
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 12.10.2016 

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

OMLUVENI: Mgr. Tomáš Augustýn 

PROGRAM: 

1. Grantový program Fondu Vysočina Životní prostředí 2016, který je určen na podporu 

environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace. 

2. 2.etapa Vodní naučné stezky kolem rybníku Veselák 

3. Zasaď si svůj strom II. 

4. Beseda na téma EVVO 

5. Betlém  

6. Vánoční stromeček 

7. Diskuse, různé, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Připomněl plán činnosti 

EVVO pro rok 2016 a k dnešnímu datu ho zrekapituloval.  

 V řešení zůstává bod 1,2 a 5 naší koncepce, již zrealizované jsou body 3 a 4, a to zapojení 

městyse a jeho organizací do environmentálních aktivit (Čistá Vysočina, Čištění koryta řeky 

Oslavy – duben 2016) a organizace komunitních akcí posilujících environmentální vnímání 

obyvatel městyse (férová snídaně a rodinné putování po naučné stezce za Kuňkou a Žbluňkem – 

červen 2016).  

 Poté oznámil vyhlášení grantového programu, v rámci kterého se bude realizovat 2. etapa vodní 

naučné stezky a další environmentální aktivity, které je nutné souběžně naplánovat, abychom 

získali při bodování co největší počet bodů. Dotace je pouze v maximální výši 50.000 Kč, druhou 

částí 50.000 je spoluúčast městyse. Všechny aktivity včetně stezky budou v mnohem vyšších 

nákladech, hlavně grafika tabulí a interaktivní prvky, přičemž starosta Křivánek přislíbil, že 

zvýšené náklady budou podpořeny z rozpočtu městyse. 

Ad 2)  

 O stezce a její podobě ostatní informovaly Monika Kovalská a Eva Nováková. Stezka bude mít 

celkem 5 dalších zastavení, přičemž 4 jsou naučné a páté bude relaxační a prožitkové.  

 Témata tabulí budou ryby, potravní řetězce, rostliny, koloběh vody + skupenství, relaxační 

zastavení bude zaměřeno na smysly a živly.  

 Jsou plánovány interaktivní prvky jako otáčecí kostky s rybími půlkami, přiřazování barev 

rostlinám v okolí rybníka, určení potravního řetězce, dešťová hůl, barvy vody apod. Zároveň 

bude dokončen interaktivní prvek u zastavení č. 2, který ještě nebyl zrealizován.  

 Starosta sdělil, že již má předběžné cenové nabídky od paní Ponížilové a pana Veselého 

 Monika bude kontaktovat výše jmenované na upřesnění detailů stezky 

 Realizace vodní stezky bude na jaře 2017 

Ad 3) 

 Souběžně se stezkou budou  naplánovány další doprovodné akce – jednou z nich je sázení 

stromů 

 Starosta sdělil, že  cílem je vysázet cca 50 dalších stromů, vhodné lokality jsou na Vetlu - 

pokračování ovocné aleje směrem k silnici na Březí n/O., anebo směrem k hlavní silnici na Žďár 

n/Sáz. ke sportovní hale 



 Eva upozornila na nutnost péče o ovocné stromky v prvních pěti letech (výchovné řezy) – bylo 

diskutováno, jakou formou toto zajistit. Nabízí se možnost, že se o toto postará městys, možné 

je i uspořádat pro veřejnost nějaké školení, „jak na to“. 

 Eva objedná stromy již letos na podzim – původní odrůdy 

 Realizace této akce bude  na podzim 2017 

Ad 4) 

 Přítomní diskutovali, zda uspořádat besedu či jinou environmentální akci. Poslední beseda měla 

i přes počáteční obavy úspěch. 

 Nakonec bylo schváleno, že podpoříme organizaci  environmentální akce, kterou bude 

slavnostní otevření stezky pro širokou veřejnost za účasti přírodovědného kroužku Kulíšek ZŠ a 

Školičky Kamarád. 

Ad 5) 

 Starosta přítomné informoval o započaté práci na dřevěných sochách pro betlém, který bude 

instalován v období Vánoc na městečku napravo od sochy TGM. 

 Monika domluví termín návštěvy ke zhlédnutí soch 

 Betlém bude oficiálně představen veřejnosti první adventní neděli při slavnostním rozsvícení 

stromečku, kdy proběhne zpívání koled pěveckým sborem ZŠ.  

 Eva sdělila, že celou akci včetně přípravy občerstvení by si mohla vzít na starost ZŠ 

 Starosta toto ještě probere s ředitelem školy 

 Pro betlém bude potřeba vyrobit přístřešek – Monika osloví p. Veselého 

Ad 6) 

 Eva Jurmanová připomněla, že MŠ by se letos za městys opět zapojila do soutěže MAS s názvem 

Vánoční stromeček 

 Letos tato soutěž bude probíhat ve Vatíně, je potřeba informovat dostatečně dopředu a více 

prostředky o potřebě podpory hlasování pro stromeček reprezentující náš městys 

 V případě výhry se organizátory dalšího ročníku stáváme my, což opět otevírá možnosti 

zviditelnění našeho městyse 

Ad 7) 

 V diskusi zazněla potřeba ozvučit zpívání sboru, což by dle slov Luboše Bartůňka neměl být 

problém 

 Dále se diskutovala instalace soch pro betlém a jejich ukotvení 

 Pochod k prameni Oslavy, který proběhne 28.10. je vhodné zařadit do environmentálních aktivit 

městyse 

 28.10. také proběhne další akce EVVO, pořádaná Ing. Leošem Pohankou, a to sázení stromů 

v Biocentru Pod Vortem 

 Setkání členů komise EVVO ukončil starosta Křivánek poděkováním všem za účast 

 

Zapsala: Kovalská 

 

Na vědomí: 


