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Novinky z úřadu
DUBEN, ZA KAMNY URČITĚ NEBUDEM
Máme za sebou masopust. Organizačně to sice trochu zaskřípalo, ale účel to splnilo.
Dodržení tradice a setkávání lidí. Po dlouhé době akce pro malé i velké, i když trochu
po termínu. Bylo vidět, že takové akce lidem chybí. Tak hurá na pálení čarodějnic.
Je potřeba si sdělovat i méně radostné informace. I přes opakované upozorňování
na nutné drobné opravy nechalo bývalé vedení OÚ zchátrat stodolu, objekt bývalé „konírny“,
u sběrného místa natolik, že ji musíme nechat zbourat. Demolice je bohužel nevyhnutelná.
Podobně, tentokrát naštěstí bez nutnosti demolice, je na tom objekt vilky č.p.235 na bývalé
pile, který se nechal rovněž zchátrat. Z nerealizované opravy střechy za několik tisíc v roce
2019 se stala v roce 2022 nutná oprava za 147 tisíc. Nedbalost?
Další neradostná zpráva. V dohledné době se nemůžeme spoléhat na výpomoc
pracovníků povolených Úřadem práce, tzv. VPP pracovníci. Úřad nemá finanční prostředky
na jejich proplácení.
Slíbená informace - byla dokončena inventarizace hmotného majetku. Nedohledal se
majetek za cca 15.500,-Kč. Vlastně za 265.000,-Kč, ale jak se zjistilo, v majetku byl opakovaně
evidován dům č.p.105 za 250 tisíc, který obec v roce 2017 prodala a v roce 2018 byl
majitelem zbourán. Dům se „poctivě“ evidoval několik let v majetku dál.
Veselejší zpráva - jednáme s vedením komunitního centra Advaita o možnosti pomoci při
údržbě obecní zeleně, likvidaci věčného nepořádku atd. Tady je na místě poděkovat
p. Svobodovi z Advaity, který spolu s paní Pachtovou v minulých dnech pořádně uklidili okolí
OÚ včetně pomníku.
Další veselejší zpráva, už nebudeme jezdit traktorem neekonomicky sem a tam,
aby vyvezl obsah košů na odpadky, ale pořídili jsme starší malý nákladní automobil, který
bude po odsouhlasení nového cenového výměru služeb zastupitelstvem k dispozici i všem
spoluobčanům. Informace bude na webových stránkách a přechodně i na vývěskách.
U obecního úřadu byl nainstalován zásilkový Z-BOX. Zdarma. V provozu bude zhruba
od poloviny dubna. Neplatíme ani za provoz.
Intenzivně pracujeme na rekonstrukci bývalého antukového hřiště v blízkosti OÚ.
Tentokrát ale s umělým travnatým povrchem.
Postaru jedna paní povídala, ponovu hoax. Stále častěji se setkáváme se zaručenými
zprávami, co kde kdo a jak. Starosta je v úřední dny, pondělí a středa, přítomen na OÚ
do 17 hodin. Pro vás, pro občany. Můžete kdykoliv přijít. Můžete si i domluvit vhodný termín.
Je to výzva ke vzájemné komunikaci.
Ať přijdou i ti, co nám zrovna nefandí a mají různé výhrady a připomínky k naší práci.
Vedení obce potřebuje informace. A ty mu mohou poskytnout jenom spoluobčané,
kteří o tom vědí ze svého okolí nejvíc. Z průzkumu, který byl proveden na základě dotazníku
k získání informací potřebných k vypracování dokumentu rozvoje obce jsme zaznamenali
různé výhrady, ale i opravdu dobré nápady. Není ale lepší než vyplňovat dotazník, zajít
za vedením obce?
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Přijít s nápadem. Zeptat se, jak se věci doopravdy mají, aby to nebyly jen fámy? Pokud
chceme něco změnit k lepšímu, nesmíme se bát o věcech mluvit. I když je to někdy
nepříjemné. To platí pro obě strany.
Pro vaší větší informovanost sledujte webové stránky a vývěsky. Nechte si zřídit SMS
službu. Do provozu bude opět uveden obecní rozhlas. Zavolejte si pro informace
na podatelnu OÚ.
Děkujeme Vám za vaše názory, nápady, co zlepšit i případnou kritiku. Jsou potřeba.
Vratislav Nečina
Starosta

A jak dál!
Máme za sebou tři měsíce práce na OÚ a musíme uznat, že jsme se konečně dostali ke
konstruktivní práci. Převzetí veškeré agendy, zaučení nových pracovnic, seznámení se
se stavem jednotlivých dlouhodobě neřešených akcí a projektů, to dalo zabrat.
Je naší povinností informovat všechny občany naší vesnice s cíli a hlavními úkoly, které
jsme si stanovili. Tento výčet priorit je momentálně to nejdůležitější, co naši obec trápí.

 Územní plán
 Dokončení zpracování projektu kanalizace a příprava pro stavební povolení
 Dokončení a vyřešení veškerých vlastnických vztahů po stavbě chodníků tak, aby se dal
dokončit celý dotační proces s tím spojený.
 Zajištění nevyužívaných objektů do stavu zakonzervování a následného zadaní
na vypracování podkladů na jejich využití včetně přípravy projektové dokumentace.
 Kontrola stavu obecních bytů a jejich vytápění
 Škola a řešení s pokračováním v její rekonstrukci s přípravou a využitím dotačního fondu
 Pořízení světelně řízeného přechodu u školy

