Zápis č. 1/2015 z jednání Osadního výboru Veselí
Datum a místo:
24. 5. 2015, Veselí
Doba jednání:
2 hod
Účastníci:
Lucie Vostatková, Jan Fefrčík, Jan Tyle – členové OV Veselí
Štěpán Vostatek
Program jednání:
1. Informace pro členy OV od paní Vostatkové a ze zasedání zastupitelstva města Štětí
2. Diskuze
a) dětské hřiště Veselí
b) stromy u rybníka
c) akce pro veřejnost
d) OV Veselí + Újezd
3. Stanovení termínu veřejného jednání OV
4. Úkoly
Průběh jednání:
Paní Vostatková a pan Vostatek informovali o průběhu schůzky konané v roce 2014
u Nebeského rybníčku:
Účastníci: M. Andrt, P. Plicková, J. Hrovatitschová – město Štětí; M. Smrž, L. Beran – CHKO
Kokořínsko; L. Vostatková – OV Veselí; Š. Vostatek – arborista
Během schůzky bylo poukázáno na špatný stav z hlediska provozní bezpečnosti některých
stromů kvůli jejich napadení dřevokaznou houbou. Topoly a vrby mají v tomto
fyziologickém stáří křehké dřevo a větve se snadno odlamují. Nápravná opatření (prořezání
apod.) by byla krátkodobým řešením. Jako nejvhodnější se jeví pokácení a následná
výsadba jiných stromů. Odborníci se shodli na dubu letním, který je dlouholetý a v těchto
končinách původní dřevinou. Pro vyskytujícího se čolka velkého takové řešení nebude
znamenat žádnou újmu, jen spousta hmyzu žijících na vzrostlých starých stromech přijde
o své útočiště.
Stromy se nachází částečně na pozemcích obecních, částečně jsou na pozemcích patřících
k rybníku, tudíž ve správě CHKO. Proto jednání proběhlo se zástupci města i CHKO.
Přítomnost odborníků (arboristé i zoolog) měla předejít dalším diskuzím. Závěr jednání byl
jednoznačný, další realizace závisí na formálních záležitostech (vyjádření, povolení)
a financování celé akce.
Pan Tyle informoval o možné instalaci knižní budky v obci. Tato možnost je vítána,
knihobudka by byla umístěna v blízkosti dětského hřiště a také v obci Újezd.
Paní Vostatková jednala s majitelem zvoničky ve Veselí o jejím možném prodeji městu
Štětí, které by se následně postaralo o její opravu a údržbu. Majitel se po dvojím jednání
nevyjádřil jasně, ale zaujímá spíše odmítavý postoj. Sám opravu zvoničky neplánuje
z finančních důvodů. Dále s ním bude jednat pan Andrt, kterému byl předán telefonický
kontakt.
Letošního setkání měst a obcí nesoucích v názvu Veselí konaném ve Veselí n. Lužnicí
na počátku června se zúčastní pan Andrt, pan Pištora a 4 občané Veselí, kteří projevili
o akci zájem.
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a) dětské hřiště:
Živý plot - o výsadbě jednala paní Vostatková se zahradnicí města Štětí P. Plickovou.
Živý plot ve tvaru L bude vysazen po vyjádření CHKO, navrhován je plot z dřínu, který
není jedovatý, nemá ostny, plody jsou jedlé a je to naše původní dřevina. S výsadbou
by měla být provedena také instalace lavičky.
Údržba – tráva na dětském hřišti letos ještě nebyla posekána, je vysoká. Bylo by dobré
zajistit častější a pravidelnou seč.
Pokud jde o živý plot, paní Plicková navrhuje volně rostoucí keře, údržbu jen v případě
přerůstání. Pan Vostatek ovšem namítl, že se jedná o vysoké keře, které by bez
tvarování zasahovaly do rozhledového pole řidičů vyjíždějících z ulice blízké křižovatky.
Bylo by dobré jejich výšku držet kolem 1 m.
b) stromy u rybníka:
V této záležitosti pravděpodobně nebyly dosud provedeny žádné kroky. Během
nedávných silných větrů došlo k odlomení silné kosterní větve jedné z vrb napadené
dřevokaznou houbou. Kmen zasáhl plot zahrady u rybníka a byl již majitelem odklizen.
Pořízená fotodokumentace by mohla posloužit jako podklad pro další jednání o nutnosti
řešení situace.
c) akce pro veřejnost:
OS Chcebuz pořádá každoročně akci MDŽ. Občané Veselí se akce účastní, bylo by
možné získat finanční příspěvek. OV Veselí by mohl v příštím roce uspořádat „dětský
den“, letos se o žádné oficiální akci neuvažuje. Záležitost je nutné zvážit vzhledem
k malému počtu obyvatel ve Veselí.
d) OV Veselí + Újezd:
Občan z Újezda projevil zájem o OV Veselí a rád by prosazoval zájmy Újezda, proto
souhlasíme s myšlenkou vzniku OV Veselí a Újezd. Dále budeme s pánem diskutovat
před zasedáním zastupitelstva v červnu, aby mohl být osadní výbor takto ustanoven.
Úkoly plynoucí z jednání
1. Další jednání s paní Plickovou o vhodné údržbě trávníku a budoucího živého plotu
na dětském hřišti s ohledem na rozhledové pole řidičů
Z: Vostatková, T: neurčen
2. Nahlášení zájmu o instalaci budky s knihou pro Veselí a Újezd

Z: Tyle, T: neurčen

3. Zjištění informací o dalším postupu v záležitosti nebezpečných stromů
Z: Vostatková, T: neurčen
4. Zajištění plakátu s termínem veřejného jednání OV Veselí

Z: Fefrčík, T: 15.6.2015

Zapsala: Lucie Vostatková, 26. 5. 2015
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