
ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU MĚLKOVICE
Termín: 8. 1. 2015
Přítomni: Zástěra (JZ), Pavelka (JP), Bloudek (PB), Volavá (ZV)
Nepřítomni: Chalupa (TCH)
________________________________________________________________________
1) Kalendář akcí na rok 2015
Byl sestaven předběžný návrh, který zástupci osady konzultovali, stanovili nejvhodnější termíny a 
dohodli organizaci jednotlivých akcí. Kalendář akcí tvoří samostatnou přílohu k zápisu.

2) Odstrojení vánočního stromku
Ozdoby sundají členové OV v týdnu od 12. do 18. 1., až bude příznivé počasí.

3) První akcí letos by měly být Dětské lyžařské závody
Termín 18. 1. ve 13 h, náhradní termín 31. 1.
Zajištění: čísla, stopky, diplomy ZV, vytyčení trati ZV a PB, odměny (párky v rohlíku), čaj JP. Trať 
povede na louce pod Zástěrovými.

4) Dámské setkání
Další lednovou akcí bude setkání mělkovických žen – přátelské popovídání v kavárně 24. 1. od 19 h.
Akce bude zveřejněna na webu a ZV rozdá letáčky do schránek.

5) Město Žďár
Na MÚ Žďár byl dán požadavek na zafinancování dřevěných lavic (na akce) a aparatury na ozvučení 
akcí. Členové se dohodli, aby byl tento požadavek doplněn o velkokapacitní stan, který by byl 
využíván na akce v případě nepřízně počasí. Odpovídá JZ

6) Oprava kapličky
Členové diskutovali nad současným stavem kapličky; je zde třeba provést opravu vnitřních omítek a
vstupních dveří; PB se zavázal udělat posouzení stavu se zedníkem, který již v minulosti opravy 
prováděl a dále s farářem P. Tomášem Holým, pod jehož farnost kaplička spadá. Dále zjistí termín 
letošní pouti.

7) Kulturní dům Veselíčko
Od roku 2016 by měl KD projít rekonstrukcí a následně sloužit k vyžití OV Veselíčko a Mělkovice. OV
Veselíčko na nás vzneslo požadavek na sepsání aktivit, které bychom zde chtěli pořádat. Požadavek 
zazněl bohužel se 14 denním zpožděním až k 3. 1., a tak jsme nestihli oslovit další obyvatele 
Mělkovic, aby vyjádřili své návrhy zapojení do sportovních a zájmových aktivit. JZ sepíše prvotní 
návrh našich aktivit a zašle je OV Veselíčko, ale tato problematika bude dále diskutována 
s ostatními osadníky; bude např. jedním z bodů při setkání všech občanů Mělkovic, které OV 
plánuje na únor.

8) Pozemek na hřiště
Přes rok diskutované téma přišlo na přetřes i nyní. Jsou zvažovány 4 lokace pro vybudování hřiště, 
OV se zavázalo jednat s vlastníky a udržovat zájem Města o zafinancování pozemku.



9) Vybudování nové silnice ze Žďáru – obchvat, napojení na Jamskou ulici
Předseda JZ předložil plán křižovatky, kterou vybuduje ŘSD před Autobazarem Vysočina. Plán se 
podařilo získat z Města jen díky vytrvalosti JZ a vstřícnosti nového vedení radnice. O podobě 
křižovatky se snaží JZ intenzivně jednat s místostarostou Klementem. Bohužel se zdá že je vše 
hotovo. Neřešení přechodu přes křižovatku pro nemotorovou dopravu (kola, pěší) padá na vrub 
minulému vedení radnice. Děkujeme!

Různé
OV probíral možné akce příští rok, v návrhu je opět pěší výlet, tentokrát s podporou autobusu do 
vzdálenějšího místa. Návrhy: údolí řeky Doubravy, Devět skal, Dráteničky, Pasecká skála, Malinská 
skála aj. Výzva pro obyvatele: přispějte svým návrhem na pěší výlet.

Zapsala: ZV


