptovskej Tepličke.
Po štátoprávnych zmenách (1919) Hlavný
lesný úrad v Liptovskom Hrádku prepustil v marci všetkých svojich zamestnancov
s tým, aby sa hlásili v Budapešti pre zamestnanie. Ing. Varga si našiel nové pôsobisko
v Košiciach, kde sa stal vedúcim horárskeho
okresu a súčasne aj píly v Košickej Belej.
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Karol Varga

V roku 1920 prevzal vedenie Mestského
lesného úradu v Gelnici. Snažil sa tu zaviesť
do zanedbaného lesného hospodárstva
moderné pestovné spôsoby a ťažobné metódy, pritom bral do úvahy aj súlad so záujmami racionálneho poľnohospodárstva
a pastvinárstva.
Počas II. svetovej vojny odmietol stupňovanie nadťažieb v rozpore s lesným
hospodárskym plánom, preto bol viackrát
pozbavený vedenia správy lesov, dokonca
niekoľko mesiacov väznený v Prešove. V roku
1945 sa vrátil do Gelnice, ale svoj úrad už nemohol vykonávať pre útrapy, ktoré utrpel vo
väzení a v roku 1950 odchádza do dôchodku. Jeho zdravie bolo natoľko podlomené,
že na sklonku života úplne oslepol pre očnú
trombózu. V apríli 1969 nahral svoje lesnícke a životné osudy pre Lesnícke, drevárske
a poľovnícke múzeum v Antole. Ing. Varga
bol špičkovým lesníckym odborníkom, čo
v roku 1967 ocenila aj Vysoká škola lesnícka
v Soprone tým, že mu udelila zlatý diplom.
Zomrel 19.9.1970 v Gelnici.
Viliam Stockmann

sa
lesnícke spravodajstvo |

Lesníci a SNP
V roku 1944 naša hornatá krajina ponúkala v tieni lesov útočisko pre partizánske
jednotky, ktoré pod korunami stromov našli
bezpečie počas bojov za našu slobodu. Mnoho z týchto odvážnych mužov a žien padlo
v boji. Dnes pri prechádzkach lesom môžeme natrafiť na nemálo pomníkov postavených týmto hrdinom. Tieto pietne miesta sa
ako varovný prst minulosti týčia na lesných
lúkach, či pri lesných cestách a väčšinou
v auguste k nim prichádzajú ľudia z blízkych
obcí a miest položiť vence ako spomienku
na tieto smutné chvíle v histórii Slovenska.
Neďaleko obce Skýcov v Tribečskom pohorí však vence zdobia pamätník aj v októbri,
kedy si obyvatelia obce pripomínajú jeden
z tragických dní druhej svetovej vojny.
Hory v okolí obce Skýcov poskytovali
úkryt partizánom od októbra až do decembra 1944. Veľkou pomocou pre nich boli
miestni lesníci, ktorí najlepšie poznali všetky
zákutia okolitých lesov. V tomto období sa
odohral aj príbeh horára Grohmana, ktorý
s rodinou žil na horárni Drahožická Huta severne od Skýcova a je jedným zo zachovaných príbehov o pomoci lesníka partizánom.
Z rozprávaní priamych účastníkov príbehu
Jozefa Mazáňa a Andreja Košča zachytených
na stránke obce Skýcov, behá človeku mráz
po chrbte z predstavy, aké zlo sa túlalo našimi krásnymi horami.
Na Bukovine v Skýcoveckom pohorí sídlilo
hlavné veliteľstvo plk. Karasieva a v októbri
boli vybratí desiati slovenskí a dvaja sovietski partizáni pre špeciálnu tajnú úlohu. Táto
skupina vedená veliteľom Sašom, ktorý jediný poznal cieľ výpravy, postupovala smerom
na Vtáčnik, kde mali prevziať muníciu. Cestou
stretli horára Grohmana. Horár, ktorý najlepšie poznal cestičky lesom smerom k ich cieľu
im ochotne pomohol. Na určenom mieste
však partizáni nenašli skupinu so strelivom,
a tak sa vybrali smerom na Veľké Pole. Bola
to nemecká dedina a v nej žili len ženy a deti.
Ako vchádzali do dediny, zahliadla ich jedna
zo žien, ktorá sa pustila utekať späť do lesa.
Strieľať po nej nechceli, aby nevyzradili svoju
prítomnosť a dobehnúť sa im ju nepodarilo. Vedeli, že ich iste bežala zradiť Nemcom,
a tak sa unavení a hladní rozhodli kráčať ďalej
smerom na Skýcov. Cestou našli náramkové
hodinky a vedeli, že patria horárovi Grohmanovi, ktorý im nedávno pomohol. Rozhodli
sa zaniesť mu ich a dúfali, že ich snáď ponúkne aspoň trochou jedla. Na horárni však našli
len horárovho slabomyseľného brata Felixa,
horárkinu sestru Annu a štvorročnú horárovu
dcérku Ľudmilu. Noc strávili na horárni, kde
ich po návrate domov horár so ženou ponúkli trochou jedla a mohli si tu osušiť premočené oblečenie. Ráno 19. októbra chceli vyraziť
na cestu, ale pre silné mrholenie sa rozhodli
prečkať tento nevľúdny čas ešte na horárni. Zrazu do ticha zaznel výstrel a po ňom
padol strážny, zastrelený fašistami. Ostatní

Pamätník na Drahožici

Náhrobný kameň na hrobe partizánov

partizáni okamžite zaujali palebné pozície
pri dverách a oknách horárne. Paľba bola tak
silná, že sa partizánom nedalo ujsť z horárne
do lesa. Tento krvavý boj trval vyše troch hodín, až potom paľba trocha ustala. Partizáni
zvažovali plán úniku z horárne a rozhodli sa
pod krycou paľbou druhov povyskakovať
postupne cez okno. Prvý partizán, ktorý vychádzal z horárne bol zasiahnutý a ostatní

