ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ
DATUM: 21.10.2019 v 15.30
PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eliška Mužátková, Monika Kovalská,
Bc. Eva Jurmanová
OMLUVENI: Ing. Jana Stehlíková

PROGRAM:
1. Zahájení schůze komise
2. Aktuální informace v oblasti EVVO v rámci městyse
3. Diskuse, závěr
Ad 1)
•

Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.

Ad2)
•

Starosta zhodnotil naplňování plánu činnosti
- Došlo k doplnění dalšího interaktivního prvku na vodní naučné stezce – barevná sklíčka na
stanovišti 10
- Byl zajištěn nový nátěr prvních pěti panelů
- Korýtka ke stanovišti 2 budou realizována na jaře – dřevosochař byl pracovně vytížen
- Proběhly plánované environmentální aktivity v rámci obou škol, které jsou obsahem plánu
činnosti rozvoje EVVO
- Dále proběhly aktivity zaměřené na úklid přírodního prostředí organizované jinými subjekty
– Čistá vysočina, Úklid koryta řeky Oslavy
- Ve vesnici roku jsme získali bílou stuhu za práci s mládeží a finanční benefit
- Byly instalovány prvky pro zvýšení mobility napříč generacemi, a to vedle dětského hřiště za
zdravotním střediskem
- Pokročilo plánování lesoparku směrem na Holetín – prostranství bude uvolněno i ze strany
ZDV Novoveselsko. Bylo osloveno několik projektantů specializujících se na lesoparky, kteří
by dokázali zapracovat podněty dětí do svého projektu. Problém bude s vodním prvkem
v krajině, protože skruž na vodu je umístěna hlouběji a nedocílí se volného vytékání vody.

Ad 3)
•
•
•

V diskusi Eliška Mužátková navrhla vysazení stromové aleje za domkem rodiny Studených u
Hudlíku. Bylo by možné zasadit jedlé kaštany vypěstované žáky ZŠ.
Monika Kovalská seznámila ostatní s výsadbou 4 ovocných vysokokmenů na spojovačce za
Penzionem Na louce – stromy budou vysazeny dětmi MŠ spolu se společností SATT
Starosta informoval o důvodech vykácení jehličnanů podél bývalé prodejny Mountfieldu –
stromy byly napadeny kůrovcem. Bude tam vysazeno 6 stromů jírovce pleťového – okrasné
odrůdy kaštanu. Stromy vysadí děti z MŠ začátkem listopadu.

Zapsala: Kovalská