Ty nejožehavější problémy se snažíme řešit za pochodu. Jsou to třeba práce spojené
s úklidem obecních pozemků po zimě. Nebo nutná oprava střechy a krovu objektu na pile tak,
aby nedocházelo k jeho další devastaci.
Po kontrole stavu místních komunikací se nedivíme kritice občanů. Je bohužel oprávněná.
Ptáte se, co se s tím dá momentálně dělat? Bohužel jen to, že ty nejhorší úseky necháme ještě
letos provizorně po zimě opravit. Následně musíme připravit podklady pro provedení
rozsáhlejších oprav. Na to se zaměříme hlavně s ohledem na možnost získání případné
dotace. Velký problém je, že do místních komunikací zasahují pozemky soukromích vlastníků.
To opět znamená provedení změny vlastníka včetně vzájemného vyrovnání. Na to vše musí
být smlouva a proveden zápis do katastru.
Dokončila se část oplocení sběrného dvora. Chtěli bychom požádat občany o dodržování
otvírací doby na sběrném dvoře, která je uvedena na stránkách obce, a na vstupní bráně.
Bio odpad, jako je tráva, klestí, je možné ukládat průběžně do kontejneru přistaveného volně
k rampě.
Je toho dost, co všechno je potřeba udělat. Popravdě? Je toho strašně moc.
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Viktor Portele
Místostarosta

Redakční rada
Milí Novovesáci,
děkuji za zpětnou vazbu na nový obecní zpravodaj. Potěšily pozitivní i negativní ohlasy.
Díky tomu víme, kde máme „rezervy“ a jakým směrem se vydat v rámci modernizace
zpravodaje. Nicméně i tak budeme rádi za jakékoliv podněty, připomínky a nápady, jak náš
zpravodaj vylepšit 
Jak jsem psal již v mimořádném vydání, je před námi spousta práce, abychom posunuli
úroveň našeho čtvrtletníku do modernějšího kabátu. Zatím se nám nepodařilo domluvit větší
a čitelnější formát, tak se snažíme více zpřehlednit alespoň současný.
Minule jsem Vám také psal o systému placené propagace a reklamy v rámci zpravodaje.
Dobrá zpráva je, že pro občany Nové Vsi bude zdarma  Pokud vás osloví firma mimo obec
se zájmem o placenou reklamu, odkažte ji na mě – email zpravodaj@nova-ves.eu a určitě se
domluvíme.
Dále bych také rád upřesnil, že uzávěrka příjmu příspěvků do zpravodaje bude vždy 10 dní
před uzávěrkou celého čísla. Tedy 21.3., 20.6., 20.9. a 20.11. Je to z toho důvodu, abychom
zvládli opravit a upravit všechny příspěvky, zpracovat celý časopis a mohli jste jej mít ve
schránce již začátkem následujícího měsíce.
Rozhodli jsme se také, že ze zpravodaje nebudeme dělat „fotoalbum“ a proto omezíme
počet zveřejňovaných fotografií z jednotlivých akcí.
Celá alba jsou k prohlédnutí a fotografie ke stažení na stránkách obce:
www.nova-ves.eu/aktualne/fotogalerie

Možná jste už zaslechli, že v létě chystáme hudební festival.
To je pravda, bude se konat v areálu bývalé pily a bližší informace k němu se včas dozvíte.
Připravujeme program pro děti i dospělé. Po poradě se zastupiteli se touto cestou obracím na
potenciální sponzory. Pokud máte zájem se podílet na zahájení nové (doufejme) tradiční
kulturní akce a dát o své firmě vědět, ozvěte se mi na výše uvedený email, kde Vám sdělím
další podrobnosti.
Za redakční radu
Petr Munzar
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Významná životní jubilea
LEDEN:
Kristen Horst

81

Kupský František

80

Modrláková Světluška
Halířová Marta
Pokorný Jiří

Oktávcová Jitka
Hrdý Zdeněk
Vávra Jiří

Pilmannová Stanislava

80
75
74
73
71
71

ÚNOR:

71

Seideová Anna

86

Páv Miroslav

72

Kupská Hannelora

79

Kučaba Pavel

71

Vávrová Alfreda

Šimon František
Valentová Jitka

Herman Vladimír

84

78

74

Kašing Josef

Jahelková Marie
Malá Zlatuše

71

70

65

BŘEZEN:

74

Hozáková Milada

95

Vrabec Václav

74

Koubová Olga

84

Váňa Miroslav

70

Dědková Vlasta

Lacinová Stanislava
Vejdělek Josef

86

77

Benešová Jaroslava
Pavlíček Jaromír

71

65

DUBEN:

75

Jurda Jan

84

Kněžourek Emil

73

Hegerová Marie

81

Seibertová Zdeňka

71

Kučerová Augustína
Žalská Blažena

6

84

74

Šafář Josef

Jirouš Pavel

71

65

Dění v MŠ a ZŠ
CO SE DĚJE VE ŠKOLCE
V únoru v naší školce, jako každý rok, děláme pro děti karneval. Moc jsme se na něj letos
těšili a pečlivě se na něj připravovali. Děti se podílely na výzdobě tříd a chodeb, vyráběly
masky, škrabošky, čelenky, různé ozdoby a klauny. Také zkoušely různé tanečky a učily se
písničky. Ráno byly děti v obou odděleních přivítány pohádkovými bytostmi a začal den plný
tancování a her. Každá třída měla nejdříve svůj program, soutěže a tancování a také
občerstvení se spoustou ovoce a dobrot. Potom jsme se všichni sešli ve velké třídě, kde si
děti navzájem představily své masky, princezny, berušky, motýly, supermany, policisty
a jiné. Děti i paní učitelky si to moc užily, tancovaly jsme mašinku, s kamarády, hrály si
s balónky a každý si domů odnesl malou odměnu.
V březnu jsme tu měli sférické kino s pohádkou Putování podmořským světem
s rybičkami. Děti měly nový zážitek a moc se jim to líbilo.

Radka Portelová
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SFÉRICKÉ KINO NA ZŠ
V pátek 4.3. bylo v naší škole sférické kino. Ještě před tím, než se šly třídy podívat na
vybraný krátký film, se žáci mohli vyfotit s podmořským a velikonočním pozadím. Vznikly
tak skutečně hezké fotografie, které si poté mohli žáci zakoupit. Sférické kino je projekce
filmu ve speciální kupoli – látkovém půlkulatém stanu, který je nafouknutý vháněným
vzduchem. Děti leží na podložkách na zemi a dívají se vzhůru do kupole, kam je film
promítán. Každý ročník zhlédl přírodovědný film, který na vypouklém stropu působí
trojrozměrně. Sférické kino měly fotografované děti zdarma.

PROJEKT RUČNĚ MALOVANÁ MAPA
Vedení obce bylo osloveno paní Martinou Ondráškovou, regionálním projektovým
manažerem projektu Ručně malované mapy. Spolu s panem starostou jsme se dohodli,
že se do tohoto projektu spolu se školou zapojíme. Cílem je vytvoření ručně malované mapy
naší obce, která bude doplněná obrázky dětí naší školy. S panem starostou jsme vytipovali
několik objektů, které by stály za to zveřejnit v této mapě: kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Nové Vsi, Vodní nádrž Mlýnice, skelet pískovcového erbu rodu Pachtů uskladněný
v zasedací místnosti Obecního úřadu Nová Ves. Tyto ruční práce vytváříme v rámci hodin
výtvarné výchovy ve starších ročnících školy. Děti také mohou přinést svá vlastní díla volnou
technikou se svými vlastními náměty z naší obce.
Všechna díla se vyhodnotí, vyberou se ta nejhezčí, která se předají paní Ondráškové
k profesionálnímu naskenování a zařazení do mapy. O vítězích soutěže Vás budeme
informovat v příštím čísle. Již nyní chci všechny děti velmi pochválit za obrovskou snahu
a úsilí. Máme za sebou kreslení přehrady a kostela a většina dětí mě velmi mile překvapila
svou dovedností. Je vidět, že motivace je veliká a děti opravdu chtějí, aby právě jejich dílo
bylo zařazeno do ručně malované mapy. Některá díla si můžete prohlédnout již nyní.
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OPRAVY NA ŠKOLE A SPOLUPRÁCE S NOVÝM VEDENÍM OBCE
Chci velmi poděkovat vedení obce, a zvláště školské komisi spolu se stavební komisí
za aktivní přístup k opravám školy. Za pár týdnů, kdy jsou ve svých funkcích a přednostně
řešili rozpočet celé obce ještě stihli vyřešit problémy s vlhkostí v naší jídelně a skladu
potravin, pomohli mi s výběrem nové a kvalitní firmy na revizi elektřiny celého areálu
a zajistili nejnaléhavější opravy elektroinstalací vyplývajících z této kontroly. Dále je v plánu
řešení vlhkosti stěn v oblasti šaten a výměna stávajícího systému vytápění. Vedení obce
během pár dní zajistilo pro školu také kontejnery na tříděný odpad. Rozběhlo se také řešení
nevyhovující dopravní situace příjezdu ke škole, kterou je opravdu nutné vyřešit,
aby prostor před budovou školy, parkování a příchod dětí do školy byly bezpečné.
Vnímám za velmi povzbuzující, že nynější zastupitelstvo nemá neaktivního člena. Všichni
mají rozdělené oblasti práce v obci a cíleně řeší úkoly, které jim byly svěřeny. Jako ředitelka
školy jsem se přestala zabývat nevyhovujícím stavem budov areálu, protože vidím,
že všechny dlouhodobé i aktuální stavební a technické problémy s areálem školy jsou
neprodleně řešeny. Zvláště chci poděkovat panu Pavlu Čílovi, předsedovi školské komise,
za aktivní přístup ke všem potřebám školy a jejich rychlému řešení.
Mgr. Šárka Kočí
ředitelka školy Nová Ves
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Jednotka SDH Nová Ves
Tímto bych Vás chtěl seznámit s činností sboru dobrovolných hasičů
v Nové Vsi za první tři měsíce roku 2022.
Výjezdová jednotka zasahovala za toto období u několika událostí. Bohužel se jednalo
hned zkraje roku o hašení úmyslně zapálených kontejnerů na třídění odpadů. Zatím se
policii nedokázalo zjistit kdo tyto kontejnery zapaloval, a tak žhář či žháři se pořád pohybují
mezi námi bez potrestání. Doufejme, že to bylo pouze nějaké zkratovité období u této osoby
či osob a toto jednání se již nebude opakovat. Dále naše jednotka zasahovala ve dvou
případech u odstraňování stromů ze silnice po velkých poryvech větru. A v zatím posledním
letošním případě jsme asistovali při transportu osoby do nemocnice.
Ze společenského dění v obci jsme asistovali při masopustním průvodu, kde jsme se
starali o bezpečnost, ale i transport osob, které nebyly schopny zvládnout celou trasu.
V letošním roce se již po uvolnění covidových opatření opět rozjel kroužek mladých
hasičů, kde se naše mládež zdokonaluje ve svých dovednostech, které doufejme upotřebí
na soutěžích, kde pro letošní rok budou závodit. První soutěž ve všeobecné dovednosti
a v požárním útoku se koná 16. dubna v Jeřmanicích, tak jim společně držme palce,
aby se povedlo pěkné umístění.
Tento rok se v hasičárně začalo hned z kraje s větší údržbou klubovny, a nejen proto
že jsme byli vybrání pro pořádání VVH Chrastavského Okrsku, ale aby byla klubovna více
reprezentativní. Byla položena dlažba v kuchyňském koutu a v zázemí pro výjezdovou
jednotku, vymalováno v celém prostoru klubovny, podlaha dostala nový nátěr a dostalo se
nového obložení barové konstrukce. Navíc bylo pořízeno nové vybavení v podobě stolů
a židlí pro sezení a stůl pro zásahový počítač, který se taktéž obnovil. Velké poděkování patří
všem hasičům, kteří se podíleli na tomto zvelebení hasičárny. Obrovské poděkování při
pomoci s rekonstrukcí patří rybářskému spolku Makohyn a asi nejvíce díků z tohoto spolku
si zaslouží díky Jindřich Trojan prostřední. Zvláštní poděkování pak i pro Vítka Marka, který
organizoval rekonstrukci. Po zdařilé obnově zázemí hasičů jsme si uspořádali společně
s Rybáři, kamarády ze spřáteleného sboru hasičů z polské Gozdnice a přáteli z okolí našeho
sdružení zabijačku s kompletní výrobou zabijačkových pochoutek.
Jak jsem se již zmiňoval výše, byli jsme požádáni o poskytnutí prostor pro konání
Okrskové Výroční Valné Hromady, kde mimo hasičů z okolních sborů, okrsku a kraje, byli
přítomni všichni starostové z Mikroregionu Jizerského podhůří a senátor Canov. Naším
úkolem bylo nejen poskytnutí prostor pro konání této události, ale i podávání občerstvení.
A tímto bych chtěl moc poděkovat Mysliveckému sdružení za poskytnutí své kuchyně
na myslivně.
Závěrem bych si Vás dovolil pozvat na „Pálení Čarodějnic“ v doprovodu živé hudby,
které se jako již tradičně bude konat u hasičárny.
Pavel Číla
starosta SDH
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Fotbalový klub Nová Ves, z.s.
Mládež FK Nová Ves
V rámci zimní přípravy našich dětí jsme trénovali dvakrát týdně, stejně jako během
rozjeté sezóny. Bohužel nemáme možnost využívat hřiště s umělou trávou poblíž obce Nová
Ves, a tak jsme jednou týdně jezdili do Liberce na VTJ Rapid a jednou týdně jsme měli
k dispozici tělocvičnu v ZŠ Lesní také v Liberci. I přes dojíždění do Liberce byla účast dětí
skvělá. Všichni si trénování na UMT i v tělocvičně užili. Během zimní přípravy jsme se také
zúčastnili halového turnaje v Chrastavě, kde naši kluci kategorie U11 vybojovali skvělé
5. místo a připsali si cenný skalp při výhře 3:2 nad mužstvem VTJ Rapid, které pravidelně
hraje vyšší krajskou soutěž. Od poloviny března nám začalo přát hezké počasí, a tak jsme se
s tréninky přesunuli zpět na naše travnaté hřiště v Nové Vsi. Zde trénujeme vždy v úterý
a ve čtvrtek od 17:00 hodin, za účasti 15–25 kluků a zatím jedné slečny.

