ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ
DATUM: 25.2.2016
PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eva Nováková, Monika Kovalská, Eva
Jurmanová
PROGRAM:
1. Rekapitulace roku 2015
2. Sestavení ročního plánu činnosti pro rok 2016
3. Diskuse
Ad 1) Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Uzavřel rok 2015 z pohledu
environmentálních aktivit jako velmi úspěšný. Vše, co bylo v plánu, se podařilo zrealizovat. Na podzim
proběhlo ještě sázení jeřábové aleje, kdy nakonec byla vybrána nová polní cesta mezi Holetínem
směrem k Plastii. Akce proběhla jako neveřejná a zajištění se ujala mateřská škola, která stromy
vysázela v dopoledních aktivitách ke Dni stromů. Jako kultivar byl vybrán jeřáb sladkoplodý. Mateřská
škola ještě zajistí výrobu a instalaci keramických označníků, nově i na Vetlu (stávající označník byl
zničen poryvem větru).
K pokračování a navrženým krokům realizace stezky zůstává vše podle plánu, pouze starosta oznámil,
že se nabízí dotační titul z krajského grantu, a to na podzim, a navrhl odložení realizace stezky na
podzim, s čímž všichni souhlasili.
Monika Kovalská a Eva Nováková informovaly ostatní o to, jaký bude obsah panelů a že vše je již
s paní Ponížilovou, která bude opět spolupracovat na stezce, domluveno. Obě apelovaly na nutnost
dokončit stezku i se všemi interaktivními prvky, které jsou navrženy, tedy i s kmeny znázorňujícími
koryto řeky. Starosta sdělil, že pokud získáme grant, tak stezka bude dokončena v plném rozsahu,
tedy i s plánovanou infotabulí o vodní naučné stezce.
Ad 2) Komise se pak domluvila na sestavení plánu činnosti pro rok 2016. Za důležité pro tento rok
v oblasti EVVO všichni vnímají pokračování rozjetých akcí na zlepšení životního prostředí, jako je
čištění koryta řeky Oslavy, čištění struh podél silnic, vysazování stromových alejí, a dále v pokračování
úspěšných komunitních akcí, jako je férové snídaně z loňského června či zpívání u vánočního
stromečku na městečku z prosince. Podrobný plán činností je k nahlédnutí na webu městyse, záložka
EVVO.
Ad 3) V diskusi nám starosta sdělil záměr městyse zajistit pro vánoční zpívání u stromečku a jeho
společné rozsvícení vyřezávaný betlém, nyní je vše ve fázi vyhledávání řezbáře, resp. dřevosochaře,
který by se toho ujal. Eva Nováková informovala o záměru zjištění možného výskytu studánky a jejího
vyčištění s kroužkem Kulíšek. Monika Kovalská a Eva Jurmanová informovaly ostatní o chystané
rodinné aktivitě s využitím vodní naučné stezky, která proběhne pravděpodobně v květnu. Zástupci
ZŠ oslovili starostu, zda je možné naplánovat vybudování workoutového hřiště pro mládež. Starosta
přislíbil zjistit, kde by takové hřiště mohlo být a zda by se na jeho vybudování vztahovala nějaká
dotace. Zároveň se také diskuse přítomných zabývala cvičícími stroji pro seniory, které by byly
instalovány na některé veřejné ploše. Vše je ve fázi úvah, je nutné zjistit prostorové i finanční
možnosti městyse. Poslední diskutovaná věc se týkala nějakého směrového označení ptačí
pozorovatelny - zajistí starosta.
Zapsala: Kovalská
Na vědomí:

