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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě a dosud nepříznivému počasí, věřím že se již dočkáme sluníčka a budeme
z něho moci načerpat novou sílu.
Covidová situace nás zatím neopouští, ale veškerá rozvolňovací opatření jsou světlem na
konci tunelu. Věřím, že nastane doba, kdy na tuto nepříjemnost budeme jen vzpomínat.
Dovolím si podat Vám pár informací o probíhajících projektech.
Škola – byl vypracován celkový projekt na její rekonstrukci, bohužel se mi přes veškerou
snahu nepodařilo včas do potřebného termínu získat kompletní projektovou dokumentaci pro podání dotace. V tuto dobu pracujeme na záměru otevřít pátý ročník. Po dohodě
se zastupiteli, byla schválena částečná rekonstrukce sociálního zařízení a přípravny
zeleniny. Dne 1. 6. 2021 končí termín pro podání nabídek a bude následovat výběr
zhotovitele.
Následně budeme sledovat vyhlášení dotací, které bychom mohli využít pro další etapy
rekonstrukce.
Autronik - byl vypracován pasport budovy. Dále bylo vypracováno stavebně konstrukční
řešení, tento dokument byl se žádostí o povolení stavebních úprav předán na stavební
úřad v Chrastavě. V tuto dobu probíhá vypracování posudku na dřevěné konstrukce s
termínem do 15.7.2021. Bylo dohodnuto provizorní podepření stropů, po dobu než bude
zahájena plánovaná oprava budovy.
Víceúčelové hřiště– do dnešního dne stále nemám informaci o rozhodnutí z MMR zda
nám byla přidělena dotace na výstavbu. V současné době jsme obdrželi pouze dotaci z
rozpočtu Libereckého kraje.
Hřbitov – byla podaná žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi a nového oplocení.
Dopravní automobil pro JSDH Nová Ves – po získání dotace, výběru dodavatele a všech
potřebných dokumentů, čekáme na převzetí nového automobilu.
Naší snahou je rozšíření herních dětských prvků, kde se opět pokusíme využít dotací.
Na žádost občanů, budou k místní komunikaci kudy chodí na procházky, umístěny lavičky, které již obec zakoupila.
Všem občanům děkuji za odevzdané dotazníky, které budou zpracovány pro potřeby
vytvoření Rozvojového dokumentu obce.
Vážení spoluobčané, nastává nám čas sečení, úklidu zahrad a přípravy otopu na zimu,
proto Vás žádám, abyste při těchto činnostech dodržovali obecně závaznou vyhlášku
č.3/2013 o regulaci hlučných činností článek 4.
Používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek,
motorových pil, křovinořezů, vrtaček apod., provozování venkovních zařízení šířících
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zvuk a hlučných projevů je možné pouze:
- o sobotách to je možné od 9:00 hodin do 15:00 hodin
- o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích zákona 245/2000 Sb., od 09:00
hodin do 12:00 hodin.
Všem Vám děkuji za dodržování této vyhlášky, která umožní pokojné soužití občanů.
Prosím buďme k sobě ohleduplní.
Moc děkuji našim dětem ze ZŠ Nová Ves za úžasný výkon při reprezentování v soutěži O
pohár Mikroregionu Hrádecko -Crastavsko, který se konal dne 25. 5.2021 v Rynolticích.
Naše družstvo pod vedením paní ředitelky získalo krásné 2. místo. Gratuluji.
Všem, kteří se chystají na dovolenou přeji, aby si volno krásně užili odpočinuli si a pokud
budete svou dovolenou trávit mimo obec, přeji Vám bezpečný návrat domů.
Renata Hajnová – starostka obce, tel. 776 678 760
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 8/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zadávací dokumentaci k zakázce malého rozsahu na pořízení dopravního automobilu pro SDH Nová Ves a pověřuje
místostarostu obce obeslání čtyř dodavatelů.
Usnesení č. 9/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace FK Nová Ves č. 1/2021 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Usnesení č. 10/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo žádost majitele nemovitosti
čp. 122 Nová Ves a vzdává se předkupního práva k budově čp. 122 Nová Ves a st. p. č.
143/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy, tak jak je uvedeno v Kupní smlouvě ZN č. 214/2004
sepsané dne 12.10.2004 a vloženo na Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj dne
7.2.2005 a zapsáno dne 31.3.2005 pod ZN. V- 804/2005-505.
Usnesení č. 11/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo žádost majitelky pozemku
p.p.č. 225/49 a vzniklé st. p. č. 672 k.ú. Nová Ves u Chrastavy a vzdává se předkupního
věcného práva, tak jak je uvedeno v kupní smlouvě sepsané dne 10.7.2013 a vloženo na
Katastrálním úřadě pro Liberecký kraj dne 20.11.2013 pod ZN. V-7279/2013-505.
Usnesení č. 12/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu části garáže
na st. p. 511 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 54m2 za 500,-Kč/ měsíc na dobu jednoho
roku od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 13/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu garáže v
nemovitosti čp. 187 Nová Vesza 500,- Kč/měsíc na dobu jednoho roku od podpisu
smlouvy.
Usnesení č. 14/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí se zřízením 5. ročníku základní
školy od roku 2021 a ukládá:
1. Ředitelce školy vybrat ve výběrovém řízení nového pedagoga na plný
úvazek a připravit veškerou dokumentaci a nejnutnější materiální
vybavení pro zřízení 5. ročníku
2. Starostce obce zajistit vybudování 1 umyvadla a 1 WC na WC dívky
podle přiložené projektové dokumentace do 31.7.2021
Zastupitelstvo obce bere na vědomí nutné náklady na zřízení 5. ročníku pro vybavení
třídy jsou předpokládány na 350 000,- Kč. Tyto náklady zahrnují: 10 ks pevných PC stanic
s veškerým potřebným hardwarem a softwarem potřebným pro výuku 5. ročníku,
úpravou sociálního zařízení dle požadavků KHS, a to navýšení 1 ks toalety dívky a 1 ks
umyvadlo toalety dívky včetně napojení, počítačové stoly a židle pro počítačovou třídu.
Vývěrové řízení bude vyhlášeno v souladu se zřizovací listinou ZŠ a MŠ a směrnicí pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nová Ves.
Usnesení č. 15/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje směrnici č. 1/2021 ,, CENOVÝ
VÝMĚR ZA PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA“, která stanovuje možný způsob získání
palivového dřeva v katastru obce Nová Ves a stanovuje prodejní cenu kulatiny na pilu.
Tímto se ruší dosavadní směrnice č. 5/2019.
Usnesení č. 16/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves uděluje souhlas k použití znaku obce
Nová Ves k vytvoření turistických štítků (viz. Příloha). Po zhotovení turistického štítku
zašle žadatel jednu fotografii obci Nová Ves pro účely archivace.
Usnesení č. 17/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje poskytnutí daru pro AZYL PES
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Krásný Les IČO: 02391660 ve výši 5.000,- Kč. A pověřuje starostku obce Nová Ves podpisem darovací smlouvy.
Usnesení č. 18/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
Usnesení č. 19/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr opravy základní a mateřské školy v roce 2021 v nezbytně nutném rozsahu.
- Celkové rekonstrukce toalet.
- Na základě předběžného výsledku posudku stavu krovů, kompletní opravu
střechy a padající omítky.
Usnesení č. 20/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves po projednání žádosti ZŠ a MŠ Nová Ves
schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt ŠABLONY DO ŠKOL III.
Usnesení č. 21/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem části garáže na st.