Momentálně jsou u nás děti ročníků 2010–2015 a tak zatím hrajeme pouze soutěž Okresního
přeboru U11. Postupně nám ale děti dorůstají, a tak se od další sezóny chystáme přihlásit do
soutěže jak kategorii U11, tak také kategorii U13, aby měli všichni jak tréninkové,
tak zápasové vyžití.

Domácí utkání kategorie U11:

2.4.2022 od 11:00 jsme hostili Stráž n.N. a Vratislavice A+B
7.5.2022 od 10:00 hostíme Vesec, Frýdlant a Stráž n.N.
29.5.2022 od 10:00 hostíme Ruprechtice A+B, Hrádek n.N. a Vesec
Tímto Vás zveme na náš stadion, přijďte podpořit naše malé naděje.
Dále bychom chtěli oznámit, že se chceme stále rozrůstat, a tak pořádáme Jarní nábor nových
kluků a holek ročníků 2010–2016, vždy každé úterý a čtvrtek od 17:00 hodin na fotbalovém
hřišti v Nové Vsi. Více info na www.fknova-ves.cz.
Telefonní kontakty na trenéry mládeže:
p. Jiří Salaba – 777 566 800
p. Martin Kverka – 608 891 918
p. Marek Smolík – 603 235 151
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A mužstvo FK Nová Ves:
Během zimní přípravy A mužstva, jsme využívali každou sobotu hřiště s umělou
trávou v Krásné Studánce a odehráli jsme přátelské utkání v Chotyni, kde jsme si připsali
vítězství 4:0. Podařilo se nám získat tři posily pro nadcházející část sezony. Tou nejzvučnější,
na kterou se všichni fanoušci mohou těšit, je bývalý hráč FC Slovan Liberec nebo FK Mladá
Boleslav Martin Čupr. Který přinesl do našeho mladého mužstva velkou porci kvality
a zkušeností nasbírané na prvoligových trávnících v Česku a zahraničních angažmá. Myslíme
si, že jsme na jarní část dobře naladěni, chceme ji důstojně dohrát ve střední části tabulky,
stabilizovat mužstvo, přivést ještě minimálně dvě posily a připravit se tak na sezónu
nadcházející, kde bychom se chtěli porvat o přední příčky a možná i znovu přemýšlet
o postupu do krajské soutěže.

Domácí utkání A mužstva:

9.4.2022 od 16:30 jsme hostili Osečnou
23.4.2022 od 17:00 hostíme Rozstání B
7.5.2022 od 17:00 nás čeká derby s Mníškem
21.5.2022 od 17:00 hostíme Krásnou Studánku B
29.5.2022 od 17:00 hostíme FC Jokers
12.6.2022 od 17:00 uzavřeme domácí utkání jarní části s Bílým Kostelem B
Zpráva pro všechny sportovní nadšence v obci a jejím okolí:
FK Nová Ves zve všechny, kterým chybí nějaké sportovní vyžití a chtějí alespoň jednou týdně
hodit za hlavu každodenní starosti, na pravidelný „Hobby fotbálek“ vždy v pátek od 17:00
hodin na fotbalovém hřišti. Přijďte si zasportovat, udělat si žízeň, nebo se jen pobavit mezi
lidi. Občerstvení v klubovně bude vždy zajištěno.

