
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 15.3.2017 

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

Tomáš Augustýn 

OMLUVENI: Luboš Bartůněk 

PROGRAM: 

1. Zahájení schůzky, rekapitulace plánu činnosti za rok 2016 

2. Aktuální informace k 2.etapě Vodní naučné stezky kolem rybníku Veselák 

3. Aktuální informace k akci Zasaď si svůj strom II. 

4. Plán besedy na téma odpady 

5. Diskuse nad možnostmi využití travnatého prostoru na Holetín  

6. Diskuse, závěr 

Ad 1)  

 Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek.  

 Plán činnosti má stále otevřené body 1 a 2, které probíhají, a bod 5 – ten je zatím ve fázi úvah, 

jak a kde by bylo možné workoutové hřiště vybudovat nebo kde instalovat zařízení pro mobilitu 

seniorů. 

 Starosta všem předal aktuální informace ke stezce, na stezce spolupracují za ZŠ Eva N. a za MŠ 

Monika K.– spolu s paní Ponížilovou, která opět připravuje grafickou podobu jednotlivých 

zastavení, připravují obsahovou náplň po vzdělávací stránce. Panely a interaktivní prvky bude 

opět realizovat Pavel Veselý. Všichni vzájemně komunikují a připravují stezku k finální realizaci, 

která by měla proběhnout v měsíci květnu.  

Monika sdělila všem termín setkání s paní Ponížilovou, a to 16.3. cca ve 14.00, kdy na místě 

samém budeme upřesňovat polohu jednotlivých zastavení. Stále zůstává otevřeno místo 

desátého, relaxačního zastavení – na plánovaném místě je umístěn posed (kazatelna) myslivců, 

proto musíme mít i náhradní místo. Eva J. navrhla, že zjistí bližší informace k uplatňování práva 

mysliveckého k otázce umisťování posedů. Starosta sdělil, že majitelem pozemku je  

hrabě Kinský. 

Ad 3) 

 Starosta nám předal nové informace k sázení stromů – termín podzimní zůstává, ale navržené 

místo nepřipadá v úvahu kvůli vedení optických kabelů, proto opět přichází do úvahy cesta na 

Holetín za lesem směrem k Matějovskému rybníku 

 Eva navrhuje vybrat druhy s rozmyslem, aby nebyly druhy „splácané“ dohromady.  

 Péče o již ovocné stromky zajistí městys, jak bylo zmiňováno na poslední schůzce, oslovíme 

odborníka, který řez udělá (přes zahrádkáře). 

 

Ad 4) 

 Proti původnímu návrhu z posledního setkání – namísto besedy podpořit environmentální akci 

k otevření 2. etapy vodní stezky – se rozhodlo, že proběhne beseda, která musí být tematická – 

tématem jsou odpady (podmínka vyhlášeného grantu). Besedu zorganizujeme sami, můžeme 

využít ZŠ či MŠ k prezentacím na téma odpady, co je bioodpad a kam s ním, jak pečovat o 

zdravé životní prostředí a jak přistupovat k trvale udržitelnému životu. 

 

 



Ad 5) 

 Dalším tématem k diskusi i do plánu EVVO na rok 2017 je využití travnatého prostoru směrem 

na Holetín (kde je kontejner na bioodpad). Prostor je hůře využitelný pro zemědělské práce pro 

svoji zvýšenou vlhkost. Mezi úvahami, co s prostorem, se objevují myšlenky vybudování 

rybníka, sportoviště pro kopanou, přírodního koupaliště, přírodního parku. V diskusi Monika 

navrhla zapojit do úvah, jak naložit s tímto prostorem, základní školu, která by mohla žáky 

zapojit do zpracování projektu, kde by byl zjištěn zájem různých skupin obyvatel, grafické 

návrhy žáků, zpracování prezentace a její veřejné odprezentování. Ředitel školy navrhnul, že 

k tomuto musí proběhnout veřejná diskuse vedená odborníkem zvaným facilitátor (neboli 

komunikátor), který vede diskusi, směřuje ji k nějakým závěrům, zklidňuje ji, pokud je to nutné 

atd. Eva N. sdělila, že stejně bude muset být zpracován odborný projekt, dle jejího soudu tady 

chybí tzv. lesopark, prostor s terénními nerovnostmi a zelení, trochu divoký, kde budou mít 

zázemí i starší děti, které ho mohou projíždět na kole. Monika uvedla jako příklad oddychové 

místo na sídlišti Libušín ve Žďáru nad Sázavou podél řeky Sázavy. Co se týká samotné realizace 

tohoto plánu, Monika navrhuje celou akci pojmout jako komunitní záležitost – je dobré, aby se 

na realizaci podílely různé komunitní skupiny. Pro žáky ZŠ by to zároveň mohla být velká 

zkušenost do života. 

Starosta podotknul, že vše je zatím ve fázi úvah, ale můžeme přemýšlet nad formami zjištění 

zájmu i případné realizace. 

Ad 6)    

 Starosta zjišťoval, zda budou zase nějaké environmentální akce pořádané příspěvkovou 

organizací - ředitel sdělil, že plánují jak snídani fair – trade, tak ještě jednu environmentální akci 

zaměřenou na prožitek, Monika sdělila, že plánují společné akce se seniory (s prarodiči na 

zahrádce), pro rodinky chystají tvořivou aktivitu na využití odpadového materiálu a v závěru 

školního roku zase veřejnou prožitkovou akci s Kuňkou a Žbluňkem na téma odpady. 

 Starosta se ptal na zapojení příspěvkové organizace do akce MAS - Čištění koryta řeky Oslavy, 

což ředitel potvrdil. 

 Setkání členů komise EVVO ukončil starosta Křivánek poděkováním všem za účast 

 

Zapsala: Kovalská 

 

Na vědomí: 