p. 511 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 54m2 jedinému zájemci za 500,-Kč/ měsíc na
dobu jednoho roku od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 11.3.2021
Usnesení č. 22/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem garáže v
nemovitosti čp. 187 Nová Ves jedinému zájemciza 500,- Kč/měsíc na dobu jednoho roku
od podpisu smlouvy. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 11.3.2021.
Usnesení č. 23/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1299/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 740 m2za cenu 1Kč/m2 dle
obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu jednoho roku.
Usnesení č. 24/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr prodeje pozemku
164/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 57 m2 vzniklého z p.p.č. 164/1 k.ú. Nová Ves u
Chrastavy a pozemku 1772/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 23 m2 vzniklého z p.p.č.
1772/2 k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle geometrického plánu č. 1204-5/2021za cenu 400,Kč/m2.
Usnesení 25/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek VZMR pořízení dopravního automobilu pro SDH, které se koná dne 21.4.2021 v
15,00 hodin ve složení: Libor Uzel, Vratislav Nečina, Martin Maťátko, Pavel Číla
Usnesení 26/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova opatření 19 podpora místního rozvoje na základě iniciativy
LEADER operace 19.2.1. podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje čl. 20a na obnovu hřbitova.
Usnesení č. 27/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Závěrečný účet obce Nová Ves
za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 28/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Účetní závěrku obce Nová Ves
za rok 2020 bez výhrad.
Usnesení č. 29/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Nová Ves za rok 2020 bez výhrad. Kladný
hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 62 820,91 Kč nařizuje použít na krytí ztráty
předcházejících účetních období, evidované na účtu 432 ve výši 44 943,66, zbývající část
17 877,25 Kč nařizuje převést do rezervního fondu.
Usnesení č. 30/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zahájení výběrového řízení
VZMR na opravu školy v rozsahu Smlouvy o dílo čl. I. Rekonstrukce sociálního zařízení a
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
a přípravny zeleniny v ZŠ Nová Ves na p.p.č. st. 293 k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle projektové dokumentace z 3/2021 v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr,
který jen nedílnou součástí Smlouvy. V souladu se směrnicí na zadávání veřejných
zakázek písemnou výzvu obdrží nejméně pět dodavatelů. ZO dále jmenuje komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
- místostarosta obce pan Libor Uzel, zastupitel pan Vratislav Nečina, zastupitel pan
Lukáš Pokorný, zastupitel pan Martin Maťátko, zastupitelka paní Lenka Zimová, člen
projekčního týmu pan Jaroslav Postl
Usnesení č. 31/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje provedení statického zajištění
objektu čp. 24 Nová Ves dle stavebně konstrukčního řešení fa Statik s.r.o. duben/2021 č.
zakázky ST-2021-026.
A zadává úkol starostce obce paní Renatě Hajnové
- Zajistit rozpočet + výkaz výměr.
- Zajistit vyjádření stavebního úřadu.
- Zajistit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.
Vše do 14. 6. 2021, kdy bude předloženo zastupitelům na veřejném zasedání.
Usnesení č. 32/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves po projednání bere na vědomí přípravu
zadávacího řízení na likvidaci a svoz komunálního odpadu v obci Nová Ves.
Usnesení č. 33/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí a schvaluje podpis smlouvy o
smlouvě budoucí mezi Obcí Nová Ves a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou fa ELMOS
LIBEREC s.r.o. nazřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-124020302/SOBS_VB/1/ zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1684 k.ú. Nová Ves u Chrastavy
Usnesení č. 34/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí a schvaluje podpis smlouvy o
smlouvě budoucí mezi Obcí Nová Ves a ČEZ Distribuce a.s. zastoupenou fa ELMOS
LIBEREC s.r.o. nazřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-124011764/SOBS_VB/3 zařízení distribuční soustavy na p.p.č. 1693/1 k.ú. Nová Ves u
Chrastavy
Usnesení 35/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019102/VB/03 mezi Obcí Nová Ves a ČEZ
Distribuce a.s. zastoupenou KOLLERT ELEKTRO s.r.o. Smlouva o smlouvě budoucí byla
schválena ZO 20. 5. 2020 usnesením č. 51/20.
Usnesení 36/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem části pozemku p.p.č.
1299/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 740 m2za cenu 1Kč/m2 dle obecní směrnice o
pronájmu pozemků na dobu jednoho roku jedinému zájemci. Záměr pronájmu byl
zveřejněn dne 15. 4. 2021.
Usnesení č. 37/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje prodej pozemku 164/4 k.ú.
Nová Ves u Chrastavy o výměře 57 m2 vzniklého z p.p.č. 164/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy a
pozemku 1772/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 23 m2 vzniklého z p.p.č. 1772/2 k.ú.
Nová Ves u Chrastavy dle geometrického plánu č. 1204-5/2021za cenu 400,-Kč/m2
jedinému zájemci. Záměr prodeje byl zveřejněn dne 15.4.2021.
Usnesení č. 38/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr prodeje části pozemku
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p.p.č. 711/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře cca 58 m2 za cenu 100/ m2.
Usnesení č. 39/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr prodeje části pozemku
p.p.č. 1299/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře cca 5 m2 dle geometrického plánu č.
1232-11/2021zapsaného na KÚ Liberec dne 28.4.2021 za cenu 100 / m2.
Usnesení č. 40/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 306/1, 215/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře cca 240 m2 za cenu 1 Kč/
m2/den na dobu jednoho roku tj. 365 dní od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 41/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje přenechání bytu v čp. 55 pro
potřeby sociálního zařízení ADVAITA z.ú a podpisu dodatku ke smlouvě o užívání
nemovitosti.
Usnesení č. 42/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí a nemá připomínek ke změně
stavby RD na pozemku p.p.č. 1200/4 k.ú. Nová Ves u Chrastava před jejím dokončením.
Navržené změny jsou v souladu s ÚP obce Nová Ves.
Usnesení č. 43/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje výstavbu RD na p.p.č. 1255/5
k.ú. Nová Ves u Chrastava dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing.
Petrem Prokopem, Masarykova 542/18, Liberec 1 IČ. 164 01 522 v březnu 2021. Stavba je
v souladu s ÚP obce Nová Ves.
Usnesení č. 44/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves po projednání schvaluje koupi pozemku
p.p.č. 642/5 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 373m2 evidovaném na LV 483 do majetku
obce Nová Ves za vzájemně dohodnutou kupní cenu 535,-Kč/m2 celkem za 199 555,- Kč.
Usnesení č. 45/21Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s poskytnutím neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2021 ve výši 10 000,- Kč na bakteriologický
příspěvek PPL PLUS rybářskému spolku MAKOHYN. Ukládá starostce obce předložit na
dalším zasedání zastupitelstva dne 14.6.2021 Veřejnoprávní smlouvu ke schválení.