Za FK Nová Ves
Martin Kverka
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Sportovní, kulturní a sociální komise
Děkujeme všem, kteří jste se 5.3. zapojili do masopustu. Bez skvělých zastávek
s pohoštěním, parádních masek a maškar, koše výborných koláčků ani koziček  by to nebyl
ten pravý Novoveský masopust.
A na co se můžeme dále těšit? Vznikl kalendář akcí, které jsou pro tento rok již
připravené. V plánu jsou ještě některé další, které postupně přidáme.
Vše naleznete na webu obce a před každou akcí budou v obci vyvěšeny plakáty, kde se
dozvíte veškeré detaily.
Dnes s Vámi sdílíme akce naplánované na období duben - červen 2022. Najdete je
v tabulce na zadní straně zpravodaje.
Přijďte se pobavit, zasportovat si nebo se jen tak potkat a popovídat se sousedy.
Za sportovní, kulturní a sociální komisi
Růžena Stejskalová

Myslivecký spolek Mlýnice
Náš MS se v loňském roce prezentoval svou aktivitou hlavně na poli myslivosti
v rozsahu průběrného lovu spárkaté zvěře. Hlavním požadavkem orgánů státní správy bylo
zvýšení lovu divokých prasat z důvodu obav na zamoření africkým morem. Ten se přibližuje
z pohraničních oblastí Polska a Německa. Na to má velký vliv i neustálé vyhlašování
varovných zpráv a stále se měnících opatření po případném nálezu pozitivního kusu na
africký mor na našem území. Tyto katastrofické scénáře jsou pro nás myslivce a neziskové
spolky téměř nerealizovatelné bez přispěním státu při zajištění prostředků na likvidaci
případně uhynulých a pozitivních kusů divokých prasat.
Velký dík skládáme OÚ v Nové Vsi, který nám v tomto roce pomohl schválením dotace na
provoz a údržbu mysliveckých zařízení a chalupy ve výši 100.000,- Kč. Tím nám vyřešil
velký problém s nutnou opravou chátrající myslivecké chalupy, která je v současné době
jediným místem, kde se dají pořádat společenské akce pořádané obecními spolky a akce
pořádané obcí. Tato spolupráce je potvrzena i smlouvou pro možnost pořádání těchto akcí.
V zajištění krmiva nám jako každý rok velice pomohli kamarádi z Úmyslovic. Doprava se
zajišťovala vlastními dopravními prostředky našich členů. Dalším druhem krmiva byla
cukrová řepa, kterou jsme nakoupili a zajistili. V loňské sezoně bylo, jako každý rok,
povinností každého našeho člena dodat kvalitní seno nebo to kompenzovat finanční
náhradou.
Významnou akcí našeho spolku bylo ve dnech 17.-19.9.2021 uspořádání
„Dnů myslivosti“. Akce byla hlavně pro naše děti a celou širokou veřejnost. Smyslem akce
bylo přiblížit dětem i dospělým co je to výkon práva myslivosti a co je s tím vším spojeno.
Celý pátek byl věnován jen dětem naší školky a školy, od těch nejmenších až po naše páťáky.
Pro děti jsme měli zajištěno troubení spojené s veškerým průběhem nástupu i ukončení
mysliveckého honu a výkladem u vystavených trofejí včetně občerstvení. Malovaní na obličej
a střelba ze vzduchovky byla zajištěna celý víkend. Sobota a neděle byla určena pro rodiče
s dětmi a možností ochutnávky zvěřinových pochoutek. Zase velké poděkování všem našim
členům a jejich rodinám za perfektní přípravu a zajištění průběhu celé víkendové akce.
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V loňském roce jsme se rozhodli uspořádat tradiční poslední leč, s ohledem na již
neexistující sál místní bývalé hospody, v naší myslivně. Samozřejmě kapacita myslivny je
nepoměrně menší a uspokojit všechny naše příznivce bylo téměř nemožné. A tak jsme
uspořádali v prosinci druhou, jak se říká poslední leč, opět na naší myslivně. Musím říci,
že obě tyto akce se opravdu zdařily a měly velký ohlas mezi občany naší vesnice
a pozvanými hosty. Byli jsme velice mile překvapeni velkým zájmem a účastí mladých lidí.
Na všech bylo vidět, že Covidový půst a proběhlá omezení způsobila velký hlad po možnosti
se konečně odreagovat a jít se pobavit s kamarády.
Tyto akce byly však nesmírně náročné na přípravu a zajištění průběhu, celého večera
pro obsluhu. Proto bych i touto formou chtěl Všem moc poděkovat a jenom doufat, že to tak
vždy bude.
Jednou z akcí byla pomoc po probíhající těžbě dřeva v lese na Mlýnici, která spočívala
v úklidu větví na hromady. Bohužel náš věkový průměr neumožňuje nadstandardní výkony,
ale alespoň tou troškou jsme se snažili pomoci. Nesmíme také zapomínat na předávání
pravidelných informací o dění v našem MS prostřednictvím Novoveského zpravodaje tak,
aby široká veřejnost byla informována o dění v našem MS a s tím spojených prací a akcí.
Další prioritou je především zachování dobrých vztahů s MS Vítkov, Mníšek, Stráž n/N,
HS Dětřichov, Lesy České Republiky, OÚ Nová Ves a Mníšek, včetně MÚ Chrastava.
Celoroční práce našeho MS a našich členů se dá vyjmenovat adresně s konkretizací
jednotlivých dílčích prací. Bohužel v době Covidu se nedalo moc věcí dělat, protože spousta
myslivců z obav případné nákazy se nechtěla vystavovat tomuto nebezpečí.
Nastala nová sezona a je třeba přiložit ruku k dílu, čeká nás spoustu práce s údržbou
myslivny. Specifikace jednotlivých nutných prací je hlavně ve výměně obložení štítů a opravě
střechy nad kuchyní, kde nám začalo zatékat. Docházejí zásoby dřeva a možná bude potřeba
pomoc při výsadbě lesa. Věřím, že každý z nás přiloží ruku k dílu dle svých možností
a schopností. Bohužel nevíme, jaký bude další vývoj s ohledem na válku na Ukrajině
a na možná omezení v důsledku COVID-19 v tomto roce a jaký to bude mít dopad na vývoj
a dění v naší společnosti.
Závěrem bych za výbor MS chtěl poděkovat všem občanům Nové Vsi a lidem
sympatizujícím s myslivostí a za jejich podporu při práci a pomoc v loňském roce a zároveň
je požádat o vzájemnou toleranci a respektování jeden druhého.
Za MS „Mlýnice Nová Ves“
Předseda Viktor Portele

