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Ústí nad Orlicí pořádá Den za nové lesy a připravuje další výsadbu stromů
Město Ústí nad Orlicí pořádá poslední březnovou sobotu, 28.3.2020 od 9 hodin v Řehořově dole pod
Andrlovým Chlumem „DEN ZA NOVÉ LESY“
Návštěvníci a zájemci budou mít možnost vysadit si několik stromků z velkého množství druhů lesních dřevin
jako je dub, buk, jedle, lípa a další. Součástí programu bude také naučná stezka, která bude spojovat
obnovované paseky. Při této příležitosti bude prezentována používaná lesní technika. O hudební doprovod
se postarají Hubertovi trubači. Po celou dobu bude zajištěno drobné občerstvení.
„Nové zalesnění přímo souvisí s kůrovcovou kalamitou, která se bohužel nevyhnula ani našim lesům.
V loňském roce jsme byli nuceni odtěžit téměř 1.700 m3 napadeného dřeva,“ upřesnil důvody akce Jiří
Faltýnek, správce městských lesů. „Potřebné nářadí bude v omezeném množství zajištěno, ale vlastní nářadí
pořadatelé přivítají a stane se samozřejmě výhodou,“ doplnil pozvánku na akci Jiří Faltýnek.
Podrobnější informace k akci DEN ZA NOVÉ LESY jsou poskytnuty na webových stránkách města.

Výsadba dalších stromů je připravována v průběhu jara
Město Ústí nad Orlicí se v současné době uchází prostřednictvím Národního programu Životního prostředí o
státní dotaci z prostředků Státního fondu životního prostředí. Konkrétně se jedná o výzvu na výsadbu stromů.
„Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích novou výsadbou stromů. Výsadba přispěje k vytvoření
kvalitního veřejného prostoru, vyrovnání teplotních extrémů, ke zlepšení kvality ovzduší a k zadržování vody,“
odůvodnil snahu města starosta Petr Hájek.
Nová výsadba je připravena nejen v katastru Ústí nad Orlicí, kde má být vysazeno 68 stromů, ale také
v katastru Hylváty, zde bude vysazeno 50 stromů. V obou lokalitách budou vysazeny listnaté stromy.
„Druhově se jedná o dub, javor, lípu, platan a habr. Realizace je plánována na konec dubna a začátek května.
V rozpočtu je na uvedenou výsadbu alokováno více jak půl milionu korun, což jsou předpokládané celkové
náklady. Akci uskutečníme bez ohledu na výsledek dotačního řízení. Případné finanční prostředky získané
z dotace sníží výdaje města,“ upřesnil Petr Hájek, starosta města.
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