povyskakovali z okna hneď za ním a bežali
smerom k potoku. Keď ich starý buk ukryl
za svojím mohutným kmeňom, začali partizáni počítať straty vo svojej skupine. Zistili,
že prišli o štyroch druhov. Nevedeli však, že
jeden z nich sa ukrýva neďaleko horárne zaľahnutý v žíhľave. Bol to Jozef Mazáň, ktorý
po vystriedaní v strážení zašiel na WC neďaleko horárne a práve vtedy sa spustila paľba.
Cez žumpu ušiel do žíhľavy a tu ležiaci prečkal do noci, kým sa mu podarilo uzimenému ujsť do hory. Nevedel ako dopadli jeho
spolubojovníci, videl len, že večer prišli civili, ktorí zobrali piatich zastrelených Nemcov
na voz a troch partizánov pochovávali neďaleko horárne. Nasledovné dva dni sa schovával v lesoch, stretol dvoch civilov, ktorí mu
dali kúsok chleba a tabak. Vysilený a uzimený
sa vybral smerom na Oslany, kde sa pridal
ku skupine Vasila Stanku a s ňou bojoval až
po oslobodenie.
Horára Grohmana aj s rodinou Nemci večer po náročnom dni vyviedli z horárne. Horárovej žene s dcérkou a švagrinej dovolili
ísť preč. Chlapov si odviedli so sebou. Horár
Grohman zomrel v koncentračnom tábore
v Dachau a jeho brata Félixa zastrelili Nemci
ešte v Novákoch.
Horáreň na Drahožickej Hute Nemci vypálili, ale aj dnes možno rozoznať torzo jej
kamenných základov. Neďaleko nej z trávy vykúka nenápadný náhrobný kameň
na mieste, kde boli pochovaní traja partizáni
– traja hrdinovia. Na kamennej table pamätného pomníka, ktorý bol na lúke neďaleko
miesta tragédie vybudovaný, je spomenutý
aj horár Jozef Grohman. Jeden z hrdinov,
ktorý síce nenosil uniformu vojenskú, ale
svoju odvahu v boji proti fašistom ukázal
v hrdej lesníckej. Mnohí z lesníkov po celom
Slovensku počas SNP pomáhali partizánom
a mnohí sa partizánmi stali. Zaslúžia si našu
vďaku a ako ťažko čitateľný nápis na ich hrobe hovorí ,,Česť a sláva hrdinom, ktorí bojovali a padli za našu slobodu!“
Katarína Garajová, OZ Topoľčianky

Torzo kamenných základov horárne
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Storočnicový rok
Z historického hľadiska je prirodzené, že
rok 2018 je rokom rôznych storočníc. Dňa
11.11.1918 sa skončila Veľká vojna, ktorá
priniesla ľudstvu veľké utrpenie a sekun
dárne bola podnetom pre nové usporia
danie hraníc v Európe. Aj preto je to pre
nás významná storočnica.
V našej novej vlasti – Československej republike bol rok 1918 podnetom pre vznik
nových podnikov, organizácií, vysokých
škôl, kultúrnych ustanovizní, spoločenských
ustanovizní a podobne, ktoré si svoj vznik
spájajú spolu so vznikom republiky, a teda
oslavujú svoju storočnicu. Nebolo to inak ani
v lesníctve. Z lesníckeho pohľadu môžeme
túto storočnicu determinovať v nasledujúcich udalostiach:

štátnych lesov a statkov v Československu,
na Slovensku boli spočiatku štyri, na Podkarpatskej Rusi tri.
Môžeme si pripomenúť neznámy dokument, list ministerského radcu Václava Máry,
splnomocnenému ministrovi Dr. Šrobárovi, úradujúcemu ešte v Žiline. V tomto liste
Mára predkladá protokol (zo dňa 1.1.1919)
o prevzatí Hlavného lesného úradu v Liptovskom Hrádku od uhorskej správy. Vrchný
lesný radca Ing. Jindřich Racka pokračoval
v preberaní Lesného riaditeľstva v Banskej
Bystrici, Hlavného lesného úradu v Žarnovici, Solivare a v Užhorode.
Jedna z prvých lesníckych pečiatok v novej ČSR

	Transformácia rakúsko–uhorskej štát
nej správy na československú, resp.
uhorskej na slovenskú
Uhorská štátna správa sa na Slovensku
držala pri moci ešte dlho po 28.10.1918.
Len veľmi zvoľna a postupne sa zo západu
na východ obsadzovala štátna správa ľuďmi
oddanými, alebo aspoň neutrálnymi k československej myšlienke. Bolo to priamo
úmerné postupu československého legionárskeho vojska s talianskymi a francúzskymi veliteľmi.
	Transformácia uhorského lesného hos
podárstva na slovenské
Súčasne s postupujúcou štátnou československou správou, postupovala aj štátna
lesná správa. Tak ako mala všeobecná štátna
správa personálne problémy, snáď ešte väčšie mala lesná štátna správa, pretože uhorskí
lesníci prevažne odmietali podpísať vernosť
novej republike a slovenských lesníkov,
najmä kvalifikovaných, nebolo. A tak bolo
prirodzené, že sa tieto miesta obsadzovali
českými lesníkmi.
	Storočnica zákona o Dočasnej ochrane
lesov
V období 1. svetovej vojny nastala všeobecná strata autority zákonov aj postihov pri ich nerešpektovaní, a tak po vzniku
prvej Československej republiky, hneď
po politickom prevrate, muselo proti neúmernému rúbaniu lesov zakročiť Národné
zhromaždenie tým, že ešte 17.12.1918 vydalo zákon č. 82/1918 o Dočasnej ochrane
lesov. Tento sa snaží rozšíriť zachovanie
lesných porastov, čo do plochy najmä tým,
že zakazuje znížiť dobu rubnú. Týmto zákonom sa okrem iného na Slovensku obnovila platnosť predpisov Uhorského lesného
zákona, článku 31 z roku 1879 a zákonného
článku 19 z roku 1898. Zákon podrobil rubné porasty zostrenej kontrole štátu, bola
predĺžená platnosť hospodárskych plánov, povoľovanie ťažieb mimo plánu bolo
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MUDr. Blaho Pavel – prvý lesnícky predstaviteľ štátnej správy

vyhradené výlučne Ministerstvu zemědělství v Prahe.
	
Vytvorenie novej československej,
na Slovensku slovenskej štátnej lesnej
správy
V rámci Ministerstva s plnou mocou
pre správu Slovenska vznikol v Bratislave
Zemedelský (bez háčikov nad „e“) referát
s lesníckym oddelením, ktoré viedol, lepšie
povedané zakladal, dodnes medzi lesníkmi
málo známy MUDr. Pavel Blaha. Tento úrad
viac-menej improvizoval, onedlho (1921) bol
preto nahradený Expozitúrou Ministerstva
zemedelstva v Bratislave s lesníckym oddelením pod vedením Ing. Františka Bernarda.
Tým začínala aj jej serióznejšia práca.
	Vytvorenie novej ucelenej sústavy ria
denia lesníckej prevádzky
Lesnícka prevádzka sa začala riadiť jedno
tne v celom Československu. Ministerstvo zemědělstva v Prahe riadilo všetky riaditeľstvá