ODPADY – SBĚRNÉ MÍSTO
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, při návštěvě sběrného místa prosím vhazujte odpady do kontejnerů podle uvedeného označení, pokud si nejste tříděním jisti, konzultujte to s obsluhou!!!
PLAST VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ= příklad: PLASTOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK, KOUPELNOVÉ
PLASTOVÉ POLICE, PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY…
SKLO VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ= příklad: OKENNÍ TABULE BEZ RÁMŮ, AUTOSKLO…
KOMUNÁLNÍ ODPAD NADMĚRNÉ VELIKOSTI= příklad: SEDACÍ SOUPRAVY, KOBERCE
DŘEVO = příklad: VŠE CO JE DŘEVĚNÉ ZBYTKY DŘEVA NÁBYTEK,(NE OKENNÍ RÁMY)
BIOODPAD = příklad: TRÁVU, VĚTVE, ZBYTKY Z KUCHYNĚ …
JEDLÉ TUKY A OLEJE = příklad: ZBYTKY OLEJŮ Z KUCHYNĚ…
STAVEBNÍ ODPAD = pouze takové množství, které nese nutná oprava domácností.
Tento odpad není odpadem komunálním a je zpoplatněn dle sazebníku za stavební
odpad. Likvidaci většího množství zajištují specializované firmy.
DĚKUJEME ZA VAŠE POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI

Novoveský zpravodaj

7

SPLATNOST POPLATKŮ
Vážení občané a vlastníci nemovitostí v obci Nová Ves, dovoluji si Vás požádat o spolupráci.
Při zasílání platby na účet obce Nová Ves: 0984855369/0800 Česká spořitelna, do poznámky uvádějte vaše jméno, číslo nemovitosti a nově také uvádějte variabilní symbol
ODPADY 1337, PSI 1341. Platby prosím neslučujte.
Poplatek – odpady pro rok 2021
Objem směsné nádoby
Frekvence svozu
Roční poplatek (Kč)
60 litrů
1x 14 dní
1000,110 litrů
1x týdně
2500,110 litrů
1x za 14 dní
1700,240 litrů
1x týdně
4400,Rekreační objekty
spol. nádoby–kontejner, pytle
500,Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30. 6. 2021.
Poplatek – psi pro rok 2021
Za jednoho psa 180,- Kč, za druhého psa téhož držitele 240,- Kč
Za třetího a dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
DRŽITEL DŮCHODU
Za jednoho psa 90,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2021.
Děkuji za vaši spolupráci
Vladimíra Vondrová

PUTOVÁNÍ MIKROREGIONEM HRÁDECKO–CHRASTAVSKO
Mikroregion je svazek deseti členských obcí, osm vesnických a dvě města, založen byl v
roce 2001. Obce a města navázala aktivní spolupráci, na pravidelných členských
schůzkách se domlouvají, plánují a rozhodují.
Mikroregion má zájem o zlepšení poznávání všech členských obcí. Společně tedy
vymyslel hru, jejímž úkolem je sbírat v každé členské obci aktivně razítka a dozvědět se o
ni něco podrobněji. K této hře vydal Mikroregion publikaci ,,Putování Mikroregionem
Hrádecko – Chrastavsko“.
Po obdržení brožury a návštěvě obcí, si v každé z nich otisknete razítko, (místa kde razítka
obdržíte jsou uvedena v brožuře) za osm razítek z deseti si vyzvednete v informačním
centru v Chrastavě a v Hrádku nad Nisou cenu. Na výběr budete mít puzzle s fotografiemi z
jednotlivých obcí. Publikace tedy slouží jako dobrý tip na výlet, za který ještě na závěr
obdržíte odměnu. Mikroregion vám k putování a poznávání přeje mnoho krásných
zážitků.
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících červenec – září 2021 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Vobecká Helena
95
Kulhavá Alena
85
Lachman Alois
84
Kurimská Božena
79
Štrincl Rudolf
78
Horňák Jaroslav
78
Modrlák Osvald
78
Klimovič Ivan
78
Pachtová Drahomíra
77
Petr Josef
76
Hermanová Jana
75
Oktávec Rudolf
75
Randáček Jaroslav
74
Petrová Olga
74
Večerníková Stanislava Karolina 73
Ťukalová Stáňa
73

Novoveský zpravodaj

Malá Anna
Sanislová Miloslava
Šimonová Dagmar
Bošek Přemysl
Douda Petr
Hruška Jaroslav
Surmayová Pavlína
Svoboda Petr
Novák Jiří
Sedláček Josef
Seibert Marcel
Drbohlavová Jiřina
Holinská Monika
Syrůček Hynek
Jeřábek Jaroslav

