Tisková zpráva města Chrudim
Městské lesy Chrudim v kladných číslech
(Chrudim 14. ledna 2015) - Společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. tento týden zveřejnila
výsledky hospodaření společnosti za rok 2014. V loňském roce vytvořila oproti plánu 109 tis.
Kč zisk ve výši 343 tisíc Kč (předpokládaná skutečnost k 12. 12. 2014). Z Městských lesů bylo
vytěženo 2.663 m3 dřeva, což je na úrovni 77 % schváleného lesního hospodářského plánu
(plánována byla těžba 2.858 m3).
„Cílem společnosti je, aby také naši nástupci třeba za 100 let měli z městských lesů užitek a
zisk, neboť i my sklízíme výsledky práce nejen své, ale především našich předků. Na dobrých
výsledcích se podílí rovněž dobré ceny dřevní hmoty i to, že na všechny větší zakázky
pořádáme otevřená výběrová řízení,“ říká ředitel Zdeněk Odvárka.
Velmi dobře se v roce 2014 vyvíjely také činnosti a návštěvnost v rekreačních lesích Podhůra.
Na rozhlednu Bára se v sezóně od května do října 2014 podívalo nejvíce návštěvníků za celou
dobu historie rozhledny. Na Báru dorazilo rekordních 28.145 návštěvníků, o rok dříve to bylo
23.890 návštěvníků. Návštěvnost obou lanových parků byla také výborná, za dobu historie
druhá nejvyšší. Dětský park využilo 3.131 dětí, velký park 2.008 „dospěláků“.
Programů lesní pedagogiky se v loňském roce zúčastnilo 960 dětí, což je o 325 dětí více, než
v roce 2013. Pro srovnání – v roce 2009, kdy se s programem začínalo, se programů
zúčastnilo 149 dětí (viz graf níže).
Z dalších aktivit pro veřejnost jmenujme např. dubnové Otevírání studánek, Svatojánský
jarmark se vzletem horkovzdušných balónů uspořádaný ve spolupráci s Chrudimskou
besedou v červnu, dva prázdninové příměstské tábory, Lesní slavnost na Čertově skalce či
Pochod generací se Zdravým městem na ukončení sezóny v říjnu.
V zimě proběhl na hájence Pohled velmi dobře vnímaný prodej vánočních stromků borovice
černé z plantáží a smrčků z přirozené obnovy.
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