	Vytvorenie nového lesníckeho školstva
V Čechách a na Morave sa postupne vytvorilo nové vysoké lesnícke školstvo. Slovensko
ostalo bez vysokej školy a len s jednou strednou lesníckou školou – Československou
štátnou strednou lesníckou školou v Banskej
Štiavnici. Kráľovská a Uhorská Vysoká škola
banská a lesnícka v Banskej Štiavnici bola
v r. 1919 presťahovaná do novovzniknutého
Maďarska v Šoprone.
Československé vojsko obsadilo Banskú
Štiavnicu až 7. januára 1919. Na druhý deň
8. januára 1919 pricestovali vládni poverenci
ministra s plnou mocou pre správu Slovenska dr. Vavra Šrobára, menovite Ing. dr. Karel Šiman, hlavný inšpektor lesníckych škôl
za Ministerstvo zemědělství v Prahe. Komisia
sa zišla s rektorom vysokej školy Gejzom Rézom a profesorom Ladislavom Fodorom, aby
prevzala školu do československej správy.
Rektor odmietol zložiť za profesorský zbor
sľub vernosti Československej republike
a dodržiavať jej zákony, čo bol jeden z dôvodov neobnovenia vysokoškolskej výučby
v Banskej Štiavnici.
Aby sa zachovala tradícia lesníckej školskej výučby v Banskej Štiavnici, profesor
Rudolf Haša zakladá v roku 1919 v Banskej
Štiavnici v opustených akademických
priestoroch Československú štátnu strednú
lesnícku školu.
	Storočnica Záborového zákona
Prvým „veľkým“ zákonom, ktorý sa zaoberal úpravou pozemkového vlastníctva
bol zákon č. 215/1919 Zb. z. a n. o zabraní
veľkého pozemkového vlastníctva zo 16.
apríla 1919, tzv. „záborový zákon“. Tento
zákon sa stal základom nasledujúcej lesnej
pozemkovej reformy v Československu,
ktorý hovoril o zabratí veľkostatkárskej
pôdy.
Jeho ustanovenia spôsobili veľké zmeny a ovplyvnili pomery v súkromnom
pozemkovom vlastníctve na území ČSR.
Na základe tohto zásahu do súkromného
majetku legislatíva zaradila a obsahovala
nové pojmy, ktoré dovtedy na území Rakúsko-Uhorska, v súvislosti s vlastníctvom
pôdy, neexistovali. Národné zhromaždenie

z histórie lesníctva |
prijatím tohto zákona nariadilo úpravu
pozemkového vlastníctva na území ČSR
v prospech štátu prostredníctvom záboru
pozemkov.
Termín veľké pozemkové vlastníctvo určil výmeru pôdy, ktorá podliehala záboru.
Výmera veľkého pozemkového vlastníctva
bola určená nasledovne: pre poľnohospodársku pôdu (polia, lúky, záhrady, vinice
a chmeľnice) 150 ha alebo 250 ha celkovej
pôdy, vrátane lesnej. Viac ako 500 ha sa nesmelo zo záboru vypustiť. Zabratý lesný majetok sa prideľoval do vlastníctva, alebo
prenájmu. O tom rozhodoval nasledujúci
prídelový zákon z roku 1920.
	100. výročie oslobodenia južného Slo
venska od maďarského boľševika Bélu
Kúna
Maďarský ministerský predseda Károly
21. marca 1919 abdikoval a odovzdal moc
do rúk vláde ľudových komisárov na čele
s Bélom Kúnom. Kún ako prvoradú úlohu
začal organizovanie maďarskej červenej
armády podľa sovietskeho vzoru. V prvom
štvrťroku 1919 Ministerstvo národnej obrany v Prahe rozhodlo o vojenskej ochrane
juhu Slovenska. Pre tento účel bol vyčlenený armádny zbor česko-slovenských legionárov, sformovaný v Taliansku pod
velením generála Piccioneho. Maďarský
útok na Komárno sa začal v noci z 30. apríla
1919 na 1. mája útokom na vojenské postavenie strážiace most cez Dunaj. Prudký útok
za veľkých maďarských strát bol česko-slovenskou armádou odrazený. Vynikajúci
veliteľ plukovník Jozef Šnejdárek, neskorší
armádny generál, riadením bojov v ťažiskovom smere maďarskej ofenzívy si vyslúžil
oprávnenú úctu vojakov.
Na opakované naliehanie Šrobára až 25.
mája 1919 bolo konečne vymenené talianske velenie za francúzske a početný stav
vojsk bol urýchlene dopĺňaný početnými
dobrovoľníkmi zo Slovenska a presunom
jednotiek z Čiech. Dňa 30. mája 1919 maďarskí boľševici obsadili Lučenec, 1. júna
Levice, 2. júna po ťažkých bojoch, boli obsadené Nové Zámky. 6. júna pred tlakom presily česko-slovenské jednotky ustúpili z Košíc.
Maďari obsadili aj Banskú Štiavnicu, Detvu
a Zvolen. Plánované vojenské roztrhnutie
Slovenska, ani spoločná maďarsko-poľská
hranica, sa kúnovým divíziám nepodarilo.
Dňa 1. augusta 1919 padla Kúnova vláda.
Kún utiekol do Moskvy, kde sa jeho stopy
stratili.
Prirodzene, že tieto polročné bojové akcie
mali negatívny vplyv na lesnícku prevádzku
v dotknutých oblastiach a možno povedať,
že lesnícka činnosť bola v tomto období
paralyzovaná.
	100. výročie nelegitímneho povýšenia
slovenských (uhorských) lesníkov
Dňa 16. novembra bola ustanovená Maďarská ľudová republika. Do jej čela bol zvolený ako predseda Maďarskej národnej rady
gróf Michael Károly. Všetkým maďarským