ADVAITA na běžkách
Z putovního deníku vybíráme:
16. 1. 2022
Odjezd proběhl v klidu. Věci jsme naskládali rychle, Olivia má praxi v tetrisu. Když jsme
přijeli na chatu, vyložili jsme věci, vzali běžky a šli jsme vyzkoušet terén. Okolí bylo zahaleno
tzv. v mléce. Všude mlha. Docela mi to šlapalo. Sníh byl zmrzlý. Obdivovala jsem běžkaře,
kteří jezdili stylem „na bruslaře“. Pár z nás se po chvilce válelo ve sněhu, ale Advaita se
nevzdává.
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Ani nevím, za jak dlouho jsme dorazili na Nekras, kde byla cílová rovinka. Čekali jsme
ještě na Kačku a pak jsme se šli podívat k rozhledně Královka, ke které nám Olivia řekla pár
informací, které budou v testu. A vyrazili jsme zpět. Nato, jak mě cesta ke Královce bavila,
tak cesta zpět do chaty už tak slavná nebyla. Čekal nás mírný sjezd, na kterém jsem byla furt
na zemi. Už jsem na to měla nervy, jak se mi motaly nohy, a nemohla jsem vstát. Po docela
chviličce jsme dojeli k chatě a Aneta už dávala revers. Všichni jsme dojeli v pořádku. Převlíkli
jsme se do suchého, udělali jsme si kafíčka a čekali na sekanou, na kterou se vyplatilo počkat.
Teď už jen čekáme na večerní komunitu a těšíme se na Dixit – moc!
„Na běžky se těšíme, padat na nich umíme. Stopě zdar!“ (Viki)

18. 1. 2022

Ráno jsme vstali po probuzení kuchařky Káti, která nám opět zahrála na flétnu budíček.
Já, Milan a Aneta jsme šli odhrnout zbytek sněhu na příjezdové cestě, aby mohla projet Mirka
autem. Aneta to moc dlouho nevydržela, tak jí přišel vystřídat Ondra. Ale i tak jí děkujeme
za pomoc. Byla to fuška, ale alespoň něco místo rozcvičky. V 9.00 hodin všichni nasedli na ski
(běžky) i se mnou a jeli jsme. Ze začátku se mi jelo dobře, cesta byla pěkná, kochal jsem se
místy i přírodou, počasí nám dnes také hrálo do karet. Sledoval jsem, jak všichni jezdí
a chvílema to byla fakt sranda. Bylo moc kopců a stoupání. To mi dalo zabrat asi nejvíc.
Nejvíc jsme se s kluky těšili na ten sešup dolů zpět do Kristiánova. Ta zpáteční cesta nám
dala podle mě všem zabrat a musím ocenit i holky (Anetu s Mončou), které to zvládly dojet
až na chatu. Noha mě bolela, až když jsem byl u přehrady na zpáteční cestě. Teď momentálně
koleno trochu tahá a bolí. Ujeli jsme krásných 26 km. Všichni byli hladoví, a když jsme přijeli,
byli jsme rádi, že jsme tu a že nám Káťa uvařila výbornou večeři.
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20. 1. 2022
Dnešní ráno začalo pěkně zvukem z trubky, na kterou hrála Káťa, která nás jako
kuchařka ráno budí. Ráno všechny tělo bolí, svačinu si na běžky chystají. Rychlá rota
a zahrada/sníh příjezdovou cestu a parkoviště za Sokolkou hrabají. Během pár minut finišují
a pomalu se Advaita crew chystají na bílé peklo na běžkách do Jizerských hor, kde to skoro
známe, chyby pořád vychytáváme, ale všem to dokonale začíná jít. Přes přehradu to opět
hodně štípe, ale my se ničeho nebojíme, vítr nás rozhazuje, my to překonáváme a šlapeme
pořád dál. S kopci se zapotíme, na cígo se těšíme, první lehkou pauzu čekáme až na Chatě
věčného mlčení. Dorazíme všichni, cígo v puse mají, vajglmenovi vajgly do skleničky dávají.
Hola hej, na Jizeru sílu vydáme, za sebe se rovnáme. Bruslíme či klasikou jedeme, kdo co
zvládne, brzo se všichni ve sněhu brodíme. Ještě chvilku jedeme najednou, pak běžky
schováme a do kopce se vydáme, hůlkami si pomáháme. Když tam dorazíme (na vrchol
Jizery), oběd si dáváme.

Kdo chce na Jizeru ke kříži, podívat se může, Olí cestu ukáže, na skálu se těšíme. Výhled
byl famózní, ten, kdo tam nešel, neví, o co přišel. Cestou zpátky na čaji se stavíme, cígo opět
taháme, na jídlo se těšíme a pomalu valíme. Z kopců to dnes nejelo, moc jich ani nebylo, mně
to vyhovovalo. Největší stoupání k přehradě skoro všichni běžky sundali, jen Viki, Olí, já,
Luďa a Pája to nahoru vyjeli. Ondrovi se běžky porouchaly, jinak by nešel pěšky. Do Sokolky
přijíždíme, běžky sundáváme, na jídlo se těšíme, potom chvilku budeme spát, v 19:57 hodin
gong uslyšíme. Na zítra se těšíme, jak vše hravě zvládneme.
„Advaita crew se nebojí, počasí ji nezlomí!“ (Zdeněk)