72
72
72
72
72
72
72
72
71
71
71
71
71
70
70
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mateřská škola
Tento školní rok trochu připomíná minulý. V březnu jsme museli školku uzavřít a po
nařízené pauze nastoupily pouze nejstarší děti, aby nezameškaly přípravu na základní
školu. Děti jsme měli rozdělené do dvou skupin podle nařízení. V této sestavě jsme
připravovali kouzelnou školku. Celý týden jsme si povídali o čarodějnicích, lektvarech,
kouzlech, dobru a zlu. Vyrobili jsme si netopýry, pavouky, vařili jsme kouzelné lektvary a
učili se zaříkávadla. V pátek jsme se sešli převlečení za čaroděje a čarodějky ve
vyzdobených třídách. Potom jsme se přemístili ven, kde jsme si zatancovali, řekli kouzlo a
šli soutěžit. Na hřišti jsme prověřili zdatnost dětí a taky, jestli se nebojí pavouků nebo žab.
Taky jsme létali na koštěti. Opekli jsme si buřty a ochutnali „žížaly“.
Od 3.5. nastoupily do školky všechny děti a kamarádi byli opět spolu. Děti se do školky
těšily, v době uzavření nám posílaly obrázky, vyplněné úkoly, krátká videa a fotky.
Hned první květnový týden jsme se připravovali na Den matek. Mladší děti vyrobily
přáníčka a dárek a natočily krátké video pro maminky, starší děti upekly pro maminky
dortík, který krásně ozdobily, vyrobily přání a kytičku pro svoji maminku.
Teď se těšíme na MDD, kdy se vydáme do pohádkového lesa a celý den si pěkně užijeme.
Radka Portelová

Čarodějnice ve škole
V pátek 30. 4. 2021 se žáci školy sešli ve třídách v čarodějnických kostýmech. Každý, kdo
chtěl být pasován na mladého čaroděje nebo čarodějku a dostal diplom, musel splnit
několik úkolů a projít čarodějnickou únikovou hrou. Při tom se děti seznámily
s historií vzniku „ pálení čarodějnic“. Poté se přesunuly do blízkého lesíka, kde v družstvech soutěžily v poznávání živočichů, léčivých i jedovatých rostlin, luštily zašifrovanou
zprávu a zdokonalovaly se ve sportovních dovednostech. Za jejich snahu je čekala sladká
odměna. Vyvrcholením celého dne bylo zapálení ohně s figurínou čarodějnice a následné
opékání vuřtů. Na akci se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy.
Mgr. Eva Brestovanská
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
2. místo v POHÁRU MIKROREGIONU HRÁDECKO – CHRASTAVSKO
V úterý 25. května 2021 se naše škola zúčastnila všestranně pohybové soutěže O POHÁR
MIKROREGIONU HRÁDECKO – CHRASTAVSKO. Tentokrát soutěž pořádala škola a školka v
Rynolticích. Našimi nominovanými reprezentanty byli: Hynek Syrůček, Valentýna Malá,
Štěpán Renner, Adéla Hofmanová a Josef Malaga.
Soutěžili a udatně závodili hned v pětiboji: sprint, skok do dálky, hod na koš, štafetový běh
a skok přes švihadlo. Výkony našich dětí byly velmi vyrovnané a soutěž velmi prožívaly.
Zde uvádím některé nejlepší výkony:
· Štěpánu Rennerovi se podařilo za 1 minutu přeskočit přes švihadlo 100krát.
Musím říci, že skákání bylo ztíženo nejen nervozitou závodu, ale i jinými švihadly,
než na které byly děti zvyklé, takže ve škole většina dětí měla lepší výkony než
při samotném závodě.
· Ve sprintu měla nejlepší čas naše, co do vzrůstu, nejmenší Adélka Hofmanová.
· Ve skoku do dálky skočil nejvíce Josef Malaga: rovných 2,53 metrů.
· V hodu na koš zabodovali Hynek Syrůček a Adélka Hofmanová.
Děti si nakonec vybojovaly krásné druhé místo, a tak získaly pro naši školu první zlatý
pohár. Velmi všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Jsme velmi rádi, že
mezi sebou máme takto nadané sportovce. Zvítězili mezi 11 týmy z různých a často i
daleko větších škol zdejšího regionu.
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Výsledky šetření České školní inspekce:
Česká školní inspekce se v na konci měsíce dubna připojila na 3 on-line hodiny každé paní
učitelce, protože probíhalo celoškolní šetření pro ministerstvo: jak probíhá distanční
výuka na školách a jak ovlivnila kvalitu vzdělávání. Paní inspektorka Dana Rozkovcová
nás velmi pochválila, kvalita výuky na naší škole je u nás rozhodně mnohem lepší, než na
velkých školách. Pochválila nás, jako pedagogy za kvalitu našeho vzdělávání, používání
všech dostupných digitálních technologii, ale také je velikou výhodou to, že jsme do
online výuky zapojili i paní asistentky, které s dětmi online pocvičovaly. Při porovnání
znalostí dětí z Nové Vsi se stejnými ročníky na ostatních školách naše děti uspěly výborně.
V probírané látce byly ještě před ostatními školami a bylo na nich vidět, že látku mají
dobře procvičenou. Tento dobrý stav vzdělávání na naší škole paní inspektorka přisoudila
především skvělé pedagogické úrovni našich učitelů, velkému počtu online hodin
(využívali jsme doporučená nejvyšší množství online hodin pro dané věkové kategorie
žáků) a velikou výhodou pro naše děti byl jejich malý počet ve třídách – všechny děti
se velmi často dostanou ke slovu, nezahálí, nové znalosti jsou nucené okamžitě
používat, a tak si učivo velmi dobře zafixují. Velmi dobře bylo hodnoceno také klima
na hodinách, je vidět, že jsme malinká školička rodinného typu, kde má každé dítě
individuální péči a to se velmi pozitivně odráží na kvalitě výuky. Celé šetření bude
statisticky vyhodnoceno v celostátním měřítku. Výsledky šetření budou publikovány na stránkách ČŠI a budou použity k úpravě další strategie celostátního
vzdělávání.
Chci tímto poděkovat oběma učitelkám i asistentkám za spolupráci, jsem
opravdu hrdá, že naše škola si vede takto dobře a že malotřídní škola
neznamená podřadná škola ale naopak, více kvalitní výuky. Je to díky
svědomité práci všech, kdo se na výuce podílejí.
Šárka Kočí, ředitelka školy
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ADVAITA
Sběr odpadků v katastru Nové Vsi
Samozřejmě i nás v komunitě rozmanitými způsoby trápí nouzový stav a vše to, co se
týkácovidu 19.
Ale neztrácíme hlavy a v poslední době v rámci našich sobotních výletů chodíme
pravidelně každou sobotu pracovat do lesa. Pomáháme hlavně udržovat lesní
hospodářství v dobrém stavu. Můžeme si ale tímto způsobem i přivydělat něco málo
peněz.
Tak tomu bylo i minulou sobotu třináctého března 2021. Jen s tím menším rozdílem, že
jsme se rozhodli cestou zpět z lesa posbírat odpadky válející se v lese a u silnice.
Nikomu z nás se ten pohled nelíbil. Já jsem si sám pro sebe říkal:„Co ten les lidem udělal,
že se k němu takhle zachovali?“
Rozhodně to nebyl hezký pohled! Les a jeho okolí si takové zacházení určitě nezaslouží!
Když jsme začali sbírat, tak jsme se rozdělili na dvě skupinky. Každá skupinka si vzala na
starost jednu stranu silnice.
Počínaje okraji lesa jsme začali sbírat.
V úseku asi jednoho kilometru, tedy v relativně malém prostoru,jsme naplnili dva velké
pytle! Tyto dva pytle nám ale na tak velké množství odpadků nestačily! Naštěstí jsme
cestou našli další velký igelitový pytel (odpad)od granulí pro psy a rozhodně nám dost
pomohl, protože i ten se neubránil naplnění odpadky až po okraj.
Nikdy jsem nemyslel, že sběr odpadků může být až takový zážitek, protože jsme našli
opravdové rarity! Mezi „běžné“ nálezy přitom patřily lahve a plechovky od alkoholu,
různé obaly od sušenek a prázdné krabičky od cigaret….
Největší raritou byl, a teď se podržte, pořádně se nadechněte a pročistěte si brýle!Našli
jsme totiž vibrátor na dálkové ovládání! Můžeme se jen domnívat, proč a kdo ho tam
odhodil. Třeba to byl jen nevhodný dárek. Nebo – kdo ví?
A to je za TK Advaitaa její dobrovolný sběr odpadků prozatím všechno!Tato činnost není
příliš zábavná. V našich končinách je ale bohužel velenutná! Rozhodně jsme se takto
neangažovali naposledy, i když je smutné, že si po sobě lidé neumějí své odpadky uklízet
sami!
Klient TK Advaita Nová Ves u Chrastavy
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HISTORIE – KVĚTEN 1945 V NOVÉ VSI
7. května 1945 se objevují na silnici v okolí Nové Vsi ustupující oddíly německé armády,
které s přibývajícím časem prochází vesnicí ve stále větším zmatku. Rudá armáda přichází od Zhořelce a od Frýdlantu. Okolí silnic bylo plné poškozených zbraní, jež tu
zanechala prchající německá armáda.
Čtvrteční ráno 10. května 1945 byli ještě k vidění v Nové Vsi poslední němečtí ozbrojenci.
Odpoledne již lidé přivítali první ruské vojáky na motocyklech, za nimi přijíždí do obce
motorizovaný oddíl a večer dělostřelectvo. Nová Ves byla osvobozena.
Český lid se chopil iniciativy a navýzvu vlády přejímal správu obcí a měst z rukou Němců.
Již třetí den po osvobození byla v Nové Vsi ustanovena správní komise. Předsedou byl
jmenován Josef Koprnický, dalším jejím členem byl Vlastimil Paldus, rovněž starousedlík.
K těmto dvěma přibyl za několik dní pan Josef Nigrin a Václav Koprnický. Pro administrativní práci byli v komisi Němci:
Pan Lauge, Marie Bazlerová a Marta Tietzová. Úkolem správní komise bylo udržovat
pořádek a chránit národní majetek. Dalším úkolem byla příprava odsunu Němců. Němečtí
občané museli být odsunuti, protože se ve většině postavili na stranu fašismu. S ústupem
německé armády utekli již iněkteří němečtí občané.
Němečtí antifašisté mohli v naší vlasti zůstat s plným právem československých občanů.
Po osvobození, hned v květnu byl odsunut první transport asi 26 Němců, kteří se projevili
jako nepřátelé naší vlasti. Byli odvedeni pěšky do Chrastavy a odsud až do Žitavy. Další
transporty již probíhaly organizoDožínky v Nové Vsi, 1949
vaně.
K 1. 1. 1945 bylo v obci 63 obyvatel
české národnosti a 1313 obyvatel
německé národnosti. K 28. 7. 1945
zde bylo 201 Čechů a 913 Němců.
Transporty Němců pokračovaly
ještě v srpnu a říjnu roku 1946.
Mezi posledními odchází němečtí
antifašisté, kteří si přáli odejít.
Již v květnu 1945 se objevují v obci
první osídlenci. Na konci května žijí
české rodiny jen v několika domech. Teprve před žněmi nastává větší příliv přistěhovalců. Nová Ves byla osídlena
poměrně rychle, neboť tu byla možnost pracovního umístění. V té době bylo v provozu
pět textilních továren, pivovar, pila, mlýn a 23 živností. V lednu roku 1946 měla naše obec
1308 obyvatel.
Nová Ves měla 241 popisných čísel, z toho obytných domů bylo 204, na konci roku 1945
bylo obydleno 166 domů.
Průmyslové závody v obci na začátku roku 1946:
p.č. 4 firma Kasper – přádelna, č.24 firma Siegmund – přádelna, č.55 firma Hanusch –
drásárna vaty, punčochárna, č. 64 fa Leukert J.- moštárna, č. 95 firma Dittrich – přádelna,
č. 103 pivovar, č. 154 firma Rieger O. – drásárna vaty, č. 215 firma Leukert – pila, č. 30 –
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HISTORIE – KVĚTEN 1945 V NOVÉ VSI
Scholze – mlýn, č.79 – Püschel – truhlářství. S velkým nadšením přicházejí do obce noví
čeští osídlenci, bylo léto a s ním dozrávání úrody na polích. Bylo třeba sklízeti tam, kde
ještě nebyli osídlenci, přidělovaly se pozemky od usedlostí, kde doposud nebyli
hospodáři. Formou tak zvaných dekretů byla přidělována půda.
Velkou akcí byly první dožínky 28. září 1945. V provozu byl již zmíněný mlýn a mlela se
mouka z první poválečné úrody.
Yvona Koblihová