Ing. Šiman Karel – dlhoročný gen. riaditeľ štátnych
lesov a statkov

Kare Prášek 14. 11. 1918 – 24. 6. 1920 – prvý minister
zemědělství v ČSR

Kavuljakova monografia

štátnym zamestnancom na Slovensku Károly dal vyplatiť mzdu na pol roka vopred, aby
tým zabezpečil ich bezstarostné štrajkové
aktivity a rebelovanie proti česko-slovenskej
vládnej moci. Ako je známe, Uhorská kráľovská (aj lesnícka) štátna služba vznikom Československej republiky nezanikla
hneď, ale plynule pokračovala v činnosti
po celý zvyšok roku 1918. Len tak mohla
vzniknúť legislatívna anomália, že uhorské
Ministerstvo
pôdohospodárstva
ešte
31.12.1918 vydalo nariadenie č. 876/1918
s výnosom o povýšení mnohých vedúcich
lesníkov v štátnej lesnej správe na Slovensku
do vyššej funkcie. Určite to bol diplomatický
krok ministerstva, ktorým si chcelo udržať
vernosť svojich vedúcich lesníckych pracovníkov v Uhorsku.
Toto povýšenie sa dotklo nasledovných
vedúcich pracovníkov štátnej lesnej správy:
Titul ministerského radcu uvedeným nariadením dostali:
Karvaš Emil, Ing., prednosta štátneho lesného úradu v Banskej Bystrici
Lauko Alexander, Ing., štátny lesný inšpektor
na lesnom úrade v Banskej Bystrici
Titul vrchného lesného radcu uvedeným
nariadením dostali:
Czimra Jozef, Ing., štátny lesný inšpektor
na lesnom úrade v Košiciach
Kolossy Vojtech, Ing., titulárny vrchný lesný
radca, inšpektor lesného úradu v Bratislave
Szántó Michal, Ing., titulárny vrchný radca
štátneho lesného úradu v Prešove
Titul lesného radcu uvedeným nariadením
dostali:
Asbáth Štefan, Ing., vedúci štátnej okresnej
lesnej správy v Ľubietovej, Benčík Matej,
Ing., prednosta štátnej okresnej lesnej správy v Levoči, Brúder Július, Ing., prednosta
štátnej okresnej lesnej správy v Prešove, Léber Juraj, Ing., prednosta lesného oddelenia
okresného úradu v Lučenci, Lehrmann Albert, Ing., lesný inšpektor štátneho lesného
úradu v Banskej Bystrici, Móré, Ladislav, Ing.,
prednosta štátnej okresnej lesnej správy
v Piešťanoch, Niederland Rudolf, Ing., referent na Zemedelskom referáte Ministerstva
s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave, Schauer Július, Ing., prednosta štátnej
okresnej lesnej správy v Žiline, Vagács Alexander, Ing., prednosta lesného oddelenia
okresnej lesnej správy v Piešťanoch, Vény
Ján, Ing., prednosta okresnej lesnej správy v Spišskej Starej Vsi, Wesschy Alois, Ing.,
prednosta štátneho lesného úradu v Nitre,
Wetschl Rudolf, Ing., lesný inšpektor štátneho lesného úradu v Turčianskom Svätom
Martine.
Tento nelegitímny krok napodiv československé úrady mlčky prijali, čoho sú dôkazom ďalšie archívne listy a materiály, kde
sa uvedení lesníci už v novej ČSR podpisujú
udeleným titulom. Treba však dodať, že len tí
lesníci uhorskej štátnej lesnej služby pokračovali vo svojom úrade, ktorí podpísali vernosť Československej republike.
Viliam Stockmann
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Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha...
Vianočné sviatky sa už odpradávna slávia
v zimnom období. Na Slovensku sa toto ročné
obdobie úzko spája so zimou a snehom. Preto boli aj naši predkovia nútení prispôsobiť sa
svojím odevom týmto podmienkam. Nielen
zima, ale aj sviatočná atmosféra, si vyžadovala aj slávnostný odev zastúpený nádhernými
kožuchmi.
Kožuchy tvoria výnimočnú skupinu vrchného ľudového odevu z pohľadu použitého
materiálu, spôsobu šitia a výzdoby. V zime
boli nielen sviatočným, ale aj pracovným
odevom. V horských oblastiach Slovenska
sa nosili celoročne. Základným kožušníckym
materiálom bola a je ovčia a barania koža
s nestrihaným vlasom. Farba kožuchov bola
prírodne biela, žltkastá a neskôr od polovice 19. storočia aj gaštanovohnedá. Príprave
kože, šitiu a zdobeniu kožuchov sa venovali
vyučení aj nevyučení kožušníci, ľudovo nazývaní kušnieri, ktorí pracovali ako dedinskí výrobcovia, alebo cechoví remeselníci

Kožúšky tvorili aj odev lesných robotníkov, fond LDM
Zvolen

v mestách. Kožušnícke centrá boli úzko spojené s rozšíreným chovom oviec. Medzi najvýznamnejšie patria Brezno, Banská Bystrica,
Rimavská Sobota, Halič, Kremnica, Mošovce,
Brezová pod Bradlom a Liptovský Mikuláš.
Kožuchy sa šili rovnako i na Podpoľaní. V depozite nášho múzea sa ukrýva kožuch vyrobený vychýreným očovským kožušníckym
majstrom Chabadom. Spolu s ním vlastní
múzeum 19 vzácnych kožuchov.
Základný sortiment kožušníckych majstrov
sa dá rozdeliť do štyroch väčších skupín. Prvou skupinou sú kožušteky, kožušinové vesty
bez rukávov ušité z jedného kusa kože, ktoré
bežne nosili muži aj ženy. Nádherný, ale už
obnosený kožúšok vlastní aj múzeum. Jeho
stav vypovedá o tom, že kožúšky sa nosili
až do úplného opotrebovania, vtedy sa zo
slávnostných stali už len pracovné. Druhou
skupinou sú krátke a dlhé kožuchy s rukávmi,
nosené iba na sviatočné príležitosti, akými
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Ženský kožuch z Očovej, LDM Zvolen, foto Šuchaňová Veronika

boli napríklad advent a vianočné sviatky. Tretiu skupinu tvoria bundy, veľké kožušinové
peleríny bez rukávov, ktoré v nezdobenej forme slúžili ako odev pastierov a povozníkov,
kým zdobené boli odevom bohatých gazdov.
Poslednú, štvrtú skupinu zastupujú krátke
a dlhé mentieky, čo sú kožušinové bundy obtiahnuté súknom.
Väčšina dedinských kožuchov bola vyrábaná na objednávku, pretože už samotná
príprava kožušín bola zdĺhavá a náročná. Pozostávala z máčania a čistenia surových koží,
z procesu ich konzervovania, chemického
a mechanického zmäkčovania, čistenia a vyťahovania hotových kožušín, prípadne doplnkovej úpravy – farbenia. Takto spracované
kože boli pripravené na ďalší výrobný postup
strihania, zošívania a výzdoby. Dôležitým
nositeľom regionálnej či lokálnej odlišnosti je
predovšetkým dekór, ale aj strih. Kožuchy sa
zošívali ručne, hrubou a pevnou konopnou
niťou. Za výzdobu kožuchov možno považovať už samotné zošívanie, pretože kožušníci používali viaceré stehy, ktoré mali nielen
funkčnú, ale aj estetickú funkciu. Pri tomto
type výzdoby prišívali irchové pásiky, ktoré
používali na prekrytie nosných švíkov. Ircha
je tenká farbená koža zbavená srsti, funkčná,
ale aj ozdobná zložka chrániaca kožušinové
súčiastky pred predčasným poškodením, alebo zašpinením. Dekoratívnu i funkčnú úlohu
zohrávali aj vrecká a kožušnícke gombíky.
Oproti spomínaným funkčno-dekoratívnym
spôsobom výzdoby, mala výzdoba kožou,
ktorej prišívané časti tvorili zvyčajne ornament, čisto dekoratívny význam. Ak kožušník
zdobil kožuch motívmi z irchy, najskôr ich
poprišíval na jednotlivé časti a až následne
kožuch zošil do celkovej podoby. Výzdoba sa
tak sústreďovala hlavne na chrbte a na obidvoch predných dieloch a rukávoch. Našívaný kožený dekór dopĺňala výšivka vlnou
i hodvábom a neskôr na novších kožuchoch aj
bavlnenou priadzou. Táto výšivka sa v oblastí
Podpoľania (hlavne v Očovej) rozvinula a stala
rovnocennou koženým aplikáciám. Vytvoril sa
tak rastlinný motív, ktorý zapĺňal celú plochu

