
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 22.2.2021 v 16.00 

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

Ing. Jana Stehlíková 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůze komise 

2. Plán aktivit pro rok 2021 

3. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Komise zůstala ve složení                     

5 členů 

 Pan starosta nás informoval o aktuálních počinech a v krátkosti zhodnotil environmentální život 

v našem městysi 

- Alej vysazená za Hudlíkem prospívá, v poslední části aleje jsou stromy zasažené zřejmě 

velkou vlhkostí a pokud se na jaře neujmou, budu muset být nahrazeny 

- Alej ve spojovačce na Holetín byla při podzimní sklizni ZDV Nové Veselí částečně poškozena, 

4 stromy (konkrétně slivoně) byly vystaveny kontaktu s mechanizací, některé vyvráceny, 

poškozeny byly oplocenky, opěrné kůly a jiné poškození. Bylo jednáno s vedením ZDV o najití 

společného zájmu při péči o životní prostředí. Stromy byly ošetřeny dobrovolníky a nyní,                      

po zimě, se uvidí, zda necitlivý zásah zemědělských strojů přežijí 

- Členové komise se shodli, že jedině cílenou osvětou, diskusí a příklady dobré praxe můžeme 

pečovat o naše nejbližší okolí a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji pro budoucnost 

nás všech 

Ad2)  

 Pan starosta nás seznámil s nejbližšími kroky EVVO rou 2021( v kontextu s nelepšící se situací 

kolem covidu – 19): 

 1) 

- Plánovaný pozemek u obchvatu se bude osazovat již teď na jaře, již máme cenovou nabídku 

ze školky v Litomyšli 

- Výsadbu provedou myslivci, kteří nabídli svou pomoc 

- V diskusi jsme zvažovali dvě řešení – malé stromové arboretum o cca 7 druzích nebo alej 

třídruhovou 

- Pro edukační potenciál místa (vede tam stezka) jsme nakonec zvolili stromové arboretum 

v počtu do 12 stromů a s potřebami pro růst jednotlivých druhů 

- Skladbu stromů jsme hned diskutovali – Eliška spolu s panem starostou doladí ( byly vybrány 

nejznámější druhy od dubu, buku, javoru, olše, jeřábu, lípy, břízy, případně se ještě doplní) 

- Byl domluven výběr osiva na divoký porost mezi stromy – Eliška navrhla vrbici kyprej a sadlec 

konopáč, shodli jsme se na prvně jmenované 

- Nákup osiva bude u společnosti Planta Naturalis – zajistí 

Eliška s panem starostou 

- Půdu je ještě nutné pro výsadbu upravit – zajistí pan 

starosta 

- Eva zajistí výrobu označníků podle druhů stromů s krátkým 

popisem 



 Zbylé dvě místa, o kterých jsme diskutovali v závěru roku, momentálně nejsou aktuální – jeden 

pozemek bude spravovat ZDV, které na něm bude hospodařit 

 

 

 2)    

-      Na podnět obyvatel v lokalitě za potokem, konkrétně u Hudlíka, městys bude řešit optické 

skrytí kontejnerů na tříděný odpad v délce cca 10 m 

-      jsou tři varianty řešení – zděná zeď, z dřevěných latí a stálezelená 

- Vesměs jsme se shodli na stálezelené, která bude bezúdržbová  (dřevěné latě by se musely 

natírat) 

- Diskutovali jsme keře vhodné pro výsadbu – měly by o být neopadavé, skladbu si vzala na 

starost Eliška 

 

Ad 4) Diskuse: 

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

 V závěru jsme řešili aktuální stav kolem lesoparku 

 Eliška nám sdělila, že ve škole je dobrá vůle lesopark realizovat i bez přivedení vody 

 Pan starosta nám sdělil, že se podařilo získat další dva pozemky a o třetím se jedná – snad bude 

možná směna 

 Pozemek by se tak zvětšil 

 V diskusi znovu zaznělo řešení bezpečného sáňkování v našem městysi, zvětšený pozemek by 

tomu napomohl 

 Znovu byl zde nadnesen i druhý záměr s využitím pozemku – biotopové koupaliště 

 Komise v počtu čtyř členů tuto variantu odmítla pro nevhodnost lokality pro veřejné koupání 

(problémy s parkováním, náročnost udržování režimu biotopového koupání, hlučnost, frekvence 

lidí kumulovaná na jednom místě, nebude mezigenerační využití, množství rybníků v okolí je 

dostatečné, obyvatelé mají na svých zahradách bazény, je dostupné veřejné koupání v ZR, Jihlavě, 

HB, Hlinsku, Skutči, Přibyslavi aj.) 

 Jana byla oslovena, aby postoj komise EVVO a argumenty přednesla v případné diskusi na schůzi 

zastupitelstva 

 

Závěry: 

1. Nákup stromů a osiva                                               T: březen - duben     O: pan starosta, Eliška M. 

2. Úprava pozemku před výsadbou                            T: březen                              O: pan starosta 

3. Výběr zelených neopadavých druhů  

jako zástěny pro zakrytí kontejnerů                       T: duben 2021                     O: Eliška M. 

4. Kontrola aleje za Hudlíkem a na Holetín               T: duben 2021                     O: Monika K.     

5.  Keramické či jiné označníky pro arboretum        T: duben-květen 2021        O: Eva j.    

6. Předání stanoviska k záměru koupaliště na 

jednáních RM a ZM                                                   T: dle plánů schůzí              O: Jana S. 

 

Zapsala: Kovalská 

V Novém Veselí dne 6.3. 2021 


