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CZ.1.07/1.1.10/01.0091 
 

„Nejkrásn ější strom Husince a okolí“  
 

 
Motto:  „Prostřednictvím  stromů  pomáháme  najít  lidem cestu  k přírodě 

                           i  k sobě  navzájem.“ 

 

Vážení  spoluobčané  a  přátelé 

 
V naší  krajině  se  zasloužené  pozornosti  i  úctě těší  bezpočet  letitých  stromů,  jejichž  
stáří  se  někdy  počítá  na  staletí.  K nejednomu  z těchto  „pamětníků  dávných  časů“  se  
vztahují  i  lidové  pověsti,  u  mnohých  najdeme i  tabulku  s označením  „Památný  
strom“  s údaji  a  přibližném  stáří,  výšce  a  mohutnosti, což  je  obvod  kmene  ve  výšce  
130  centimetrů  od  země. Takové  stromy  se  určitě  nachází  i  v  půvabné  krajině   
Husince a jeho okolí, tedy  i v povodí  řeky  Blanice. 

 

 
Žáci Základní školy M.J.Husa a Mateřské školy v Husinci se  rozhodli najít  nejhezčí  

strom  našeho  města a okolí.  Rádi Vás proto oslovujeme  a chceme Vás požádat   o 

pomoc. Pokud  budete mít zájem, věnujte pozornost následujícím podkladům. 

 
Význam  projektu : 
 

 Přivést  žáky  k osobnímu  zájmu  o  prostředí, kde  žijí, upozornit  na  význam   
stromů pro  životní  prostředí. Seznámit  žáky s řadou důvodů významu stromů  
v krajině. 

- stromy při fotosyntéze  odebírají  ze  vzduchu oxid  uhličitý a  vracejí  do  něj 
kyslík 

- stromy jsou důležité  regulátory teploty a klimatu 
- stromy zachycují  prach  a mikroorganismy 
- stromy snižují  hluk 
- stromy svými kořeny zpevňují půdu 
- stromy  zajišťují biodiverzitu ( význam nejen pro lidi ) 
- stromy jako  biokoridory ( souvislé porosty – úkryty živočichů ). 
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Postup hodnocení:  
 
 

1) Kandidátem může  být  jakýkoliv  strom, který  si  podle Vás zaslouží  pozornost. 
Může to  být  strom  chráněný, nechráněný, nebo  který  by  si  ochranu  třeba  
zasloužil – lze  navrhnou, či strom  ke  kterému  máte  vztah, líbí  se  Vám,  je 
ozdobou  okolí,   souvisí  s  významnou událostí …  

 
 
 

2) Podklady:   - na přiložené  části hlasovacího lístku informujte,  kde  se  strom  
                                  nachází 

              - základní informace o stromu – druh, přibližná výška, obvod, 
                  přibližné stáří,  vzpomínky pamětníků … 

- důvod, proč  strom  navrhujete  k ocenění, můžete přiložit  jednoduchou kresbu 
nebo fotografii. 

 
 

 
      3) Termín a  místo  odevzdání :      30. srpen 2010 -  Městský  úřad Husinec,  
                                                                 nebo  přímo  Základní  škola  M. J. Husa. 

 
 
Výběr  provede  u  příležitosti „Dne stromů“ ( 21.říjen ) odborná  a  dětská porota. O  
výsledku, souvisejících akcích a propagačních krocích, Vás budeme  informovat  
prostřednictvím zpravodaje. 
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HLASOVACÍ  LÍSTEK 
 
1. …………………………………………….. ………………..(český název ) 
-krátký popis stromu,, co je na něm hezkého ( konstrukce kmen,  stáří, listy, květy plody …. ) 
 
 
 
Výška: 
 
Přibližné stá ří: 
 
Obvod kmene: 
 
Obec:  Husinec, část, okolí … 
 
Přesnější  popis místa: 
 
 
 
 
 
Vaše  jméno, adresa  ( …nemusíte uvádět):  …………………………………………. 

 