kožucha. K ďalším technikám zdobenia patrilo
našívanie magošiek (charakteristické zmraštené drobné kolieska alebo kvietky z irchy,
opaľované nad sviečkou) a výzdoba ringľami
– mosadznými kolieskami a plieškami rozličného tvaru. Medzi ozdoby radíme aj strapce
z irchy alebo z farebnej priadze.
Aj keď boli kožušinové výrobky na Slovensku všeobecne rozšírené, neboli v každej
domácnosti v zimnom ľudovom oblečení
bežné. Bohato zdobený kožuch bol najdrahšou časťou nevestinej výbavy. Ak bolo dievča
chudobné, muselo si naň zarobiť v službe.
Preto sa kožuch často dedil z generácie na generáciu. Keďže bol dôležitou súčasťou svadobného odevu nevesty a rovnako aj ženícha,
dedil sa z generácie na generáciu a niektorí
si ho museli na svadbu aspoň požičať. Kožušinové výrobky sa využívali aj pri magických
úkonoch, hlavne pri narodení. Hneď po narodení bolo zvykom dieťa položiť na kožušinu,
aby bolo zdravé, krásne, šikovné a bohaté,
alebo aby malo kučeravé vlasy. Počas Vianoc
a Veľkej noci tvorili prevrátené kožuchy súčasť
kostýmov. Vo vianočnom období sa využívali
pri stvárnení žartovnej postavy Kuba, ktorý
účinkoval v betlehemských hrách.
Kožuchy vďaka svojej vysoko ornamentálnej forme prirodzene dopĺňajú atmosféru
Vianoc. Dostatok zbierkových predmetov
a kožúškov. Vo fonde nášho múzea nám umožnilo pripraviť výstavu z cyklu OBRÁZKY VIANOC. Tvoria základ vystavovaných exponátov,
ktoré dopĺňajú ďalšie ukážky tradičného
zimného odevu. Výstava s príznačným názov
Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha...,
na ktorú Vás srdečne pozývame, je sprístupnená od 6.11.2018 do 11.1.2019.
Veronika Šuchaňová
LDM Zvolen

Muž v kožušinovej bunde, fond LDM Zvolen
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Hrad Vršatec
Hoci patrí k zaujímavým slovenským
hradným zrúcaninám, na svoju záchranu
stále len čaká. Predstavujeme hrad Vr
šatec, ďalší z hradov nachádzajúcich sa
na pozemkoch v správe štátneho podniku
LESY SR.
Poloha
Hrad Vršatec bol vybudovaný v skalnom masíve bradla Vršatec (897 m n. m.),
ktoré sa týči severozápadne od obce Vršatské Podhradie v okrese Ilava. Vzdušnou
čiarou je hrad asi len tri kilometre vzdialený
od slovensko-českej štátnej hranice. Prístup
k objektu hradu je pomerne jednoduchý,
od asfaltovej cesty spájajúcej obec s miestnym hotelom k nemu vedie krátky chodníček, ktorý je možné prejsť pešo za pár minút.
Dispozícia a stavebný vývoj
Areál Vršatského hradu bol tvorený dvoma stavebnými celkami, ktoré sa od seba
značne odlišovali. Starší horný hrad sa nachádzal na úzkom vrchole skalného brala.
Jeho veža bola vhĺbená do skaly, otesané
skalné steny tvorili suterén, prízemie i časť
jej poschodia. Podobne aj prístupové schodisko do horného hradu bolo vytesané
do skaly. Neskôr vybudovaný dolný hrad sa
rozkladal na pomerne rozľahlej terase pod
bralom. Niektoré jeho časti, napríklad malá
okrúhla vežička, renesančná päťboká bašta
či dlhá severná budova, sa zreteľne zachovali
až do súčasnosti.
História
Vznik hradu Vršatec je možné datovať
do druhej polovice 13. storočia. V listine
z roku 1316 sa ako majiteľ hradného panstva
spomína Matúš Čák Trenčiansky. Po jeho
smrti sa Vršatský hrad vrátil do majetku kráľa

a bol spravovaný kastelánmi. V prvej tretine
15. storočia musel odolávať husitským výpadom. V tomto období došlo k značnému
poškodeniu stavby. V polovici 15. storočia
získali hrad Hunyadiovci, po nich zemani zo
Slopnej a v druhej polovici 16. storočia Jakušičovci. V období ich panovania bol Vršatec
dobre vyzbrojený. V roku 1605 odolal útoku

Bočkajových povstalcov a Turci naňho v roku
1663 ani nezaútočili. Dobytý a vypálený bol
až Thökölyho stúpencami v roku 1680. Nový
majiteľ, generál Breuner, síce hrad koncom
17. storočia obnovil, ale povstalci Františka II.
Rákócziho ho hneď oslabili. V roku 1708 nakoniec Vršatec obsadilo cisárske vojsko a aby
sa opäť nestal centrom odporu, vyhodilo ho
do povetria. Od toho obdobia zvyšky hradu
chátrajú.
Súčasný stav
Hrad Vršatec je od roku 1963 národnou
kultúrnou pamiatkou. Areál hradu sa rozkladá na parcele E, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako zastavaná plocha.
Vlastníkom parcely je štát a správcom LESY
Slovenskej republiky, štátny podnik. Hrad
leží v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a zároveň je súčasťou Prírodnej rezervácie Vršatské hradné bralo.
Na Vršatci v súčasnosti neprebiehajú žiadne záchranné a stabilizačné práce. „V minulosti sa o hrad zaujímala Miestna akčná
skupina Vršatec z Nemšovej i zástupca združenia, ktoré pracuje na obnove neďalekého
hradu Lednica. Torzo Vršatského hradu však
nie je geodeticky zamerané a majetkovoprávne usporiadané. Akýkoľvek jeho prenájom alebo predaj by teda bol za súčasného
stavu problematický,“ objasňuje Mária Haviarová, referentka správy a manažmentu
majetku Lesov SR, š. p., Odštepný závod Považská Bystrica.
Vršatský hrad tak nateraz zostáva ponechaný bez záchrany. Len čas ukáže, či
postupne úplne zanikne, alebo sa podarí
vyriešiť všetky potrebné administratívne náležitosti a niektorá skupina nadšencov zvráti
jeho doterajší osud.
Lucia Čekovská, LDM Zvolen
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Lesnícke vrecko žiari ozdobami

