
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 5.2.2020 v 15.15 

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

Bc. Eva Jurmanová 

OMLUVENI: Ing. Jana Stehlíková 

HOSTÉ: Mgr. Eva Nováková, žáci Jakub Chalupa, Jiří Jaroš 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůze komise 

2. Ohlédnutí za uplynulým rokem 

3. Plán aktivit na rok 2020 

4. Lesopark Holetín 

5. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.  

Ad2)  

 Pan starosta zrekapituloval závěr roku 2019: 

- Proběhlo vysazení ovocných stromů se společností SATT a MŠ 

- Zrealizovala se výsadba jírovcové aleje podél COOP Jednota, na které spolupracovala MŠ a 

senioři 

- Je připravena objednávka na nákup 20 stromů, které budou vysazeny za RD Studených u 

Hudlíku - vybraným druhem je javor.  

- Proběhly environmentální komunitní aktivity příspěvkové organizace – rozsvícení vánočního 

stromu a vánoční jarmark MŠ 

Ad 3)  

 V plánu pro rok 2020 pan starosta zmínil výsadbu javorů, diskuse probíhala o formě výsadby – 

komunitní akce, a dále o financování – z vlastních zdrojů či z grantu 

 Dále aktualizaci koncepce EVVO na další období v kontextu koncepčních materiálů Kraje 

Vysočina a koncepcí rozvoje EVVO obou příspěvkových organizací 

 V tomto roce proběhnou rovněž úklidové environmentální aktivity zaměřené na naše nejbližší 

okolí – Čistá Vysočina a úklid řeky Oslavy 

 

Ad 4)  

Posledním bodem setkání byla širší diskuse ke grafickému návrhu Ateliér List a možnosti financování 

lesoparku. Záměr čerpat finance ze SFŽP byl nakonec vyloučen, aby byl dostatek času na zpracování 

kvalitní projektové dokumentace. V diskusi k návrhu lesoparku se vyjadřovali žáci ZŠ jako zástupci 

dětí a další členové komise.  

 

 

 

 



 

Výsledkem této diskuse jsou tyto podněty:  

zůstává: výsadba stromů a keřů 

 -navržená centrální cesta 

 -okolní cestičky v křoví 

 -terénní valy 

 -kopec na sáňkování 

 -kuličky 

 -lavičky 

 -volná kvetoucí louka 

-nevyhovuje:  

              -tee-pee 

 -ohniště 

 -kamenné menhiry 

 -suché koryto 

 -socha 

 -mostky 

 -vrbový tunel 

 -tunel v podzemí 



Další návrhem, který byl prodiskutován a podpořen, je voda, která by se tam nějakou formou 

přivedla. Možnosti realizace jsou v řešení, bude přizván odborník, který navrhne s ohledem na 

stávající podmínky, jak vodu dostat do lesoparku. 

Podněty budou předány do ateliéru k dalšímu zpracování. 

Ad 5) 

 V diskusi se mimo jiné členové komise vyjadřovali k plánu realizace zelené střechy na školní 

jídelně 

 Také se diskutovalo o grantových podporách, ze kterých je možné realizovat naše 

environmentální projekty – škola podala žádost na SFŽP a bude podávat ještě žádost na Kraj 

Vysočina 

 

 

 

 

Zapsala: Kovalská 

 

 


