
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ 

DATUM: 3.11.2014 

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

Monika Kovalská, Eva Jurmanová 

PROGRAM: 

1. Vyhodnocení plánu EVVO pro rok 2014 

2. Průběžný stav čerpání dotace z Fondu Vysočina 

3. Diskuse 

Ad 1) Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Zhodnotil plán činnosti 

stanovený pro rok 2014 

*záměr 1 - vysázení keřů podél potoka – podařilo se díky grantové podpoře z Fondu Vysočina, a to 

projektem „Enviromentální aktivity v městysi Nové Veselí“ – akce proběhla u příležitosti Dne Země 

2014 a náklady budou kryty z tohoto grantu – více o celé akci na 

http://www.noveveseli.cz/user_files/0_den_zeme2014o.pdf .  Slovy starosty akce dopadla -  a záměr 

se podařilo splnit. 

*záměr 2 – vybudování stezky kolem Novoveselského rybníka – starosta oznámil, že na vybudování 

stezky byly taktéž získané grantové peníze v rámci stejného projektu, jako na vysázení zeleně. 

Bohužel, ne v takové výši, aby se podařilo realizovat stezku v plném rozsahu, to je 10 zastavení. 

Z projektu bude podpořeno pouze 5 tabulí. V diskusi si tým EVVO ujasňoval, jakým způsobem 

pojmout vybudování stezky – zda obsah tabulí „zhustit“ do pěti, a nebo zafinancovat prvních pět 

tabulí, a dalších pět tabulí vybudovat z dalších grantů, které by se podařilo získat v budoucnu. Tým se 

shodl, že zachováme původní návrh s 10 zastaveními. Dále se tým rozhodoval, koho oslovit na 

vytvoření obsahu tabulí – v možnostech je firma Juda-creative, paní Blanka Ponížilová a výrobce 

interaktivních tabulí ze severních Čech. Bylo rozhodnuto, že kvalita obsahu co do edukačních záměrů 

stezky je pro nás nejdůležitější, proto byla vybrána paní Blanka Ponížilová, kterou osloví Monika 

Kovalská s upřesněním termínu realizace zakázky. Dřevěné infotabule včetně interaktivity dvou z nich 

by mohlo zhotovit Truhlářství Pavel Veselý – bude osloven panem starostou majitel firmy. Celá akce 

s realizací 5 tabulí musí být  hotova nejdéle do května 2015. 

*záměr 3 – zatím nerealizován, uvažuje se o anketě mezi občany při besedě 2015 

Ad2) V dalším bodě starosta vyhodnotil nedávno proběhlou akci s názvem „Zasaď si svůj strom“, 

která byla také organizována v rámci projektu Enviromentální aktivity v městysi Nové Veselí. Starosta 

poděkoval zástupcům ZŠ a MŠ nové Veselí za organizace celé akce a vyzdvihl spolupráci všech 

zúčastněných – základní škola, mateřská škola, samospráva a dobrovolní hasiči. Bylo vysazeno 50 

stromů a díky krásnému počasí celá akce dopadla na jedničku. Dále starosta informoval, že je 

plánováno vysázení dalších 30 stromů, takže alej bude pokračovat. V diskusi zaznělo, že některé 

rodinky si chodí strom zalévat, městys zajistil plošné zalití koncem října. Dále Monika Kovalská sdělila 

stav s vypálením keramických cedulek, které si rodinky vyráběly na této akci – větší část bude 

předána rodinám prostřednictvím žáků ZŠ a MŠ, ostatní si budou moci cedulku vyzvednout ve školce, 

veřejnost o tom bude informována rozhlasem. O akci je informace na 

http://www.noveveseli.cz/user_files/zasad_si_svuj_strom.pdf 



Z grantu zbývá ještě nakoupit kontejner na třídění odpadků umístěný na stezce, a uspořádat besedu. 

Konvice  na kávu a čaj již byly zakoupeny a použity pro zajištění občerstvení a nápojů na akci 

s vysázením stromů, beseda proběhne na konci února, máme dva termíny – 25.2. nebo 4.3.2015.  

Eva Nováková seznámila ostatní s obsahem besedy – možné je pozvat lektora – jméno bude 

upřesněno, zároveň využijeme besedu k získání názorů veřejnosti, co by se mělo v městysi udělat pro 

zlepšení našeho okolí nebo na podporu EVVO. Pozvánky budou uhrazeny grantu – bude vytištěno na 

recyklovaný papír v tiskárně. Grafiku a obsah pozvánek na besedu si vezme na starosti ZŠ a MŠ Nové 

Veselí. 

Ad 3) V závěru celý tým diskutoval další možnosti environmentálních aktivit v našem městysi, Eva 

Nováková navrhla grant na opravu či údržbu sakrálních památek. Bude více diskutováno na besedě 

organizované v příštím roce, zároveň je dobré sbírat podněty od veřejnosti. 

 

Zapsala: Kovalská 

 

Na vědomí                   