Kto by to bol na začiatku roka povedal, že lesnícke vrecko nápadov sa bude plniť celý rok a stále bude čo
pridávať. Ani vo sne by nikomu nenapadlo, že na konci roka dokáže vyzdobiť nejeden vianočný stromček.
Tak poďme sa spolu pozrieť na to, čo všetko sa v ňom ešte ukrýva.
Lesné vianočné gule
Ak sa Vás niekto po celý život snaží presvedčiť, že guľa je trojrozmerný geometrický útvar, ktorého objem a povrch
sa dá jednoducho vypočítať pomocou
vzorcov, naše lesnícke vrecko nápadov
Vás presvedčí o opaku. Nachádzajú sa
v ňom totiž prekrásne prírodne drevené
gule vyvracajúce matematické definície,
zdobené akrylovými farbami, prípadne
šiškami, vetvičkami, semienkami alebo
inými prírodninami, ktoré nám les ponúka. Stačí sa len presvedčiť.
Drevený stromček na stromček
Drevíčko na drevíčko a k nemu ďalšie
a ďalšie a odrazu je z toho hotový ihličnatý stromček. Ten sa ideálne hodí
na to, aby počas Vianoc vyzdobil vianočný strom. Ak by ste doma mali iba jeden
malý kúsok konárika, či triesku, môžete
vytvoriť konáre tohto stromu použitím
rôznych druhov zelených stúh.
Štvornohí i beznohí drevenáci
Ak túžite po niečom drevenom, netradičnom, čo naozaj nebudú mať na vianočnom stromčeku všetci, možno Vás
zaujmú naši drevenáci. Okrem drevených štipcov, akrylových farieb, štetca,
pohyblivých očí a väčšieho množstva
času i trpezlivosti, budete potrebovať
jutový špagát, škrupiny z pistácií, farebné šnúrky, korálky, gombíky a rôzne
spojovacie materiály.
A nakoniec ako bonus ešte pár drobností z kvetnatého sveta šišiek.
-as-
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Doprava dreva lesnou železnicou X.
Kysucko-oravská lesná úvraťová železnica
Kysucko-oravská lesná železnica je jednou z mála zachovaných úzkorozchodných
úvraťových železníc na svete a je unikátnou
technickou pamiatkou. Viedla z Osčadnice do Lokce. Vznikla v roku 1926 spojením
vtedy dvoch samostatných lesných železníc:
kysuckej z Oščadnice do Chmúry (kataster
obce Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej
Lesnej). Obe železnice, ktorých rozchod koľají bol 760 mm, boli vybudované v rokoch
1915-1918 na odvoz dreva. Kysuckú lesnú
železnicu postavila viedenská účastinná
spoločnosť Holz-und M, ktorá chcela lepšie
využiť exploatačné právo i na lesy v oblasti
východných Kysúc. Oravskú lesnú železnicu vybudoval majiteľ lesov v oblasti Bielej
Oravy-Oravský komposesorát z Oravského
Podzámku.
Príčiny spojenia oboch železníc boli
ekonomické. Kysucká lesná železníc bola
z cieľovej stanice v Oščadnici napojená
na Košicko-bohumínsku železnicu normálne
rozchodnou vlečkou, čím bola umožnená
nekomplikovaná ďalšia preprava dreva vyťaženého v oblasti rieky Bystrice do blízkosti
odbytových trhov. Oravská lesná železnica
však takéto spojenie nemala, a to z dôvodov
nerealizovaného projektu napojenia tejto
železnice na verejnú železnicu Kraľovany-Suchá Hora. Preto sa riaditeľstvo Oravského
komposesorátu rozhodlo napojiť na lesnú
železnicu Oščadnica Chmúra, a tak získať
priame spojenie s Košicko-bohumínskou
železnicou.
Železnice sa spojili vybudovaním 10,5 km
dlhej spojovacej trate v rokoch 1925-1926.
Spojovacia trať bola vybudovaná medzi
lokalitou Gontkula (kataster pôvodnej obce
Erdútka) a Chmúrou. Výstavbu spojovacej
trate vtedy rozdelili na dva úseky.
Náročnejší bol druhý úsek zo stanice Chmúra do sedla Beskydu. Tu musela

Vlak v sedle Beskyd

Na trase železnice

Mapa trasy lesnej železnice

Parná lokomotíva

trať prekonať na pomerne krátkom úseku
(vzdušnou čiarou 1500 m) značné prevýšenie (217,69 m). Pritom v náročnom teréne
na svahu Beskydu nebola možnosť rozvinutia oblúkov (serpentín) pre nedostatok
miesta. Preto projektant zvolil spôsob, ktorý bol po technickej a ekonomickej stránke
najmenej náročný, ale pri budovaní lesných
železníc málo používaný.
Prekonanie značného prevýšenia na pomerne krátkom úseku riešil v záujme
bezpečnosti premávky vložením piatich
vodorovných úvratí (po jednej v staniciach
Chmúra a Beskyd-sedlo, tri priamo v trati),
čím sa predišlo zdĺhavému a nákladnému
budovaniu umelých stavieb, pomocou ktorých by sa na spojovacej trati museli rozvíjať
oblúky.
Okrem hlavnej trate z kysuckej Oščadnice
do oravskej Lokce boli na lesnej železnici vybudované aj mnohé odbočky, ktoré sa zriaďovali, rušili, predlžovali a skracovali potreby
ťažby dreva. Najväčšiu dĺžku dosiahla železnica na konci dvadsiatich rokov, keď mala
takmer 110 km. Postupne sa jej dĺžka rušením a skracovaním odbočiek zmenšovala.
Rušňový park na železnici bol zastúpený
predovšetkým parnými lokomotívami. Boli
to výrobky rôznych firiem – MÁV, ČKD, Henschel, Krauss, Siegel, Orenstein USD Koppel
a podobne.
Drevo sa po železnici zvážalo a do začiatku 70-tych rokov. Železnica bola zrušená
účinosťou od 1.1.1969 s dementovaním
trate do konca roku 1971 z dôvodov jej
nerentabilnosti.
Zachovaný a pamiatkovo chránený úsek
bývalej kysucko-oravskej lesnej železnice dlhej 8 km sa stal nariadením vlády Slovenskej
republiky č. 291 z 11. júna 1991 prvou národnou kultúrnou pamiatkou z oblasti dopravy
a druhou technickou pamiatkou zaradenou
do tejto najvyššej kategórie kultúrnych pamiatok u nás.
Dnes patrí medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie Oravy.
Milan Longauer
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Milí kamaráti,
keď som sa pripravoval na zimný spánok, rozmýšľal som, aká dlhá bude táto zima a koľko
snehu napadne. Iste ho bude veľa a užijete si
ho aj za nás zimných spáčov. Neviem, či viete,
ale my zimní spáči sa delíme na tých pravých,
ktorí prespia celú zimu a na nepravé zimné
spáče, ktoré sa prebudia aj počas zimy. Budem rád, ak mi nakreslíte obrázok s mojimi
kamarátmi, s ktorými spoločne počas zimy
spíme. Je nás celkom dosť. Partia k nám
krtkovia, ježkovia, medvede, plchy, netopiere, sysle a iné. Budem veľmi rád, ak mi ich

