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1. Výsadba stromové aleje z jeřábů 
- bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na 
Vysočině
Podporuje koncepční cíl 
3. vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
*mají běžné znalosti o životním prostředí našeho regionu,
uplatňují ve svých životech ekologické přístupy a jednají ve prospěch 
udržitelného rozvoje naší obce, našeho regionu a kraje 
*mají kladný vztah k místu, kde žijí, doceňují význam přírody pro její 
různorodost, jsou ochotní pomoci při údržbě a obnově přírodních míst
*aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech 
životního prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny
*uplatňují ve svých životech ekologické přístupy a jednají ve prospěch 
udržitelného rozvoje naší obce, našeho regionu a kraje 
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
*ekologické přístupy učí nejen děti, ale působí i na jejich rodiče
*aktivní zapojení rodin do dění školy, podpora EVVO projektů v rámci 
obou zařízení
4.1  Návrh možných aktivit a opatření

*aktivní podpora spolupráce všech zúčastněných – samospráva, ZŠ a MŠ, 
veřejnost
*společné oslavy významných přírodních svátků v rámci městyse – Den 
stromů
Termín: podzim 2015
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2. Vybudování Vodní stezky kolem Veseláku – 1. etapa
- bude vybudováno 5 zastavení této stezky, ta bude seznamovat  s 
faunou a flórou spojených s vodou, s historií Veselského rybníku, s 
hospodařením v něm, s přírodními zákonitostmi, vše s cílem podpořit 
vzdělávací aktivity ZŠ a MŠ Nové Veselí v oblasti environmentální výchovy 
dětí. Zároveň je cílem i rozšíření povědomí o místní lokalitě za hranice 
městyse a nejbližšího okolí.
Podporuje koncepční cíl 
3. vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
*mají běžné znalosti o životním prostředí našeho regionu
*mají kladný vztah k místu, kde žijí, doceňují význam přírody pro její 
různorodost
Veřejná správa a podnikatelské organizace:
*podpora a budování environmentálních aktivit 
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
*své aktivity v oblasti EVVO prezentují v rámci příkladů dobré praxe
4.1  Návrh možných aktivit a opatření
*společné oslavy významných přírodních svátků v rámci městyse ( Den 
vody, Den ptactva apod.)
*využití Ptačí pozorovatelny CHKO Žďárské vrchy při pozorováních života 
kolem rybníku
*zapojení do „příkladů dobré praxe“ – aktivní výměna zkušeností v rámci 
regionu i mimo něj, využití stezky dalšími školskými zařízeními na Žďársku
*slavnostní otevření stezky za účasti KÚ ( stezka je podpořena Krajem 
Vysočina)
Termín: do června 2015

Strana 3

3



3. Beseda s tématikou EVVO pro obyvatele Nového Veselí
- bude připravena beseda s cílem informovat obyvatele Nového Veselí o 
záměrech samosprávy v oblasti EVVO, o již uskutečněných akcích, zároveň 
bude veřejnost vyzvána k předání podnětů, co by se mělo v rámci obce v 
oblasti životního prostředí změnit či zlepšit
Podporuje koncepční cíl 
3. vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
*mají ekologické povědomí
*dostatečná vzdělanost a informovanost obyvatel v oblasti životního 
prostředí, nastavená osobní zodpovědnost za své chování a jednání ve 
vztahu k životnímu prostředí jako součást životního stylu
*aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech 
životního prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny  
*mají přístup k informacím o životním prostředí městyse, regionu, kraje, 
respektují zákonné normy vztahující se k ochraně a udržitelnosti životního 
prostředí ( prevence černých skládek, třídění odpadu apod.)
Veřejná správa a podnikatelské organizace:
*prezentují veřejnosti ekologicky příznivé způsoby provozu, případně 
technologie šetrné k životnímu prostředí
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
*své aktivity v oblasti EVVO prezentují v rámci příkladů dobré praxe
*ekologické přístupy učí nejen děti, ale působí i na jejich rodiče
4.1  Návrh možných aktivit a opatření
*koordinace a propagace záměrů v oblasti EVVO
*vzdělávání lidí se zájmem o EVVO
Termín: jaro 2015
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4. Zapojení městyse do environmentálních aktivit organizovaných 
dalšími partnery a subjekty
-městys se zapojí do dalších environmentálních aktivit, které mají za cíl 
kooperovat při zlepšování nejbližšího životního prostředí s dalšími 
organizacemi či subjekty a podporovat tak trvale udržitelný rozvoj
Podporuje koncepční cíl 
3. vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
*aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech 
životního prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny  
*mají přístup k informacím o životním prostředí městyse, regionu, kraje, 
respektují zákonné normy vztahující se k ochraně a udržitelnosti životního 
prostředí ( prevence černých skládek, třídění odpadu apod.)
*zapojují se do rozhodování a do řešení problémů v oblasti životního prostředí 
v rámci našeho městyse a blízkého okolí 
Veřejná správa a podnikatelské organizace:
*při své činnosti vyhodnocují a omezují dopady svých aktivit na životní 
prostředí
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
*ZŠ a MŠ pokračují ve svých koncepcích a záměrech v oblasti EVVO a 
propojují je s ostatními organizacemi v regionu, nadále aktivně spolupracují 
s neziskovými organizacemi nejen na Vysočině
*ekologické přístupy učí nejen děti, ale působí i na jejich rodiče
4.1  Návrh možných aktivit a opatření
*zapojení do akce Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina“ –
www.kr-vysocina.cz/cista-vysocina-2015/d-4062699
*zapojení do akce MAS Havlíčkův Brod 

Termín: jaro 2015
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