22. 1. 2022

Dnes jsme byli poslední den na horách. Den probíhal v úklidu a krátké vyjížďky
na běžkách, pak předat chatu pánovi provozujícímu tuto chatu k rekreačním účelům
a odjezd zpět do terapeutické komunity. Ráno bylo nevlídno, foukal vítr, padal sníh, museli
jsme odhazovat příjezdovou cestu a také jsme ji nějak odházeli.
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Nedaleko chaty zapadl do závěje luxusní pražský automobil. Ještě před odjezdem ráno
po onom odhazování sněhu odvezla Olivie autem do Bedřichova bývalého klienta, jenž nás
v pátek poctil svojí návštěvou a který si s námi přijel zaběžkovat, a tak trochu pobýt.
Projížďka na běžkách byla v klídku, dokonce začalo svítit sluníčko. Byly pěkné výhledy. Byli
jsme na rozhledně Slovanka, která byla navržena ve Vídni a postavena zde v Jizerských
horách roku 1887. Její základna je vysoká 3 m, samotná rozhledna pak má 11 m, montovali ji
17 dní a na slavnostní otevření přišlo 5 000 lidí.
Někomu se zpátky do komunity nechtělo a někomu (mně) ano. Po příjezdu vše probíhalo
v poklidu, vyndat lyže, vynosit bagáž, vybalovat se, nacpat pračky a prát. Pak jsme jedli,
posdíleli na závěrečné skupině a po večeři jsem si šel koupit tabák. (Kuba)

Ze života školní družiny
Maškarní bál v družině – v pátek 4. března
Po dvouleté koronavirové pauze jsme uspořádali v družině maškarní bál, kterého se
účastnily i děti navštěvující školní klub. Společně jsme si zatancovali, ale hlavně zasoutěžili.
U některých soutěží jsme se skutečně pobavili, ale největší úspěch měly nafukovací balónky.
Každý účastník byl obdarován pitíčkem, lízátkem a malým zákuskem. Pro děti bylo
připraveno občerstvení – převážně ovoce.

Vynášení Moreny

Konec zimy se oslavuje vynášením Moreny – smrtky, jejím utopením nebo
zapálením. Vyrobili jsme s dětmi Morenu ze slámy, sukničku měla z bílého krepového
papíru. Vše jsme svazovali konopným provázkem. Ze šnečích ulit jsme navlékli náhrdelník a
za zpěvu písně „Přišlo jaro do vsi“ jsme figurínu vhodili do řeky Jeřice.
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Yvona Koblihová
Vychovatelka ŠD

Z historie masopustu
V dřívějších dobách se říkalo, že rok má pět období- jaro, léto podzim, zima a masopust.
Je to zvláštní období, kdy vládne ještě zima, ale ve vzduchu je již příslib jara. Lidé zapomenou
na slušné chování – tancují, veselí se, křepčí, převlékají se za roztodivné tvory, pijí, jedí tučné
pokrmy a chovají se trochu ztřeštěně. Kořeny tohoto obyčeje jsou prastaré, masopust nebyl
pouze zábavní záležitostí. Bylo v něm mnoho magie, pověrečných rituálů a víry lidí, že právě
tímto chováním zabezpečí reprodukci vlastní rodiny i prosperitu hospodářství. Masopust
trvá od Tří králů do Popelce. Popeleční středa udělá konec všem radovánkám a zahajuje
šestinedělní předvelikonoční půst. Začíná už tučným čtvrtkem s pečení, klobásami, slaninou
a především smaženým masopustním pečivem a pokračuje až do masopustního úterý.
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V úterý se začíná časně z rána. Na určené místo, většinou do sálu hospody se scházejí
maškary. Převlékají se, pomazávají si obličeje. Laufr všemu velí, muzikanti naladí nástroje
a průvod se vydá k rychtářovi, dnes ho nahrazuje starosta obce či primátor, se žádostí
o povolení maškarní obchůzky.

Starosta maškaru nakonec povolí a připije jí na zdraví. Potom se veselý průvod vydá
po obchůzce. Přestrojování patřilo odjakživa k oblíbeným zábavám. Masopustní masky,
které se účastnily masopustní obchůzky:
Laufr – byla postava vůdčí, měl to být mládenec chytrý a pohotový. Na něm totiž často
záležel zdárný průběh maškary.
Mládenci – v čele průvodu za muzikou vykračovali dva mládenci v černých šatech,
přes prsa šerpy a na hlavě cylindr.
Ženich a nevěsta – za obě postavy se převlékali chasníci, jak to bylo zvykem, protože ženy
neměly mezi maškarády přístup.
Turci – čili vojáci byli nezbytnou součástí průvodu.
Kobylka a ras – další důležitým členem byla kobylka. Ta ve většině případů skončí na závěr
dne neslavně, je poražena rasem, když jí předem rychtář přečetl vtipný seznam lotrovin,
jež po celý rok vyváděla. Pochopitelně jsou to prohřešky místních obyvatel.
Medvěd s medvědářem – v některých obcích přebírá osud poraženého zvířete medvěd.
Po skončení obchůzky je zastřelen a stejně jako u kobylky mu dávají za vinu vše, co se v obci
za rok urodilo.
Slamák či Slaměný – je ustrojen do slaměných došků. Výroba oděvu Slamáka je náročná
a zdlouhavá, ale potřebnou dlouhou žitnou slámu sklizenou klasicky kosou a vymlácenou
není dnes snadné opatřit.
Bába s nůší – figura využívá nůše bez dna, chasník si vlezl do nůše a připevnil si ji popruhy
k pasu. Kolem nůše je přišita zástěra, na přední stěně nůše je přišita loutka báby s hlavou
v šátku.
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Žid – z výtvarného hlediska je tato maska nejzajímavější. Je oblečen do starého dlouhého
kabátu hustě pošitý hadříky, pruhy kůží a kožešin, peřím, penízky, plíšky a jinými cetkami.
Přes obličej má masku se zobákovitým červeným nosem. Na hlavě má velký černý klobouk.
Kominík – je spíše novodobější figura, která se začala objevovat až koncem 18. století.
Kominík měl klasické černé oblečení, na rameni žebříček nebo štětku, bílou plátěnou čepici.
V průvodu byli také k vidění policajti, hasiči, doktoři, fotografové, muži v uniformách z dob
mocnářství, také prvorepublikové uniformy, dobové kroje, vodníci, víly a další pohádkové
bytosti. V minulosti bylo ženám přestrojování zakázáno, dnes se často při masopustní
obchůzce angažují právě dívky a ženy a dokonce i děti.