nakreslíte a pod ich kresbičky napíšete, či je
pravý alebo nepravý zimný spáč.
A hoci líšky nepatria medzi druhy, ktoré
spia celú zimu, pripravil som si pre Vás dvojicu obrázkov, ktoré sa líšia 12 detailmi. Nájdete ich?
A na jar, keď sa prebudím, vyberiem všetky
kresbičky z mojej poštovej schránky a pošlem Vám všetkým malé prekvapenie.
Prajem vám krásnu bielu zimu plnú zábavy
a šťastné a veselé Vianoce.
Váš kamarát Jazvec Mišo

UVERÍTE?
Príroda naozaj dokáže prekvapiť. Vedia
o tom svoje mnohí milovníci prírody. Je známe,
že sovy sú tajuplní a zaujímaví letci, ktorých pri
lete nepočuť, aj preto ich výskum je výzvou pre
mnohých ornitológov, ale aj milovníkov prírody. Sú aj takí, ktorí ich výskumu zasvätili celý
život. Patrí medzi nich aj americká biologička
Dawn Kellerová. Keby ste sa jej pred rokom
2011 spýtali, či vedia sovy plávať, tvrdila by, že
je to tak pravdepodobné, ako keby prasa samo
od seba vzlietlo. V spomínanom roku však
spozorovala pri brehu potoka poranenú sovu,
ktorá nemohla lietať. Zmetené zviera v snahe
utiecť sa z posledných síl vrhlo do potoka. Sova
sa však nepotopila, ale bez problémov udržala
hlavu nad vodou a kopala nohami. Týmto spôsobom sa jej podarilo prekonať až osem metrov. Ďalší americký biológ dokonca natočil výra
virgínskeho ako pláva olympijským štýlom. Ten
do jazera Michigen vletel počas toho, ako bol
prenasledovali väčšími dravcami. Toto však
nebolo posledné pozorovanie plávajúcich sov.
Mnohé sú v snahe záchrany života schopné
prekonať rôzne vodné plochy.

Zasmejte sa
Spýtal som sa mojej dcéry, či by mi podala
noviny. Povedala mi, že noviny sú stará škola, že ľudia dnes používajú tablety a podala
mi iPad. Mucha nemala šancu.

Vo vani hovorí kapor kaprovi:
„Máme nádej. Videl som, ako chcel dať ráno
otec synovi facku a netrafil!“

RECEPTÁR
Vianočná štóla
Jemné maslové kysnuté cesto obohatené
o poriadnu dávku sušeného a kandizova
ného ovocia... a nechýbajú ani chrumkavé
oriešky. Vianočná štóla, ktorá pochádza
z Nemecka, patrí medzi tie dezerty, bez
ktorých si Vianoce ani nevieme predstaviť.
A čo vy?
Príprava: 120 min Úprava: 60 min Porcie: 20
Základné suroviny:
Kvások: 100 ml vlažné mlieko, 1 kocka droždie (42 g), 1 PL kryštálový cukor, hladká múka
Cesto: 500 g hladká múka, 1 balíček vanilkový cukor, 1/4 ČL soľ, 100 g orechy, 50 g pomarančová a citrónová kandizovaná kôra, 100 g
kandizované ovocie (podľa chuti), 150 g hrozienka, 50 g sušené brusnice, 1 ks vajce, 100 ml
mlieko, 150 g maslo, 4 PL rum, 1 PL med, 1 štipka mletá škorica, 1 štipka muškátový oriešok
12 / 2018

Ostatné suroviny: maslo na potretie, práškový cukor na posypanie
Kvások: Do misky si dáme vlažné mlieko,
do ktorého rozdrobíme droždie. Pridáme cukor a premiešame. Poprášime múkou, zakryjeme a necháme na teplom mieste vykysnúť
(cca 20 – 30 minút).
Cesto: Hrozienka a brusnice si zalejeme rumom a necháme odležať. Do misy

preosejeme múku, pridáme vanilkový cukor,
soľ, mletú škoricu, muškátový oriešok, posekané orechy, pomarančovú a citrónovú kandizovanú kôru, kandizované ovocie podľa
chuti, scedené hrozienka a brusnice. Všetko
spolu dobre premiešame. Potom pridáme
vajíčko, mlieko, kvások, roztopené maslo,
med a rum. Vypracujeme cesto. Hotové cesto
poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste kysnúť cca 1 hodinu.
Vykysnuté cesto jemne rozvaľkáme a následne preložíme na polovicu (môžeme nechať
aj v tvare knedle – nemusíme vaľkať). Dáme
na plech a necháme ešte cca 30 minút kysnúť.
Namiesto jednej veľkej si môžete pripraviť
dve menšie štóly. Pripravenú štólu pečieme
v rúre vyhriatej na 180 °C cca 60 minút. Upečenú (ešte teplú) štólu potrieme roztopeným
maslom a posypeme práškovým cukrom.
Dobrú chuť!

