ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE EVVO MĚSTYSE NOVÉ VESELÍ
DATUM: 21.9.2015
PŘÍTOMNI: MVDr. Zdeněk Křivánek, Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Eva Nováková, Monika Kovalská, Eva
Jurmanová
PROGRAM:
1. Zhodnocení dosavadních aktivit
2. Aktivity do konce roku 2015 dle ročního plánu činnosti
3. Diskuse
Ad 1) Schůzi zahájil a přítomné přivítal starosta městyse MVDr. Křivánek. Starosta zhodnotil to, co se
podařilo zrealizovat za období 1.9/2015. V únoru proběhla beseda s občany, kde zazněly i nějaké
podněty v oblasti zlepšování životního prostředí v našem městysi. Dále nás starosta informoval, že se
městys prostřednictvím SDH Nové Veselí zapojil do akce našeho kraje s názvem Čistá Vysočina, která
proběhla mimo hlavní plán v dubnu. Mimo jiné byla navázána i spolupráce s MAS Havlíčkův Brod v
environmentální oblasti, připojili jsme se k čištění koryta řeky Oslavy. Této akce se ujala základní
škola. Dále od ledna do června probíhaly práce na 1. etapě naučné stezky kolem našeho rybníka,
které byly úspěšně završeny v červnu slavnostním otevřením stezky. Starostou byly zmíněny pozitivní
ohlasy na stezku a dotazy k jejímu pokračování. Při prvotním plánování bylo počítáno s 10
zastaveními, případně s vybudováním lávky. Dalších 5 zastavení chce starosta připravit pro rok 2016,
jak informoval komisi EVVO. Finanční zajištění 2. etapy bude buď z grantových zdrojů (Kraj Vysočina)
nebo i z vlastních zdrojů v rámci rozpočtu městyse.
Navržené kroky:
-

Oslovení paní Blanky Ponížilové ke zpracování grafické podoby panelů – O: p.Křivánek T: říjen
Příprava obsahu zbylých tabulí – O: pí.Nováková, Kovalská T: říjen – prosinec 2015
Připomínkování O: pí.Kovalská, Nováková, Jurmanová T: leden – březen 2016
Zadání zakázky, realizace O: p. Křivánek, pí. Ponížilová T: duben – květen 2016
Slavnostní otevření stezky O: p.Křivánek, Augustýn, pí. Kovalská T: červen 2016

Ad2) V 3. čtvrtletí by měla proběhnout výsadba jeřábové aleje. Na schůzi bylo diskutováno, kde se
vlastně alej bude vysazovat. Navrhované lokality byly na Vetlu a na Holetín. Nakonec se všichni shodli
na místě za holetínským lesem po pravé straně. Dále byla dohodnuta organizace a termín – bude se
jednat o veřejnou akci v termínu 24.10. ve 14 hodin.
Zajištění:
-

Eva Nováková zjistí odrůdy pro výsadbu a jejich cenu, bude se jednat o jedlé kultivary.
Starosta zkonzultuje záměr se ZDV Novoveselsko, aby nedošlo k následnému poškozování
stromů zemědělskou technikou.

Ad 3) V diskusi Monika Kovalská dala podnět, zda by bylo možné kroky týkající se řešení veřejné
zeleně konzultovat v rámci všech zúčastněných v městysi ( firmy, spolky, organizace). Starosta
připomněl, že i na besedě bylo od veřejnosti navrhováno přizvání např. zemědělského družstva.
Eva Nováková přítomné pozvala na exkurzi za cestou odpadů na Vysočině dne 13.10. od 9-12 hod.
Starosta zjišťoval názory na podzemní kontejnery v městysu – přítomní kvitovali jako dobrou věc –
první kontejnery by mohly stát v nové zástavbě, je pro tuto záležitost 100 % státní podpora.

Zapsala: Kovalská
Na vědomí:

