
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 6.9.2017 

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

OMLUVENI: Luboš Bartůněk, Mgr. Tomáš Augustýn 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůzky 

2. Aktuální informace k 2.etapě Vodní naučné stezky kolem rybníku Veselák 

3. Plán besedy na téma odpady 

4. Aktuální informace k akci Zasaď si svůj strom II. 

5. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

• Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.  

Ad 2)  

• Starosta informoval přítomné o zrealizování druhé etapy stezky, o instalaci panelů včetně 

grafických tabulí a o instalaci některých interaktivních prvků. 

• Některá stanoviště ještě nejsou kompletní, ale pro vyúčtování dotace je stávající řešení  

dostačující. Ostatní se bude řešit průběžně, nejdéle na jaře 2018. 

• Starosta sdělil, že na desáté zastavení je nutné instalovat aspoň některý z prvků, bylo 

dohodnuto, že bude zrealizován dendrofon – osloven bude pan Veselý, dále kmen pro 

šplouchačky – osloven bude pan Kotík a lavičky z kulatiny – zajistí Monika. 

Ad 3) 

• Na schůzce byla domluvena forma akce pro veřejnost – na místo klasické besedy o odpadech 

bude zrealizováno společné otevření stezky spolu s informováním veřejnosti o připravovaných 

akcích EVVO v rámci městyse a krátké info o odpadech, jejich třídění a smyslu takovýchto 

přístupů pro trvale udržitelný život 

• Otevření stezky s besedou bylo naplánováno na čtvrtek 21.9. od 16.00, občerstvení bude 

zajištěno formou opékání špekáčků na konci stezky – zajistí starosta, nápoje a špice na opékání 

zajistí MŠ, komentovanou prohlídku si vezmou na starosti žáci ZŠ spolu s Evou Novákovou 

Ad 4) 

• Starosta upřesnil informace k sázení stromů – termín bude 14.10. cca od 13.00 nebo 13.30 

hod., konečným místem bude cesta na Vetlu a pokračování již vysazené ovocné aleje.  

• Stromky jsou zajištěny a objednány Evou Novákovou 

• Starosta domluví hasiče na zálivku, malý bagr na vykopání jamek pro stromky 

• MŠ zajistí občerstvení formou zdravého bufetu 

• Keramické cedulky si může veřejnost vyrobit v kroužku keramika pro veřejnost v ZŠ 

Ad 5) 

• V diskusi se upřesňovaly některé podrobnosti připravovaných akcí 

• Setkání členů komise EVVO ukončil starosta Křivánek poděkováním všem za účast 

Zapsala: Kovalská 

Na vědomí: 


