
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 14.11.2018 

PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Eliška Mužátková, Monika Kovalská, Ing. Jana Stehlíková, 

Bc. Eva Jurmanová 

OMLUVENI: Mgr. Tomáš Augustýn  

 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůzky, volba nových členů komise 

2. Vyhodnocení plánu pro rok 2018 

3. Plán na rok 2019 

4. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.  

Ad 2) S volbou nového zastupitelstva byli voleni i noví členové komise EVVO. Za úřad městyse byla 

zvolena Ing. Jana Stehlíková a za dalšího zástupce ZŠ byla zvolena Mgr. Eliška Mužátková. Zbylí 

členové jsou zástupci za MŠ, a to Monika Kovalská a Bc. Eva Jurmanová. 

Ad 2) 

 Starosta vyhodnotil plánované aktivity v oblasti EVVO, podařilo se dobudovat interaktivní prvky 

na stezce, doplnit trasu stezky o další prvky a k dokončení zbývá výroba korýtek, která je 

domluvena na jaro 2019 a výrobu bude zajišťovat dřevořezbář Martin Šustr.  

 Další aktivitou bylo sázení, a to památné lípy a cibulek v parku na městečku, které bylo u 

příležitosti oslav 100. let republiky. Místo, které bylo pro výsadbu lípy vybráno, bylo dobře 

ošetřeno – kvalitní zemina, hnojivo. Navzdory špatnému počasí se podařilo vysázet i všech cca 

1300 cibulek šafránu, škola něco vysadila již před touto společnou akcí. 

 Dobře dopadly i aktivity spolupráce v rámci externích projektů, a to je projekt Kraje Vysočina 

„Čistá Vysočina“, do kterého se každoročně zapojuje SDH Nové Veselí a projekt Čistá Oslava“ 

podporovaný MAS Havlíčkův kraj 

 Svépomocí byl upraven prostor před Jednotou, který je osázen trvalkami květin, jež v letních 

měsících probarví zelenou plochu. Vybrány byly rostliny z našich zahrádek - bohyšky, 

mateřídoušky, levandule, sedum, okrasné traviny aj., tedy takové, které jsou nenáročné na růst 

a údržbu. 

 Proběhly také různé komunitní akce ZŠ a MŠ Nové Veselí, ať již tradiční či  novější - férová 

snídaně, 90. let ZŠ, 100. let republiky, svatomartinské slavnosti, projektový týden Afriky v MŠ, 

projekt Festival očima generací, farmářské trhy aj. 

 A osvětové akce – Den mobility – Den bez aut 

Ad 3) 

V plánu zůstává využití veřejného prostranství směr na Holetín. Paní Mužátková aktivně podpořila 

záměr diskutovaný a navržený v minulém období, kterým je zapojení žáků do návrhu realizace, 

vybudování 3D modelu, veřejná prezentace žáky apod. Shodli jsme se na návrhu mezigeneračního 

využití tohoto místa, pro maminky s kočárky, děti, seniory, s možností využití vodní plochy (vody 

v krajin ubývá, proto je dobré řešit její zadržení formou tůněk, jezírek apod.) Až by proběhly tyto 

kroky, na základě projektu školy by byl zpracován odborný projekt realizace. Zkusíme na tuto akci 

využít financování formou grantu. 

Ad 4) 



 V diskusi zazněl návrh zapojení zástupce ZD do práce komise a plánovaní environmentálních 

aktivit městyse 

 Dále jsme diskutovali využití zeminy z plánované realizace obchvatu 

 A poslední věc – reálné využití cvičebních strojů pro zvýšení mobility seniorů a jejich umístění 

 

Zapsala: Kovalská 

 

 

Na vědomí: 


