Výsadba zeleně v obci.
V roce 2015 rozhodlo Zastupitelstvo obce o postupné obnově veřejné zeleně v obci
Olšovec a nechalo zpracovat projektové dokumentace v počtu 9 kusů na obnovu 9 ploch
veřejné zeleně v obci. Tuto dokumentaci vypracovaly projektantky ing. Grosošová a ing.
Chlebovská pod vedením ing. Elišky Zimové (Autorizovaný krajinářský architekt). V roce
2017 Zastupitelstvo obce rozhodlo jako první plochu realizovat projekt 7 sad u potoka (kolem
cesty na Podstránčí) a projekt 8 Alej u lávky (Nová lávka směrem do Skály).

Plocha kolem cesty na Podstránčí před výsadbou

Cesta kolem chodníku před výsadbou

Plocha u potoka před výsadbou

V únoru roku 2017 podal starosta obce žádost o poskytnutí dotace na oba projekty na
Státní fond životního prostředí ČR dle podmínek Národního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé náklady dle projektu činily 780 172 Kč. Naše žádost byla úspěšná a obci
byla poskytnuta dotace z těchto požadovaných nákladů 80% tj. 624 138 Kč.
V říjnu 2018 byla po výběrovém řízení podepsána smlouva s firmou FORESTER SERVIS
s. r. o., která celou výsadbu realizovala dle výběrového řízení za částku 822 094,58 Kč.
Rozdíl mezi cenou dle výběrového řízení a dotací hradila obec ze svého rozpočtu. Práce byly
započaty 1. 3. 2019 a dokončeny 19. 8. 2020 dle předávacího protokolu.

Lipová alej po výsadbě

Plocha u lávky po výsadbě

Plocha u potoka po výsadbě

U lávky po výsadbě

V rámci tohoto projektu bylo v naší obci vysazeno 118 ks dřevin a keřů, ošetřeno 17 ks
stávajících dřevin, položeno 2300 m2 lučního trávníku a nainstalován mobiliář. Závěrečná
zpráva o konečném vyúčtování byla na SFŽP ČR odeslána 30. 11. 2020.
Závěrečné vyúčtování bylo SFŽP ČR schváleno a realizace výsadby zeleně byla úspěšně
dokončena.
V roce 2020 byla provedena také částečná výsadba dle projektu 5 Klubovna rybářů 5 kusů
javor mleč (ACER PLATANOIDES). Byly nahrazeny stávající olše, které byly značně
poškozeny. Výsadba byla uhrazena z prostředků obce Olšovec ve výši 32 000,- Kč.

Javory u klubovny rybářů

Zajímavostí je tzv. Vrbová stavba

Označení projektu

Jsme moc rádi, že se nám podařilo zase obnovit kousek veřejné zeleně s pomocí dotace i
vlastních financí a doufáme, že budoucí generace (bude trvat několik let, než stromy dorostou
do požadovaných rozměrů) ocení naši snahu o zlepšení životního prostředí v naší obci.

Antonín Folter, starosta obce

