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Plánem EVVO v našem městysi pro rok 2014 bylo osázení svahu podél potoka v nové 
zástavbě rodinných domků. Na svah navazují ploty těchto rodinných domků a 
vysázením zeleně se nejen vytvoří přirozená přírodní clona, ale především rozšíří 
biodiverzita této lokality o původní druhy dřevin vyskytujících se v našem kraji. Výsadbě 
předcházel pečlivý výběr, aby se jednalo o druhy nenáročné na údržbu, respektive o 
druhy, které právě žádnou  údržbu nepotřebují.
Nakonec byly vybrány tyto druhy:
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bez černý
bez hroznatý
brslen
hloh
javor babyka
kalina obecná
kalina tušalaj
krušina olšová
líska 
myroblán
růže šípková
střemcha
trnka
vrba jíva



Výsadba keřů proběhla v rámci akce „Den Země“, a to v sobotu 26.4.2014, a 
organizačně se na ni podílel nejen městys, ale i obě části příspěvkové organizace, tedy 
základní škola a mateřská škola. Úkoly byly rozděleny, a tak jsme se mohli všichni, kdo 
chtěli pomoci, sejít v určené lokalitě. Počasí bylo nádherné, od rána svítilo slunce, 
organizační tým řešil poslední pokyny a čekal na první dobrovolníky.
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Ještě připravit občerstvení a můžeme 
vítat první rodinky…
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A máme tady první rodinky, které přišly přiložit ruku k dílu a pomoci zlepšit naše 
nejbližší životní prostředí. Rodiče se svými dětmi, ať už malými či velkými, vyzbrojeni 
dobrou náladou a spoustou sil, za chvíli zaplnili volnou asfaltovou plochu a trpělivě 
čekali na první pokyny…
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Dost zahálení – jdeme do toho, ať je to hotovo!
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Po dobře odvedené práci jsme doplnili energii a 
dopřáli si trochu relaxace. Pro děti i pro 
dospělé byly připraveny doprovodné aktivity.
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DĚKUJEME VŠEM 
DOBROVOLNÍKŮM ZA POMOC A 
ORGANIZÁTORŮM ZA SKVĚLOU 
SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ CELÉ 
AKCE

DEN ZEMĚ 2014 byl podpořen z programu 
Životní prostředí 2014 Kraje Vysočina          

v rámci grantové žádosti 
„Enviromentální aktivity v městysi 

Nové Veselí“.