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Požáry jedlých tuků a olejů v domácnosti
Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za použití jedlých tuků nebo olejů (dále
jen „olej“), kdy využíváme jejich vlastností nashromáždit v sobě velké množství tepla,
které však zároveň může představovat i velké nebezpečí.
Ke vznícení oleje stačí například závada ve fritéze, případně zapomenutá pánev s olejem
po smažení na zapnutém sporáku. Tím, že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou
chvíli teploty vznícení. To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamenem.
Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane, je třeba myslet na své bezpečí a
zvolit správný postup při řešení požáru.
CO UDĚLAT:
·

Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku nebo
odpojením fritézy z elektrické sítě.

·

Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě a to pomocí prostředků běžně se
nacházejících v domácnosti, např. zaklopením plechem na pečení, kovovou
pokličkou, případně mokrou vyždímanou utěrkou. Nad rámec domácích potřeb
lze pro tyto účely pořídit i speciální hasicí deky vhodné do domácnosti.

·

Použijte vhodného hasivo a to ideálně hasicí přístroj třídy F (na požáry
rostlinných a živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje používejte vždy v souladu
s návodem výrobce.

·

Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj tepla
vypnutý,a nechte horký olej vychladnout. Neodkrývejte nádobu, aby nedošlo k
opětovnému vznícení.

CO NEDĚLAT:
·

Nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej, neboť rozlitím může
dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.

·

NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou tekutinu s
obsahem vody! Nashromážděné teplo v oleji způsobí prudké odpaření vody,
vyvržení hořícího oleje do prostoru a rozšíření požáru. Zároveň hrozí vznik
závažných popálenin.

