Zpráva o provedených pracovních aktivitách a investičních
akcích na golfovém hřišti v Semilech v roce 2021 – výhled
na rok 2022.
1. Modernizace klubovny GCSEM
Na konci roku 2020 vypsala Národní sportovní agentura (NSA) dotační investiční
program č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 12/2020
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 milionů korun. Výbor Golf Clubu Semily
rozhodl, že se pokusí využít těchto dotačních peněz k modernizaci klubovny a jejího
nejbližšího okolí. Vypracovali jsme projektovou dokumentaci včetně rozpočtu a
získali vyjádření Stavebního úřadu v Semilech, že na tyto práce není nutno stavební
povolení. Rozpočet akce je plánován na cca 2,5 milionu korun, z toho spoluúčast
GCSEM je 30%. V únoru 2021 jsme žádost podali a čekali na zpracování na NSA a
zprávu o tom, jestli dotaci dostaneme. Předběžné kladné vyjádření a výzvu k dodání
dalších dokumentů jsme obdrželi v listopadu 2021. Předpokládáme, že v průběhu
zimy dojde k vyřízení všech administrativních náležitostí a na jaře modernizaci
zahájíme.
2. Lesní porosty
V posledních třech letech se nám povedlo vykácet přestárlé smrky za klubovnou a u
odpaliště jamky č.2. Dále došlo k vykácení kůrovcem napadených smrků mezi
grýnem jamky č.5 a odpalištěm jamky č.6. V rámci předělávání elektrického vedení
vysokého napětí musely být pokáceny tři stromy u dámského odpaliště jamky č.1. Na
podzim 2021 došlo k pokácení několika stromů, které už začínaly překážet u grýnu
jamky č.8. a k vyřezání náletových dřevin nad grýnem jamky č.1.
3. Odpaliště
V roce 2021 bylo započato s rozšířením pánského odpaliště jamky č.6 (Rytinka).
Byly tu vybudovány opěrné zídky z gabionových košů a proveden zhutněný zásyp
štěrkem a zeminou. Upraveno a znovu oseto bylo okolí odpaliště. Pánské odpaliště
jamky č.2 bylo prodlouženo násypem zeminou. Na jaře bude položen nový travní
koberec na obě tyto odpaliště. V plánu je i vyrovnání a položení nového travního
koberce na odpaliště jamky č. 8.
4. Výměna vedení VN
V roce 2021 došlo na našem hřišti k výměně sloupů elektrického vysokého napětí.
Součástí této akce bylo i vybudování nové štěrkové cesty v lese vedle jamky č.6.
Při výměně sloupů došlo k jejich posunutí do míst, kde méně překážejí hře.
Po dokončení výměny vedení došlo k opravě ploch poškozených pohybem těžké
techniky. Všechny tyto práce uhradil dodavatel stavby.

5. Akumulace vody pro závlahu
Vzhledem k novým předpisům v oblasti ochrany životního prostředí nám bylo
příslušnými orgány oznámeno, že nadále již nebudeme moci v letních měsících
čerpat vodu z řeky Jizery. K tomu nám odborný hydrogeolog sdělil, že v tomto místě
je silný skalní masiv a tudíž nalezení spodní vody vrtem je velmi nepravděpodobné.
Nechali jsme tedy vypracovat studii na umístění otevřené akumulační nádrže na
lesním pozemku č.p. 352 (paseka vedle jamky č.3). Do této akumulační nádrže by
byla čerpána voda z řeky Jizery v období, kdy je dostatečný průtok. Akumulovaná
voda by byla pro zavlažování golfového hřiště využívána v období, kdy je v řece vody
nedostatek. Toto bylo po několika jednáních odsouhlaseno jako možné řešení
odbory životního prostředí města a kraje. Dále nás čeká vypracování projektové
dokumentace a další jednání na úřadech.
6. Cesty
Jak již bylo zmíněno, v rámci výměny sloupů VN byla vybudována nová štěrková
cesta u Rytinky, která bude využívána jako přístupová pro techniku při sekání grýnu.
Od toho si slibujeme, že se nám povede lépe zatravnit prostor před grýnem.
Vykácení stromů napadených kůrovcem nám umožnilo vybudovat novou (mnohem
lépe schůdnou) cestu mezi grýnem jamky č.5 a odpalištěm jamky č.6. Ostatní cesty
se snažíme průběžně opravovat.
.
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