
Zhodnocení činnosti v oblasti výsadby zeleně a vzhledu obce Velké Březno a Valtířov během   

roku 2020 a výhled pro rok 2021 

 
 
Pracovní skupina ve složení Zuzana Mendlová, Petra Dvořáková, Petra Kratochvílová a Michaela 
Neumannová 
 
V průběhu roku 2020 proběhlo několik pracovních setkání a jednání k jednotlivým plánům ke zvelebení naší  
obce. 
 
V roce 2020 se podařilo dokončit: 
 
- v obci přibylo šest odpadkových košů určených na psí exkrementy 
- pod zámkem byl ve spolupráci s dětmi ze ZŠ zbudovaný třetí hmyzí hotel, další dva stojí od října 2019 u 
Tivoli a ve valtířovské pískovně 
- v říjnu došlo k výsadbě nového stromořadí ze šestnácti ptačích třešní mezi komunikací a soukromým polem 
ve směru z Velkého Března do Valtířova. Výsadbu podpořila Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz) v rámci grantu 
Stromy finanční částkou ve výši 76 480 korun. 
- obec pomohla vytipovat místa v obci pro výsadbu stromků v rámci akce 72 hodin, které se účastnila místní 
základní škola 
- došlo k výsadbě zeleně a položení dlažby u laviček u cyklostezky pod Tivoli 
- došlo k úpravě a následné výsadbě rostlin na obecních pozemcích u Ježků a u pivovaru 
- u dětského hřiště ve valtířovské Kolonce byly vysazené okrasné keře 
- před místní knihovnou byl vysazený okrasný keř magnolie 
 
Nejbližší plány pro rok 2021: 
 
- dokončení úprav zeleně v parčíku u Coopu; dosazení pásu růží a úprava ostrůvku se smrkem (odstranění 
dlažby, dosypání kačírku) 
- instalace dalších speciálních odpadkových košů na psí exkrementy v obci 
- vybudování broukoviště ve valtířovské pískovně ze stromů pokácených u cyklostezky 
- vybudování tzv. Stezky pro bosé nohy ve valtířovské pískovně 
- v průběhu roku by měla proběhnout i náhradní výsadba za stromy pokácené podél cyklostezky z důvodu 
oprav vysokotlakého plynovodu 
 
Termín dalšího setkání pracovní skupiny bude určený na základě aktuálních požadavků. 
 
Z. Mendlová 
 
P. Dvořáková 
 
P. Kratochvílová 
 
M. Neumannová 
 
 
Zapsala Zuzana Mendlová dne 3.2.2021 
 
 
 

 


