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1. Komunitní aktivity podporující společné vnímání našeho nejbližšího životního prostředí
- budou zorganizovány aktivity, které budou podporovat komunitní myšlení obyvatel 
Nového Veselí s cílem bližšího zájmu o naše životní prostředí, jeho rozvoj, ale i využití 
pro relaxaci

Vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
➢ mají ekologické povědomí
➢ mají kladný vztah k místu, kde žijí, doceňují význam přírody pro její různorodost
➢ aktivně se zapojují do dění v rámci městyse a váží si jedinečného životního prostředí 

Vysočiny
➢ uvědomují si jedinečnost a bohatství životního prostředí Vysočiny jako společnou 

hodnotu 
Veřejná správa a podnikatelské organizace:
➢ podpora environmentálních aktivit 
➢ zapojují se do aktivit EVVO
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
➢ aktivní zapojení rodin do dění školy a městyse, podpora EVVO projektů v rámci obou 

zařízení

1.1 Návrh možných aktivit a opatření
• otevřená zahrada u příležitosti Víkendu otevřených zahrad
• farmářské trhy v MŠ
• zpívání u vánočního stromečku
• adventní zpívání MŠ
• vybudování klubovny Školičky Kamarád pro pořádání komunitních akcí
• iniciativy a aktivity soukromých osob a spolků

Termín: v průběhu roku 2021, aktuální termíny vždy na webu 



2. Zapojení městyse do environmentálních aktivit organizovaných dalšími 
partnery a subjekty - městys se zapojí do dalších environmentálních aktivit, 
které mají za cíl kooperovat při zlepšování nejbližšího životního prostředí s 
dalšími organizacemi či subjekty a podporovat tak trvale udržitelný 
rozvoj

Vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
➢ aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech životního 

prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny 
➢ mají přístup k informacím o životním prostředí městyse, regionu, kraje, respektují 

zákonné normy vztahující se k ochraně a udržitelnosti životního prostředí ( prevence 
černých skládek, třídění odpadu apod.)

➢ zapojují se do rozhodování a do řešení problémů v oblasti životního prostředí v rámci 
našeho městyse a blízkého okolí 

Veřejná správa a podnikatelské organizace:
➢ při své činnosti vyhodnocují a omezují dopady svých aktivit na životní prostředí
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
➢ ZŠ a MŠ pokračují ve svých koncepcích a záměrech v oblasti EVVO a propojují je s 

ostatními organizacemi v regionu, nadále aktivně spolupracují s neziskovými 
organizacemi nejen na Vysočině

➢ ekologické přístupy učí nejen děti, ale působí i na jejich rodiče

2.1 Návrh aktivit
• zapojení do akce Kraje Vysočina s názvem „Čistá Vysočina - zapojení SDH Nové 

Veselí a aktivních dobrovolníků
• Ukliďme Česko – zapojení Školičky Kamarád
• Ukliďme svět – zapojení veřejnosti

Termín: jaro 2021 



3.  Aktivní péče o nejbližší přírodní prostředí –
městys bude aktivně pečovat o nejbližší přírodní prostředí, rozvíjet ho a podporovat 
s cílem rozšíření biodiverzity a aktivního přístupu člověka k trvale udržitelnému 
životu

Vize a cílový stav
Obyvatelé Nového Veselí:
➢ mají kladný vztah k místu, kde žijí, doceňují význam přírody pro její různorodost, jsou 

ochotní pomoci při údržbě a obnově přírodních míst
➢ aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech životního 

prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny
➢ mají běžné znalosti o životním prostředí našeho regionu

uplatňují ve svých životech ekologické přístupy a jednají ve prospěch udržitelného 
rozvoje naší obce, našeho regionu a kraje 

Veřejná správa a podnikatelské organizace:
➢ podpora a budování environmentálních aktivit 
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
➢ ekologické přístupy učí nejen děti, ale působí i na jejich rodiče
➢ aktivní zapojení rodin do dění školy, podpora EVVO projektů v rámci obou zařízení

3.1 Návrh možných aktivit a opatření
• další kroky k realizaci záměru vybudování lesoparku
• vysazení stromového arboreta v lokalitě u kruhového objezdu na Březí nad Oslavou
• vybudování zelených zón u kontejneru na tříděný odpad v lokalitě u Hudlíka
• vypracování koncepce zeleně v našem městysi

Termín: 2021 - 2023 



4.    Zvyšování ekologického povědomí obyvatel Nového Veselí ve vztahu k TUR –
městys trvale vyvíjí aktivity k osvětě obyvatel, k jejich lepší informovanosti o potřebě    
aktivního přístupu každého jednotlivce a změně zažitých stereotypů pro TUR

Vize a cílový stav

Obyvatelé Nového Veselí:
➢ mají ekologické povědomí
➢ aktivně se zapojují do dění v rámci městyse, do rozhodování ve věcech životního 

prostředí a váží si jedinečného životního prostředí Vysočiny  
➢ mají přístup k informacím o životním prostředí městyse, regionu, kraje, respektují 

zákonné normy vztahující se k ochraně a udržitelnosti životního prostředí ( prevence 
černých skládek, třídění odpadu apod.)

➢ uplatňují ve svých životech ekologické přístupy a jednají ve prospěch udržitelného 
rozvoje naší obce, našeho regionu a kraje

➢ vzdělanost a informovanost obyvatel v oblasti životního prostředí je rozšiřována, je 
nastavená osobní zodpovědnost za své chování a jednání ve vztahu k životnímu 
prostředí jako součást životního stylu

Veřejná správa a podnikatelské organizace:
➢ prezentují veřejnosti ekologicky příznivé způsoby provozu, případně technologie 

šetrné k životnímu prostředí
Environmentální vzdělávání a výchova v rámci městyse:
➢ své aktivity v oblasti EVVO prezentují v rámci příkladů dobré praxe
➢ ochrana životního prostředí a jeho využití pro aktivní život rodin napříč generacemi

4.1  Návrh možných aktivit a opatření
• propagace záměrů v oblasti EVVO na webu městyse a ve zpravodaji
• vzdělávání lidí se zájmem o EVVO

Termín: trvale


