
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 14. 10. 2020 v 15.30 hod  

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

OMLUVENI: Ing. Jana Stehlíková 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůze komise 

2. Schválení koncepce EVVO na období 2020 - 2026 

3. Rekapitulace aktivit v roce 2020 

4. Nové plány a možnosti v oblasti EVVO  - zóny vzniklé vybudováním obchvatu 

5. Projekt lesoparku 

6. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Komise prošla od 

posledního setkání personální změnou – změna ředitele školy - padl návrh oslovit jako člena 

komise nového pana ředitele 

 Pan starosta seznámil členy se schválením koncepce EVVO na nové šestileté období radou 

městyse, je uveřejněna na stránkách městyse 

Ad2)  

 Pan starosta zrekapituloval rok 2020: 

- Všechny aktivity byly ztíženy situací kolem onemocnění Covid – 19 

- Některé z komunitních akcí musely změnit organizaci např. výsadba aleje za Hudlíkem, 

proběhla s malou skupinou dobrovolníků a za dodržování stanovených opatření 

- Jírovce a javor se chytily, pouze posledních cca 6 stromů má nějaký problém – necháme              

do jara, pak se uvidí, zda se bude reklamovat 

- Vláhy bylo dost díky vlhkému létu 

- Některé akce musely být zrušeny úplně – mimořádně se plánovala akce s LDO Přibyslav na 

obnovu lesů, pro novou vlnu epidemie bylo zrušeno 

- Monika Kovalská navrhla promyslet organizaci této akce - víkendový termín pro zapojení 

rodin nebo ve všední den se zapojením školy a školky  

- Grantová podpora městyse z Fondu Vysočina pro ZŠ se dokončuje, finance byly použity na 

řešení odpadů v ZŠ 

- Posílila se environmentální osvěta v městysi – v letním a podzimním zpravodaji je nově 

rubrika Z okénka EVVO, kde můžeme posilovat environmentální vnímání obyvatel, Monika 

požádala o zajímavé příspěvky, pokud někdo bude mít nápad 

- Dokončuje se obchvat, a s ním i řešení zeleně – na kruhovém objezdu na Březí n/O. byly 

vysázeny rostliny růže keříkové 

- Proběhly EVVO akce školky – Ukliďme Česko – uklízíme Oslavu, Víkend otevřených zahrad a 

Farmářské trhy s otevřenou zahradou školky a výstava zahrádkářů 

Ad 3)  

 Pan starosta nás seznámil s dalšími plány v souvislosti s vybudovaným obchvatem 

- Vzniknou tři místa, kde se budou moci vysázet tzv. zelené oázy. 

- První místo u kruhového objezdu na Březí n/O. směrem k stezce pro cyklisty a pěší – místo 

vhodné pro osazení vícedruhovou stromovou výsadbou v rozsahu do 15 stromů 

- Je nutné řešit ještě teď na podzim – místo prohlédne Eliška Mužátková a navrhne možnou 

výsadbu   



- Monika Kovalská navrhla stromy opatřit cedulkami s názvem druhu jako bývá v arboretu 

- Eva Jurmanová navrhla řešit výrobu cedulek jako projekt s dětmi – každá třída svůj strom 

- Druhá dvě místa jsou v oblasti ukončení obchvatu na Bohdalov – tato se budou řešit až na 

jaře – návrhy byly na divoké loučky apod. – je nutné prohlédnout tato místa 

 

 

Ad 4)  

 Pan starosta znovu otevřel diskusi k projektu lesoparku 

- Pan starosta označil projekt lesoparku aktuálně na „mrtvém“ bodě – na poslední schůzce se 

záměr zakonzervoval na požadavku ostatních členů na přivedení vody do lokality lesoparku 

- Monika sdělila, že je nutné se vrátit k prvotnímu záměru – vybudovat lesopark pro širokou 

veřejnost jako místo mezigeneračního setkávání obyvatel Nového Veselí i vně 

- Prioritou je vybudovat tento lesopark 

- Proto je nutné nové setkání, abychom se shodli na společném kompromisu 

- Znovuobnovení diskuse si vezme na starost Eliška Mužátková 

- Řešení projektu bude přesunuto na rok 2021, realizaci musí zabezpečit odborná firma 

včetně terénních úprav, děti se mohou podílet na dílčí výsadbě 

- Financování bude z vlastních zdrojů 

Ad 5) 

 V diskusi se členové komise vyjadřovali a reagovali ke všem bodům průběžně  

 Pan starosta zmínil konání různých environmentálních aktivit – obchvatová šála se bude 

pokládat pouze v komorním měřítku za účasti zástupce rekordů z Pelhřimova zrušeny 

 Ostatní členové se shodli, že do konce roku budou velké akce podporující mezigenerační 

setkávání v důsledku epidemie Covid - 19 

 

Závěry: 

1. Přizvat do komise EVVO jako člena nového ředitele pana J. Krakoviče – O: Zdeněk K. 

2. Navrhnout výsadbu stromů v lokalitě u kruhového objezdu –O:  Eliška M. 

3. Výroba cedulek s názvy stromů – O: Eva J. 

4. Články do zpravodaje pro zvýšení environmentálního povědomí a osvěty – O: všichni 

5. Obnovit jednání všech k finální podobě projektu lesopark – O: Zdeněk K., Eliška M. 

6. Prohlédnout nově vzniklé zóny pro „zelené“ oázy a promyslet podněty k jejich řešení- všichni 

 

Zapsala: Kovalská 

V Novém Veselí dne 19. 10. 2020 

 

 


