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Text: Pavlína Stránská
Foto: Jan Škvára

Nová Ves, která se kLikatÍ v déLce zhruba čtyř kiLometrů podéL
nevyzpytate|né řičky Jeřice můŽe být VZoTem pro ostatní vesnice

tÍm' 1ak se umi otevřit Lidem, kteří v Životě procháze1Í těžkýmr
zkouškami' Důkazem, že se 1íV tomto směru daří' 1e i ocenění
od Ljbereckého kraje' který 1í v rámci kaŽdoročního kLání o nejLepšívesn t.i rokLl |etos uděLiL DipLom za aktivní přístup k sociá|ní

inlctl lrr r.
l)rlk;lli lrr

1rl1i) rllr1il ,'1lolcčnou řeč trvati obyvateLé a ti' které by
trr' |r,r''r]''r V(','|||l (, 1ri'ii,rL,r. Ilkových, kteři se ve svém Životě do,,1,ll ,r..l] |, ||||l)]ttrl tllltt lr
1lrlkotlšÍse z ně1 odrazit. Již šestnáct
r,l .'rl,, Irrll" 1rtl' r'lrt llt'llrr'ttl i k;i krlrllunita pro droqově závis|é'

''vó rr"lrrrrlky t]'iv'lIi lll'r
Od počáttli'rlíllil rlrlttlílljttítrlí:'Ltlítlli' ktrlři
pel tr, Se poSLUpllc obÓ sLrany pttl

sitě najcvo i l'rl1lil,ilviitlítrl
a dneS ]So(|
prn.ouuLy až kc spoLečrlému spokojenému souŽitÍ'
jsou
pro n' i
pro obec nepo5tradateIní' ''KIienti
Irdé z Léčebny

'

chváLí si spc;
významnou oporoU přr údržbě obecního ma]etkU"'
vesnici vede ii''
Lupráci novoveský StaroSta JarosLav MÚLLe1 který
na
ně obrátími'
se
pokud
vstřÍc'
nám
sedmým rokem. ,Vycháze1í
mateř
nebo
zákl.adní
při
opravách
pro=bou o pomoc napříkl.ad
=
ské škoLy' sekání zahrady' a podobně"'
převzít od kra
l na zákLádě zkušeností s k[ienty neváhal.a obec
kde komunita sídLí'UdrŽba objektu sc
1e na svá bedra budovu'
kterc
na vztahy s občanským sdružením ADVAITA'
1Í s onLedem
Léčebnuprovozu1e' vypl.atí'

běžnéml

vymykají
Drogově závisl.í však nejsou jediní' kteří se
pro
osoby se zdra
sloŽení obyvateL. Sousedí totiŽ s Domovem

Liberec' kde

votním postižením příspěvkové or9anizace AP0SS
domov mentáLně
díky pochopení místních nacháze1í svů1 druhý
postiŽe

n í.

výročí'
Oceněníje o to př1emně1ší že přišLo v roce významného
l.ety' A obyvateLé své
Nová Ves byla totiŽ zaLoŽena právě před 550
v rámci
výročínáLežitě osLavlLi' ''Na víkend 22' a 23' června 1sme
zÚčastni[i
mimo
se
kterého
1iné
oslav nachystal.i bohatý pro9ram,

obcí' předsta
i zástupci l ibereckóho kraje' starostové okoLních
zahá1ení
vitetó přcshr'anrčnÍch obcí a podobně' Po slavnostním
kul.turní
oslav si vilrr llrli rllohIi užÍtpřáteLské fotbaLové utkání'
v kos
mši
mysLiveckou
troubenou
přcr1:'llrvt'rrí tlr'llrl l,lllVnostnÍ
mezinárodního
osl.av
uŽiLy
si
Děti
lt:ltl Nlttlr'lrrlvzi'lÍ l';ltltly lVarie'
oceňo'
rlrli' rlillí' l(l('Il'' ]''lIl(] i]o vÍkendu zakomponovaLi a veLmi
kteří
obyvateLi'
V,IllittI tl,r illyl,r t ',r'lkljrlís býval.ýmr novoveskými
průběh
popisu1e
''('|)l)|)llV ll('( l](1lIl rrtl''r|ÍlU usídl.il.i v Německu'''
r"l'tv

l'tvtli

l),ll)',1'11 rr"l't

1rt''r'ttttlr1 .'lttÍttky

o obci se zača|y objevovat koLem

roku

frýdLantské panství'
|/l/, \, ,''l vl'rlly |}Lllilt'l;le inů, kteří vLastnil.i
_
statek' který byl
panský
V 1l,lIrrlrr'lryl v rllrr.i postaven zámeček
Roku 149B
',IlIll'll] lIll){'|',lr'irl''kÓho [esníka Heinricha von Kyaw'
vLastl,lllll)lll .',llIll'( r'k !lchwanitzové, z je1ichž rukou putovaI do
připadL maje_
trt l'il l''tlr'1 1;'u z llcdernu. Po bitvě na BíLéhoře

t,'|'

vystřídaLo
.r .',r',lltlrV ALbrechtu z Va[c1šte1na' Po něm se tu

již od roku 1ó17'
Krrrlel Nittrcbevzetí Panny Marie stojív obci

r
někoLik majiteLů, až v roce 1712 Johann Joachim Pachta zámc
ček prodaL VácLavu GaL[asovi a Nová Ves byLa připojena k Liberec
kému panství.
Budova zámečku, umístěného v doLníčástiobce na kopci po Levó
straně řeky, byla původně dřevěná, v roce 'lóó5 byla přestavěna