Yvona Koblihová
Čerpáno z knihy:
Hody půsty Masopusty
Autor: Kamila Skopová
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Noc kostelů
V pátek 10.6.2022 se i Nová Ves připojí k tradiční a velmi známé mezinárodní kulturní
akci Noc kostelů. Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a Rakousku. Česká republika
se přidala od roku 2009. Tato akce nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely
a modlitebny, ale také prostory klášterů, krypty a věže a podobně.
Náš kostel Nanebevzetí Panny Marie bude otevřen od 19:00hodin. Součástí programu
bude koncert harmonikářky Jany Vébrové.

Informace z podatelny
Znovu připomínáme, že v obci funguje oznamovací služba pomocí SMS. Občané, kteří se
na podatelně zaregistrovali, dostávají formou SMS oznámení o pravidelných, nepravidelných
i mimořádných akcích. SMS lze použít i v rámci varovného systému. Je to nejrychlejší
způsob, jak vás co nejrychleji informovat, případně varovat. Přijďte se zaregistrovat a využít
výhod být informováni. Nebo stačí pro registraci zavolat k nám na podatelnu. Registraci
můžete samozřejmě také kdykoliv zrušit. Obsáhlejší aktuální informace najdete vždy
na našem webu www.nova-ves.eu. Tam si podle data najdete nejčerstvější informace
o blížících se kulturních a sportovních akcích, včetně informací, které vedení OÚ potřebuje
sdělit občanům co nejrychleji. Nově tam najdete i informace o probíhající údržbě a obnově
obecního majetku, včetně fotodokumentace.
Podatelna OÚ
+420 776 240 857
+420 482 720 110
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Užitečné kontakty
Obecní úřad

+420 482 720 110

podatelna@nova-ves.eu

+420 776 240 857
Starosta obce

+420 776 678 760

starosta@nova-ves.eu

Místostarosta obce

+420 776 678 733

mistostarosta@nova-ves.eu

Správce webu

web@nova-ves.eu

Zpravodaj

zpravodaj@nova-ves.eu

Webové stránky

www.nova-ves.eu
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Zápis do mateřské školy Nová Ves

Zápis do mateřské školy je letos prezenční formou
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 1000 do 1230 ve třídě MŠ Nová Ves Želvičky
Přijďte osobně i se svým budoucím školáčkem
a s sebou, prosím, přineste:
•

Rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce

Pokud se nemůžete dostavit osobně
pro (nemoc nebo karanténu):
Můžete si potřebné dokumenty stáhnout na
www.zsmsnovaves.cz a odevzdat následujícími způsoby do 12. 5. 2022:
•
•
•
•

Poštou na adresu ZŠ a MŠ, Nová Ves 180, 463 31 Chrastava (nadepište Zápis do MŠ)
Osobně vhodit v zalepené obálce do schránky ZŠ a MŠ Nová Ves (nadepište Zápis do MŠ)
S elektronickým podpisem e-mailem na adresu skolanovaves@centrum.cz;
Do datové schránky školy ID: 8fxmftf;

Ředitelka ZŠ a MŠ Nová Ves, okres Liberec, stanovuje dle zákona 561/2004 §34, následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní
rok 2021/2022:
•
•
•
•
•

přednostně budou přijímány děti ze spádového obvodu Nová Ves
děti s odkladem povinné předškolní docházky
děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
podle věku
dítě, jehož sourozenec se již ve zdejší škole vzdělává.
V Nové Vsi 25. 3. 2022
Mgr. Šárka Kočí , ředitelka ZŠ a MŠ Nová Ves

Proč si vybrat mateřskou školu v Nové Vsi: V oddělení 2 učitelky a 1 asistentka na
maximální kapacitu oddělení 24 dětí, ve školce působí i logopedický asistent. Máme domácí
vesnické prostředí, rekonstruované interiéry, tělocvičnu, interaktivní tabuli, velikou zahradu
s množstvím atrakcí a herních prvků.
Kontakty: vedoucí učitelka: 774 774 165, skolanovaves@centrum.cz, www.zsmsnovaves.cz

Kulturní, společenské a sportovní akce
plánované na jaro 2022
Termín

Název akce

Místo konání

Stručný popis

23.4. 2022

Vítání občánků

OÚ Nová Ves

Slavnostní uvedení občánků
do života.

30.4.2022

Pálení čarodějnic

Hasičárna
Nová Ves

Tradiční akce pro děti i dospělé
s živou hudbou a opékáním
buřtů.

13.5. 2022

Setkání seniorů

Myslivna Mlýnice

Tradiční společensko-kulturní
akce pro dříve narozené.

28.5.2022

Novoveský
koloběh

Fotbalové hřiště
FK Nová Ves

První ročník závodu dvojic:
žena + muž + 1 kolo.
Příležitost otestovat si
vzájemnou spolupráci.

10.6.2022

Noc kostelů

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Mezinárodní tradiční akce
spojená s vystoupením
harmonikářky Jany Vébrové.

11.6.2022

Dětský den

Fotbalové hřiště
FK Nová Ves

Celodenní zábava pro děti. Hry,
soutěže, stezka odvahy
a překvapení.

16.7.2022

Letní festival
NOVÁ VES ŽIJE

Areál bývalé pily

První ročník festivalu zábavy,
her a hudby.
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