ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Česká lesnická společnost, z. s.
a

Joseph Michael Barton Dobenin

Vás srdečně zvou na

Venkovní pochůzku
po lesním majetku rodiny
Bartoň – Dobenín s trasou z roku 2002
Pořádáno za podpory

Termín:
25. května 2017 (čtvrtek)
Místo konání: Nové Město nad Metují

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB
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Anotace akce:
Dne 4. září 2002 proběhla na majetku rodiny Bartoň – Dobenín exkurze se zaměřením na
lesnické hospodaření na majetku střední velikosti. Po 15 letech proběhne obdobná
venkovní pochůzka, zaměřená na vývoj rodového majetku především s ohledem na
lesnické hospodaření. Zahájení bude na zámku v Novém Městě nad Metují, kde bude
následovat jeho krátká prohlídka se seznámením historie rodiny Bartoň – Dobenín. Rod
Bartoňů pochází z venkovského prostředí z obce Žďárky na Náchodsku. Na přelomu 19. a
20. století se rod stal jedním z nejbohatších v textilním průmyslu a právě toto bohatství jim
umožnilo v roce 1908 zakoupit novoměstský zámek včetně velkostatku. Zámek kompletně
zrekonstruovali a dalšími nákupy, především lesních pozemků, postupně dosáhli celkové
výměry velkostatku 2 163 ha v roce 1948, tj. před znárodněním.
Cílem pochůzky je seznámení s problematikou hospodaření na majetku střední výměry
spolu s ukázkami vývoje stavu lesa za dobu od restituování majetku, tj. za 25 let
hospodaření Lesní správy Bartoň – Dobenín. Dále budou účastnici informováni o možnosti
získání dotací pro pořízení techniky a technologií pro lesní hospodářství z Programu
rozvoje venkova. Při venkovní pochůzce bude na začátku provedeno obeznámení
s charakteristikou LHC, bude podána informace o aktuálním lesním hospodářském plánu
platném pro období 2016 – 2025. Následně budou navštíveny lesní porosty přesně tak, jak
proběhla pochůzka před patnácti lety. Součástí exkurze bude i ukázka lesní techniky.

Akce je akreditována v systému agroporadenství MZe. Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Česká
lesnická společnost je akreditovaná vzdělávací instituce u MV ČR pod číslem AK/l-40/2012.

Odborný garant:
Ing. Milan Bíba, CSc.
předseda ČLS Střední Čechy, p. s.
Tel.: +420 602 298 801, e-mail: milan.biba.domu@gmail.com

Organizační garanti:
Ing. Přemysl Havelka
ředitel společnosti Statky Bartoň, s. r. o.
tel.: +420 777 160 225, e-mail: lesy@statkybarton.cz
Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D.
tajemník ČLS, z. s.
tel.: +420 724 273 683, e-mail: tajemnik@cesles.cz

Česká lesnická společnost, Novotného lávka 5, Praha 1, 116 68
tel.: 221 082 384, web: www.cesles.cz, e-mail: cesles@cesles.cz
IČ: 00549746, DIČ: CZ00549746, č. účtu: 262516170/0300 ČSOB

ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Cti přírodu, hospodař s lesem, vzdělávej se!

Program venkovní pochůzky
(změna programu vyhrazena)

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 – 9:15

Zahájení a uvítání účastníků
Ing. Přemysl Havelka (ředitel společnosti Statky Bartoň, s. r. o.)

9:15 – 10:00

Seznámení s historií rodu Bartoň – Dobenín, prohlídka zámku
Ondřej Daněk, DiS (správce zámku)

10:00 – 10:30 Program rozvoje venkova – Podmínky získání dotací pro pořízení
techniky a technologií pro lesní hospodářství
Ing. Roman Šimek (ÚHÚL Olomouc)
10:30 – 10:45 Odjezd do terénu směrem k osadě Peklo
10:45 – 14:00 Venkovní pochůzka
Na začátku bude podáno lehké občerstvení
14:00 – 14:15 Shrnutí a ukončení oficiální části venkovní pochůzky
Ing. Milan Bíba, CSc. (ČLS Střední Čechy)
14:15 – 15:00 Pozdní oběd
Občerstvení účastníků v terénu, spojené s přátelským posezením a diskusí

Na Vaši účast se těší pořadatelé!

Parkování
1. Na Husově náměstí před zámkem s poplatkem první půlhodina 5 Kč, jedna hodina 10 Kč a
každá další započatá hodina vždy + 10 Kč k předchozí částce.
2. U Farské zahrady pod Městským úřadem, osobní vozidla bezplatně. Z parkoviště je přímo
vstup do zámecké zahrady. GPS 50.3454756N, 16.1477650E.
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Organizační pokyny:
1. Odborná akce se koná 25. 5. 2017 v Novém Městě nad Metují, se zahájením na nádvoří
zámku, Husovo nám. 1201
2. Přihlásit se můžete on-line (formulář u akce na webu ČLS) nebo vyplněním elektronického
formuláře v MS Word (stačí zaslat e-mailem). Vyplněné přihlášky zašlete nejpozději
do 22. 5. 2017.
Adresy:

e-mail pro zaslání přihlášky……. prihlasky@cesles.cz
on-line formulář ……………….. www.cesles.cz (kalendář akcí)
(Při on-line přihlášení již nemusíte zasílat formulář v MS Word!)

3. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Při platbě
do zprávy pro příjemce uveďte jméno/a účastníka/ů.
4. Účastnický poplatek 250,- Kč zahrnuje vstup do zámku, na zámeckou věž a sborník.
Součástí venkovní pochůzky je lehké občerstvení a oběd. Částka je včetně DPH 21 %.
Daňový doklad obdrží účastníci na místě.
5. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte do 23. 5. 2017 ve prospěch účtu ČLS. Č. ú.:
262516170/0300 ČSOB, var. symbol: číslo proforma faktury při registraci on-line nebo vaše
IČ při registraci přes Word přihlášku, spec. symbol: 1704, k. s. 0308.
Do poznámky pro příjemce na platebním příkaze uveďte jméno přihlášeného účastníka!
6. Preferujeme bezhotovostní platbu, daňový doklad obdrží účastníci na semináři. Je možné
provést platbu i v hotovosti na místě.
7. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo jejich vysílající organizace.
8. Nezúčastníte-li se semináře, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale
zašleme sborník.
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