na kamennou' V osmdesátých Letech minu[ého stoLetÍ nejdříve
část objektu Dnes kdysi honosnou stavbu připomínajíjen trosky obvodového kamenného zdlva. ] v současnédobě 1e zde však zeměděLský statek'

vyhořeL zámeček a pozdě1i i hospodářská

V době Kateřiny z Redernu byl v Letech 1616_1617 postaven kos-

teL Nanebevzetí Panny Marie. Tři kosteLnÍ zvony byly dva roky
poté odLity v Žitavě Současnou podobu má kosteL od roku 1782'
po více neŽ sto Letech na něm přibyly věžníhodiny Spolu s výstavbou koste[a vznikLa i farní škoLa, kde se vyučovaLo až do roku
1876. Po tomto roce 1i nahradiLa škoLa dnešní.
Spojení s okoLním světem se pro Novoveské výrazně z1ednodušiLo koncem 19. stoLetí, kdy obec proťaLa nově vybudovaná siL

nice z Chrastavy do Mnišku' Kdo nechtěL z vesnice vytáhnout
paty' mohL se v téžedobě poprvé vydat na mistní poštu, odkud se
zásiLky voziLy třikrát denně na nádraží do Chrastavy' Od počátku
20. stoLetípak mohLi [idé k rychým depešÍm vyuŽívat teLegraf přímo v Nové Vsi.

Významného rozkvětu obce a spo|ečenskéhooŽivení se místní
dočkaLi na přelomu 19 a 20. stoLetÍ, a to nejen díky rostoucímu počtu obyvateLa rozvoji průmysLu. Z[epšiLo se také vybaveni

obce a rozjela se spoLková činnost. Ve vesnici působiLo například šestnáct různých spoLků _ mužský pěvecký sbo1 spolek
váLečných veteránů' dobrovoIní hasiči, čtenářský spoLek' cykListický kLub' kuřácký spoLek' ovocnářský spo|ek a daLší.'. V roce
1900 měLa obec 211 domů a 1 809 obyvateL. Ještě podruhé světové váLce zde bylo dvanáct hospod' dva pekaři' tři řeznici a čtyři
obchody se smíšenýmzboŽím. DáLe koLářská díLna' truhLáři' dvě
kovárny' zámečnictví' LiščíkoŽešinováfarma' dva mLýny, výrobna
mýd[a' brusírna skLa, pletárna punčoch a mnoho daLšÍch drobných živností'
ťi výrilzně ubyLo obyPo roce 1945 po od:,Ltnrr
vat'"L Následnčl t]i;i'lr,lzr'lrr
dosÍdLování potltirtrliÍ l't
živnostía por'1trik;irrí l'rr,''lrr
ŽiLi bohatým 5I)()l('i'l'll''l\yllr
t

Domy jsou V obci rozpl()illřFlly 1rrlrlnl Allrtl'r llItr kó'ho potoka,
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Dobrovolní hasiči isou
před třemi
n'r'"v.n záptavách

tety'

ochotnický
sbor svLastnímrkro1i,

divade|nÍsoubor'
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Jeřrce' která se
l[.jlll?iif;,l'n'j1i,..",národního,ýb'!1l
i::'ů";;::'fil |""J#r;,i1:ť:l}n1i:*ijIl,iliH:il';i1l'jij!:'
pr.a r'iii1om regul'aciřeky
u .;.
;;;..;.;.'
;r'lLtrlovala
;,;,;,,
obcí
říčka
s tzv' střec]iskovou
obecníúřar1 llJi,
naprosto neškodná
osamostatni,.a a od

té,;;;'pů.onisamostatný

):,'i;,;;,; t,',,x,,t,,,,,,ritváříjako

/l]ll llll(l
také smutným ou:'i":] ::]'" '"
Nová Ves můžebýt
z'ilr'it1r'"lt
republice ob1cvu1í tlcli"tltt
povodně, kieré se v Ceské
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poobyvate|' přičemŽ 1e]ich
ii1cv obci trva[e B57
domů
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mohIi Novovešli opravit hřb tov a Zřídlt koLumbárlum'
těch
Vesnlce by neby[a VeSnicÍ bez dobrovoLných hasrčů'historle
mo
se
době
zde1ších Sahá aŽ do poLovrny'l 9' sto[etí' V současné

coŽ 'í'
hou pochLubit noVě VybUclovanoU kLLrboVnoU a noVýmIVoZV'
jim poclaři[o díky podpoře Vedení obCe' Svou nepostrad;lIeIrlo:'I
].ř"rlli lety'
LlkázaIi zejmóna př 1rž zmiňovaných povodních přr:d
kdy vc dne V noCi pomáhaIl mÍstnim dosLat
1el1rch

:'r-'

obětavostl nedosIaLy ani záplavy Novou

z nc jhoriíilo' l díky

Ve

s na koLena'

nábytek' uktízejí'
vítanými pomocníky. Udržujínapříkl'ad škol'nízahradu, opravují
Kl'ienti terapeutické komunity jsou pro Novoveské
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