spoločenská rubrika |
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Január
Nový rok
Deň vzniku SR
Svetový deň mieru
Alexandra, Karina, Karin
Daniela, Radmila
Drahoslav
Svetový Braillov deň
Celoštátna výstava poštových holubov – 7. ročník výstavy – EXPO Center Trenčín
Andrea, Artúr
Celoštátna výstava poštových holubov – 7. ročník výstavy – EXPO Center Trenčín
Antónia
Traja králi
Bohuslav, Atila
Severín
Alex, Alexej, Alexia
Dáša, Dalimil
Malvína
Ernest, Ernestína, Erna
Burza starožitností a gazdovské trhy – EXPO
Center Trenčín
Rastislav, Rastislava
Radovan, Radovana
Drahoslav
Kristína
Nataša, Antal
Bohdana
Svadobné dni a Beauté – 10. ročník svadobnej
výstavy – Agrokomplex Nitra
Drahomír, Mário, Sára
Svadobné dni a Beauté – 10. ročník svadobnej
výstavy – Agrokomplex Nitra
Dalibor, Sebastián
Vincent, Vincenta
Zora
Miloš
Timotej, Timotea
Deň komplimentov
ITF Slovakia Tour – 25. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu – Incheba Expo Bratislava
Rybárstvo a voľný čas – medzinárodná výstava
rybárskych potrieb – Incheba Expo Bratislava
Poľovníctvo a oddych – 26. medzinárodná špecializovaná výstava – Incheba Expo Bratislava
Gejza
Medzinárodná výstava psov – Agrokomplex Nitra
ITF Slovakia Tour – 25. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu – Incheba Expo Bratislava
Rybárstvo a voľný čas – medzinárodná výstava
rybárskych potrieb – Incheba Expo Bratislava
Poľovníctvo a oddych – 26. medzinárodná špecializovaná výstava – Incheba Expo Bratislava
Tamara
Medzinárodná výstava psov – Agrokomplex Nitra
ITF Slovakia Tour – 25. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu – Incheba Expo Bratislava
Rybárstvo a voľný čas _ medzinárodná výstava
rybárskych potrieb – Incheba Expo Bratislava
Poľovníctvo a oddych – 26. medzinárodná špecializovaná výstava – Incheba Expo Bratislava
Bohuš
Medzinárodná výstava psov – Agrokomplex Nitra
ITF Slovakia Tour – 25. medzinárodný veľtrh
cestovného ruchu – Incheba Expo Bratislava
Rybárstvo a voľný čas – medzinárodná výstava
rybárskych potrieb – Incheba Expo Bratislava
Poľovníctvo a oddych – 26. medzinárodná špecializovaná výstava – Incheba Expo Bratislava
Alfonz, Alfonzia
Európsky deň ochrany údajov
Gašpar, Pribina
Ema, Emma, Jasna
Emil, Emilián, Emiliána

Erby
s nádychom
lesa

December 2018
Životné jubileá
50 rokov
Peter Kormúth, technik, LS Píla – OZ Smolenice
Ing. Anton Molnár, technik, LS Nitra – OZ Topoľčianky
Mária Šimurdová, fakturant dreva – OZ Čadca
Alojz Zemaník, vedúci ES Orava – OZ Čadca
Marian Puťoš, vedúci LO, LS Závadka – OZ Beňuš

60 rokov
Erb obce Habovka
(okres Tvrdošín)

Erb obce Horná Ves
(okres Prievidza)

Ing. Oto Pisarovič, vedúci LS Píla – OZ Smolenice
Ing. Viliam Forro, technik, LS Plášťovce – OZ Levice
Ing. Milan Čavojský, dispečer dopravy dreva
– OZ Prievidza
Bc. Anton Vážan, referent dopravy a mechanizácie
– OZ Prievidza
Ján Schön, vedúci LO, LS Krám – OZ Čierny Balog
Ing. Erika Mareková, technik, LS Slovenská Ľupča – OZ Slovenská Ľupča
Igor Leitner, vedúci ŠS Drakšiar – OZ Semenoles Liptovský
Hrádok

Pracovné jubileá
25 rokov
Ing. Ivan Mesároš, referent – lektor – sprievodca – GR Banská Bystrica

Starobný dôchodok
Erb obce Kálnica (okres
Nové Mesto nad Váhom)

Štefan Gažo, vedúci LO, LS Dechtice – OZ Smolenice
Jozef Vojtkuľák, vedúci LO, LS Zákamenné
– OZ Námestovo
Ing. Milan Rejko, vedúci LS Poľana – OZ Kriváň

Predčasný starobný dôchodok

Erb obce Kamenec pod
Vtáčnikom (okres Prievidza)

Dušan Gerek, vedúci LO, LS Čierny Váh – OZ Liptovský
Hrádok
Ing. Katarína Rejková, technik, LS Poľana – OZ Kriváň
Ing. Dušan Antal, technik, LS Rimavská Sobota – OZ Rimavská Sobota
Ing. Jaroslav Matzenauer, personalista – OZ Rimavská
Sobota
Ján Žabka, manipulant, ES Rimavská Baňa – OZ Rimavská
Sobota

Jana Lásková

Erb obce Nezbudská Lúčka
(okres Žilina)

Erb obce Nový Salaš
(okres Košice)

Erb obce Orovnica
(okres Žarnovica)
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Fosílie žijúce v dreve
Skúsme sa spolu zamyslieť nad tým, čo majú spoločné fosílie,
minerály a drevo. Viacerým z nás príde na um, že to pravdepodobne bude čas, éry vývoja Zeme, v priebehu ktorých sa začali
objavovať. Tí, ktorí sa venujú umeniu, v ktorom drevo zohráva
hlavnú úlohu, mi iste dajú za pravdu, že ich tieto pojmy nasmerujú k umelcovi Markovi Henry Doolittle.
Je o ňom známe, že jeho samostatne stojace sochy vznikajú dvomi úplne rozdielnymi spôsobmi. Kým pri tom prvom
najskôr premietne svoju predstavu na papier, pri tom druhom
dni až týždne sleduje vybraný kus dreva, zameriava sa na jeho
kresbu, sfarbenie a celé dielo tvorí v súlade s tým, čo mu drevo
poskytuje.
„Všetko z mojej tvorby záleží od dreva, ktoré sa mi dostane
do rúk. Ak ma na prvý pohľad neosloví, považujem ho za čistý
nepopísaný kus papiera, a tak nechám všetko na svoju fantáziu.
Kombinujem moje poznatky a predstavy o jednotlivých druhoch minerálov a fosílií (napríklad amonit alebo fosílne ryby)
a vytvorím okolo týchto objektov ďalšie tvary. Pri realizácii týchto vzorov často používam frézované drevo s rovnými hranami.
Jednotlivé časti zliepam do výsledného diela, pričom často

používam pomerne podrobné plány
a šablóny na vyrezávanie,“ popisuje svoje
postupy Mark, pričom nezabudne podotknúť, že výsledný tvar dosahuje dodatočným frézovaním otvorov a samozrejme
nakoniec pristupuje k ručnému opracovaniu dlátami a ručným brúsením sôch
a následne aplikuje rôzne vrstvy náterov.
„V prípade, že ma vybraný kus dreva
osloví, snažím sa v ňom nájsť základné
vzorce mojej tvorby. Ide najmä o kusy
s rôznou kresbou, bohatými farbami
a „hĺbkou“. V tomto prípade nepoužívam
šablóny a úplne sa spolieham na moje
rezbárske zručnosti. Na povrch aplikujem
zvyčajne Shellac, ktorý optimalizuje farbu
a zvýrazní unikátnu štruktúru dreva,“ s neskutočným nadšením popisujem Mark,
pričom nezabúda upozorniť na vášeň,
ktorú v dreve objavil.
-as-

