
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 21.1.2014 

PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Luboš Bartůněk, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eva Nováková, 

Monika Kovalská, Eva Jurmanová 

PROGRAM: 

1. Zahájení činnosti komise 

2. Plán EVVO pro rok 2013 

3. Diskuse 

Ad 1) Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Důvodem pro jmenování 

komise EVVO v rámci městyse jsou aktivity městyse v této oblasti ( s naučnou stezkou aj.) 

Enviromentální vzdělávání leží na bedrech obou školských zařízení, záměrem městyse je podpořit jak 

vzdělávací záměry, tak realizovat vlastní plány v této oblasti.  

Dokumenty, s kterými bude komise pracovat, je koncepce EVVO v rámci obce a plán činnosti v oblasti 

EVVO pro rok 2014, který komise vytvořila. 

Ad2) Pro rok 2014 budou stěžejní tři aktivity: 

1.Společná výsadba původních keřů podél potoka – bude probíhat se zapojením veřejnosti a majiteli 

rodinných domků v nové zástavbě. Termín je stanoven na sobotu 26.4. u příležitosti Dne Země. 

Nákup keřů zajistí Eva Nováková, hasiči připraví drobné občerstvení a nápoje včetně opékání 

špekáčků, ZŠ a MŠ připraví po jedné doprovodné aktivitě pro děti, škola zajistí nářadí. Pozvání na tuto 

akci zajistí úřad městyse, a to pozvánkou starosty v Novoveselském zpravodaji a dále vyhlášením 

rozhlasu 

2.Vybudování Naučné stezky kolem novoveselského rybníku – aktuální info předal starosta Křivánek  

*žádost je připravena, čekáme na vhodné výzvy ohledně možnosti financování z jiných než vlastních 

zdrojů 

*záměr podat žádost v lednu ztroskotal na požadavku vynětí pozemků pod stezkou z půdního fondu  

*možnost financování z krajských prostředků 

*je záměr podpořit některé části ( hlavně zastavení Ptačí pozorovatelna) z prostředků městyse – 

důvodem jsou ideální podmínky pro budování tohoto stanoviště 

3.Bude zjištěno anketním šetřením, jaké je povědomí obyvatel o EVVO a jaké aktivity či změny by 

v oblasti ochrany či zvelebení nejbližšího životního prostředí uvítali. Anketa bude připravena na 

podzim, forma je otázkou další diskuse. 

Ad 3) V diskusi podala Monika Kovalská podnět na zapojení městyse do kampaně KÚ Vysočina „Čistá 

Vysočina“  - starosta Křivánek osloví dobrovolné hasiče či TJ Sokol o pomoc s realizací 

Dalším  návrhem je vysazení   stromů podél jednosměrné silnice směrem na Březí n/O.  ( u úřadu 

městyse). Výsledkem je návrh vysazení kvetoucích sakur, které nejsou tak objemné vzrůstem, 

s ohledem na vedení sítí E-on.  

 

Zapsala: Kovalská 

Na vědomí:                      


