
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 27.2.2019 v 15.30 

PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eliška Mužátková, Monika Kovalská, 

Ing. Jana Stehlíková,  

OMLUVENI: Bc. Eva Jurmanová  

Hosté: zástupce žákovská rady ZŠ Nové Veselí, žáci 5.třídy, Mgr. Eva Nováková 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůzky, přivítání všech 

2. Představení vítězného školního projektu na vybudování přírodního lesoparku na Holetín 

3. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzku zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Krátce představil program 

schůzky a předal slovo zástupcům školy 

Ad2)  

 Slova se ujala členka žákovské rady ZŠ Nové Veselí K. Danihelová, která přítomné seznámila 

s průběhem projektu a výsledky soutěže 

 Do projektu se zapojilo celkem 10 skupin či jednotlivců 

 Na prvním místě se umístil 3D model přírodovědného kroužku Kulíšci 

 Zástupci Kulíšků představili svůj model – viz foto, a odprezentovali jej 

 



 Projekt vycházel z ankety mezi žáky prvního stupně o oblíbených aktivitách venku 

 Anketou bylo zjištěno, že dětem hodně chybí možnost svobodné dobrodružné hry 

 Kulíšci navrhují jako řešení lesopark jako místo pro takovou hru  

 Návrh obsahuje tyto prvky: kopec na sáňkování, jeskyňku a velké balvany, potůček, hodně 

stromů a keřů, mlatové cestičky v terénu pro chůzi, běh, i jízdu na kole, vrbové týpí, travnatý 

plácek, pískovou kupu, několik laviček a venkovní posilovnu.  

 Kulíšci navrhují využití zeminy z plánované stavby obchvatu pro terénní nerovnosti lesoparku 

 

Ad3)  

 Všichni přítomní ohodnotili vítězný model jako velmi kvalitní 

 Líbilo se zpracování modelu co do volby materiálu, i do návrhu jednotlivých přírodních prvků  

 Také myšlenka vícegeneračního zaměření – cílení na rodiny, děti, žáky, seniory, milovníky 

přírody 

 V projektu je myšleno i na obojživelníky a ptáky 

 Využití původní vody v této oblasti 

 Líbí se i řešení snížení nákladů realizace – využití zeminy ze stavby obchvatu, podíl kroužku 

Kulíšci na výsadbě zeleně v lesoparku 

 Návrh zůstal na úřadě pro další odprezentování (pro radní, zastupitele aj.) 

 Pan starosta ocenil prezentační schopnosti přítomných žáků a poděkoval všem za zapojení se 

do zvelebování místa, kde žijeme 

 

 

 

 

Zapsala: Kovalská 

 

 


