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Pořádáte nějal<ou společenskou událnézaŽítnejen na Liberecl<u. Pište nám i
zl<r átl<a: Tvořte s námi své novi ny!
|áte.

Vlt{ové Vsi mají po
I45 letech kluborrnu
NoadVes u Chrastaay -DobrovolnÍ hasiči z Nové Vsi na

existovat," pŤiznává Renata

Hajnová, zastupitelka, hasič_
Liberecku neměli 145let vlast- ka a zaměstnankyně obecní_
nÍ klubovnu ani hasičskou hoúřadu.
zbrojnici. Scházeli se na obec,,Nakonec jsme naŠlisponÍm úřadě, vozidlo parkovali lečnou cestu. Členovésboru
ve staré garáži. Ta byla před pomohli při úpravách části

třemi roky při ničivých po_ objektu, které slouŽÍ nejen javoďnÍch vyplavena, hasiči ko garáže, ďe konečně po 145
přišli navic o část výstroje a letech mají vlastnÍ klubovnu.
výzbroje. Abytoho nebylo má_
Io, velká voda zničila i zása-

hoyouAvii.

,,Moc jsme sipřáli,

abyhasi

či měIi konečně důstojné zá_
zemí. Vloni jsme koupili star_

šídvoupatrový objekt a roz_
hodli, Že přÍzemí bude patřit

právě jim"' říká starosta obce
Nová Ves Jaroslav Mtiller.
Čast uyta upravena pro stání dvou vozidel, starŠÍcisterny CAS 25 a pro novou Toyotu
Hillux. Ta byla pořÍzena s pod_
porou dotací operačníhopro-

gra{nu přÍhraničnÍspoluprá-

Podlahy, stropy, parapety, vymalovánÍ a instalace vybave-

ní byla jejich práce. V

mno-

hém pomohli sponzoři, dosta_
li například sluŠivémikiny, na
kterých je nejen název ,,hasiči
Nová Ves", ale i motto ,,Pro ně-

koho obyčejnéslovo, pro nás
redina".
Starosta obce Jaroslav
Miiiller dodává, Že náklaďy na
úpravy byly kolem 400 tisÍc

korun a věři, že brzy budou
moci být dokončeny úpravy
sociďního zázemi. Současný

velitel jednotky Marek Jahelce Ceské'republiky a Polské ka, starosta SDH Lukáš San_
republiky,,CÍL g"'
toris a členovésboru ajednot_
uplynulých dvou letech ky si spolupráci pochvaluj Í.
''V
jsme museli řeŠit členskou zá,,S takovým zázemÍm se lékladnu sboru. Neuměla jsem si
představit, Že by kvůli odchodu některých lidí sbor přestal

pe pracuje," dodávají s tÍm, Že

na přÍŠtírok chystají jednu
neobvyklou soutěŽnÍ akci'
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