
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 11.4.2018 

PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eva Nováková, Monika Kovalská 

OMLUVENI: Luboš Bartůněk, Bc. Eva Jurmanová 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůzky 

2. Vyhodnocení plánu pro rok 2017 

3. Plán na rok 2018 

4. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.  

Ad 2) 

 Starosta vyhodnotil akce pro rok 2017, především veřejné sázení ovocné aleje a vybudování 

druhé části stezky. Obě tyto akce byly zrealizovány, u ovocné aleje navrhla Eva Nováková zajistit 

info pro veřejnost, jak pečovat o stromy – údržba by měla probíhat po dobu 5  let 

 Info bude ve zpravodaji v červnu – obsah zajistí Eva Nováková 

 Veřejnost, resp. rodinky, si údržbu zajistí odplevelením prostoru a hnojením, kompost zajistí úřad 

městyse 

 Odborně provedený ořez větví zajistí úřad městyse (pan Kostečka, případně ředitel domluví 

konzultaci s odborníkem ze ZR) 

 U naučné stezky zbývá dořešit instalace interaktivních prvků – stanoviště 2 a 10 

 Stezka je i po zimě v dobrém stavu, zdá se, že lidé nemají tendenci něco ničit, pohyb lidí po stezce 

je velký, takže je využívána 

 Otevření stezky proběhlo veřejně za komentování žáků ZŠ, na konci byly opečeny párky. Starosta 

navrhuje udělat podzimní opékání párků na stezce jako tradiční komunitní akci (někdy v říjnu), 

náklady by šly na vrub městyse 

 Ostatní akce z plánu splněny také – komunitní akce ZŠ a MŠ Nové Veselí s cílem propojování 

komunit, společného prožívání, vytváření pozitivního vztahu k místu, kde žijeme (férová snídaně, 

Den Země s rodinami ZŠ, Den vody a Afriky v ZŠ, zpívání u stromečku ZŠ, tvořivé odpoledne                           

na ekologické výrobky v MŠ, Bez stromečku nejsou Vánoce – ZŠ a MŠ) 

 Také proběhly úklidové akce v dubnu – čistá Vysočina, Úklid Oslavy 

 A osvětové akce – Den mobility – Den bez aut 

Ad 3) 

 Do plánu na rok 2018 zařadíme dokončení interaktivních prvků na stezce, v návrhu                                                  

je i za stanovištěm 10 udělat motivační podnět pro děti (především ty menší), který bude 

aktivizovat děti ke zvládnutí stezky až do jejího úplného akce u hráze Matějovského rybníka – u 

myslivecké kazatelny např. dřevěnou sochu Hejkala (lesního strašidla) a u místa, kde jsou úly 

s včelami tzv. Klát (starý úl se střechou do špičky). Monika poptá dřevosochaře z Hlinecka.                           

Eva navrhuje nedávat klát úplně k úlům se včelami kvůli nebezpečí bodnutí – může se umístit 

výše. 

 Dále zůstává plán s realizací přírodního parku na Holetíně – na podzim škola udělá uvnitř školy 

„soutěž“ s možnou podobou parku, děti pak vymodelují 3D model, pak ho představí veřejnosti a 

úřad městyse zajistí zahradního architekta, který pak model rozpracuje do projektu. 



 Dále v plánu bude prostranství před Jednotou, které budeme rozhodnutím rady řešit svépomocí, 

využijeme již hotového projektu firmy 3d Zahrady – bude se jednat o rozmístění kamenů                                   

a borovic klečí 

 Z komunitních akcí dáme do plánu oslavy výročí 100. let ČR – bude se vysazovat památná lípa 

včetně instalace popisné cedulky s datem, budou probíhat společné oslavy, Eva navrhuje zasadit 

za každého obyvatele městyse cibulku jarních květin, a to v travnatém prostoru na městečku. 

Oživí se tím trávník. Vyžaduje to však až pozdější sečení trávy, aby se cibulky po odkvětu zatáhly. 

 Z úklidových akcí proběhnou obě – Čistá Vysočina, Úklid Oslavy – ta proběhne již bez garanta 

MAS Havlíčkův kraj 

Ad 5) 

   V diskusi zaznělo: 

 Návrh Evy Novákové na zpracování celkové koncepce zelené v městysi Nové Veselí  

 Návrh na kontrolu stavu stromů v městysi - ředitel zajistí odborníka ze ZR 

 Starosta tlumočil podnět ke skácení borovice u kostela a stříbrných smrků u budovy Mountfieldu 

– komise zastává názor nekácet žádné stromy, pokud k tomu není další důvod  

(onemocnění stromu, bezpečnost apod.) Borovice u kostela bude spojovacím prvkem 

s prostranstvím před Jednotou, kde budou nasazeny borovice kleče, a s pásem borovic podél 

chodníku na městečku ( u parkoviště). U takto vzrostlých stromů je vhodné dbát na citlivý prořez 

větví. 

 Návrh Moniky připojit se v roce 2019 k celorepublikové akce Ukliďme Česko – Eva zmínila 

připomínkou, že by se muselo vybrat místo pro úklid (aby bylo co uklízet☺ ) 

 Pozvánka na akci Putování po čarodějné stezce, které připravuje ZŠ a MŠ 27.4. v dopoledních 

hodinách a pozváni budou babičky a dědečkové. Tato akce podporuje projekt „Festival generací“ 

- http://www.ocimageneraci.cz/.  

Závěr : 

1. Eva Nováková připraví článek do zpravodaje – do 31.5.2018 

2. Ředitel zajistí odborného konzultanta na zjištění stavu stromů v městysi  

3. Úřad městyse zajistí kompost a odborníka na ořez ovocných stromků 

4. Monika zkontaktuje dřevosochaře p. Martina Šustra k výrobě dřevěných soch – do 30.4.2018 

5. Eva a Monika s panem Veselým domluví realizaci sklíček, šplouchaček a dešťové hole –                                    

do 30.9.2018 včetně realizace a cenové nabídky 

6. Monika zpracuje plán činnosti EVVO pro rok 2018 – do 30.4.2018 

7. Úřad městyse zajistí cibulky jarních květin pro výsadbu na městečku – do 31.8.2018 

8. Úřad městyse do budoucna zajistí zpracování celkové koncepce veřejné zeleně v městysi 

Zapsala: Kovalská 

Na vědomí: 

http://www.ocimageneraci.cz/

