Doubrava, 21. 8. 2014

“ZASAĎ SI SVŮJ STROM”

Společnost Ašské lesy s.r.o. připravuje ve spolupráci se starostou města Aše
na podzim letošního roku výsadbu a dosadbu stromů do nových a stávajících alejí.
Chceme navázat na staré tradice obnovy a výsadby alejí, které jsou na Ašsku
dodnes patrné. Touto cestou zveme všechny spoluobčany, kteří mají kladný vztah
k přírodě a mají chuť podílet se na rozvoji Aše a okolí, aby přišli a zasadili si „svůj
strom“. Pomohou zkrášlit přírodu na Ašsku a nepatrným, byť důležitým způsobem
se podílet na zlepšení stavu ovzduší.
Vytipovány byly lokality směřující k rozhledně a přilehlým sportovištím, až
po ulici Kmochova. Jednotlivé aleje budou tvořeny nebo doplněny jedním max.
dvěma druhy dřevin, a to s ohledem na co nejoptimálnější růst stromu.
Po dohodě s odborníky jsou objednány „ kontejnerové“ odrostky těchto
dřevin: dub zimní, buk lesní, jasan ztepilý a dub červený v celkovém počtu cca 90 až
110 ks, výška odrostků bude 1,0m a více.
Pracovníci Ašských lesů dovezou uvedené sazenice do sportovního areálu na
vrchu Háj, kde si je jednotliví zájemci budou moci zakoupit za poplatek 100 Kč. Poté
se odeberou na určené místo, kde podle připraveného schématu (zatlučený kolík
s číslem), zasadí jednotlivé dřeviny na předem vytyčené místo a podle
doporučeného postupu zasadí svůj strom. Konkrétní informace o tom, kde a jak
strom správně zasadit, se pak zájemci dozví přímo od zaměstnanců ašských lesů na
místě. Samotná výsadba bude pod dohledem odborníka, personál Ašských lesů
bude nápomocen zájemcům jak radou, tak pomocí.
Zasazený strom bude následně vybaven cedulkou se jménem dobrovolníka, který
jej vysadil.
Předběžně vytypované aleje:
1. „Buková alej“‐ zde navrhujeme doplnit stávající dřeviny bukem lesním po
cca 3m, předběžný počet 30 ks
2. „Alej nad schody“ – zde navrhujeme střídavě vysadit dub zimní a jasan
ztepilý po cca 3m, předběžný počet 20 ks dubu zimního a 20 ks jasanu
ztepilého
3. „červená alej“‐ alej spojují předešlé dvě aleje, zde navrhujeme vysadit dub
červený po cca 3m, předběžný počet 40 ks