·

Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí, opusťte místnost, zavolejte na
linku 112 nebo 150 a upozorněte na požár i ostatní osoby ve svém okolí.
Autoři: kpt. Ing. Kateřina Štajncová, por. Bc. Jakub Sucharda
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OBČANSKÁ INICIATIVA

Jsme obyvatelé Nové Vsi, kteří se rozhodli pojit své síly a zkušenosti pro rozvoj a
blaho naší obce. Přihlížejíce stagnujícímu, v některých případech dokonce
neřízenému přístupu s dlouhodobě velmi negativním dopadem na chod a rozvoj
naší obce pod současným vedením, jsme se rozhodli sdružit v občanské iniciativě
„Naděje pro Novou Ves“(NPNV)
Naše odhodlání stojí na pevných základech zkušených a poctivých lidí,
získaných kombinací dlouholeté profesní praxe a osobních zkušeností, kteří mají
zájem na kvalitním, profesionálním a zároveň opravdovém, lidském a dlouhodobě
skutečně funkčním rozvoji obce, bydliště a svého okolí. My zde bydlíme,
pracujeme, vychováváme naše děti a vnoučata. Není nám proto lhostejné, za
jakých podmínek se spravují obecní veřejné statky, jakým způsobem se plýtvá
prostředky obce, v jakém stavu je komunitní život, a jak se mrhá úsilím lidí, kteří se
snaží naši obec pozvednout.
Nechceme jen nečinně přihlížet tomu, s jakými pocity marnosti se každodenně
potýkáme při současném konání, či spíše nekonání vedení obce. Naše dosavadní
snahy o nápravu či změnu byly realizované zatím spíše činností jednotlivců. Ale
zároveňsiuvědomujeme, že více hlasů znamená větší sílu, větší vůli, více názorů,
více nápadů, a to s viditelnými pozitivními dopady na rozvoj a prosperitu naší obce.
Proto jsme se rozhodli společným úsilím přiložit „ruku k dílu“ a vytvořit
občanskou iniciativu. Občanská iniciativa (NPNV) nebude jen bedlivě sledovat
kroky obecních představitelů, ale bude v první řadě svou odborností a zkušenostmi
nápomocná při řešení obecních záležitostí. Iniciativa má ambici společným úsilím
sdružit co nejvíce občanů pro společnou věc.
Nabízíme současnému vedení obce konstruktivní dialog a pomocnou ruku při
řešeních, ať už zásadních, nebo každodenních v podobě právě těch lidských,
jednotlivých, a pro jednotlivé občany, opravdových starostí v obci.
Jsme si vědomi, v jaké době se nacházíme, a proto se domníváme, že naše
iniciativa a zapojení se do činností obce je o to víc zapotřebí.
Nechceme obec rozdělovat, ale sjednocovat k dalšímu, tolik potřebnému
rozvoji. Rozdělená obec na nesvářené tábory nikdy nikomu nepomohla, nikdo
nebyl tím pomyslným vítězem. Pokud ale dojde k opravdu konstruktivní diskusi
mezi lidmi, byť s rozdílnými názory, je většinou výsledkem souhlasné řešení pro
všechny.
Prošly bohaté roky a my nyní jen přihlížíme, jak obec chátrá, jaké například
životu ohrožující objekty má obec ve svém vlastnictví. V jakém stavu materiálního
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zabezpečení jsou místní hasiči. Jak nám doslova na hlavu padá naše škola a
školka. Jak doslova nehospodárně se hospodaří s obecním majetkem. Jak
vypadajípod správou obce obecní lesy a pozemky. Iniciativa zde není proto, aby
kritizovala, urážela a shazovala úsilí lidí, kteří se doposud snažili řešit věci po svém,
tj. dle svých znalostí a zkušeností. Iniciativa sdružuje občany celé řady profesí a
vzdělání, kteří jsou připraveni pomoci ve všech činnostech obce, a snaží se
proměnit svoje názory a slova v konkrétní viditelné činy.
Budeme rádi za vaše podněty. Není-li vám lhostejné dění v naší obci, zapojte se!
Najdete nás na www.NPNV.cz,kde se můžete seznámit s názory občanů a kde
můžete mimo jiné i diskutovat.
Havarijní stav naší ZŠ a MŠanebjak to chodí u nás v obci
Úvodem jen připomínka, že oprava a rekonstrukce ZŠ se plánovala již za
starostování p.Müllera,anejblíže k realizaci měla v minulosti v roce 2018. Pro
představu. Cena, za kterou se v roce 2018 mohla provést rekonstrukce budovy ZŠ
na základě vypracované kompletní stavební dokumentace a položkového
rozpočtu:
rekonstrukce a zateplení pláště (fasády) objektu - 830 000,- Kč
rekonstrukce střechy včetně jejího zateplení 1 081 000,- Kč
rekonstrukce stropů –
1 736 000,- Kč
Celkem tedy cca 3 647 000,- Kč včetně DPH.
Projekt byl připraven tehdejším místostarostou k realizaci, včetně již vydaného
stavebního povolení v září 2018.Po komunálních volbách na podzim roku 2018 se
mělo vše neprodleně připravit na vyhlášení výběrového řízení a požádat o dotaci
na kompletní rekonstrukci jako celek.
Bohužel nikdo z nového vedení obce (pí. Hajnová a p. Uzel) neměl zájem ani
snahu to připravit tak, aby se vše dalo do realizace. Stavební komise ZO a někteří
menšinoví zastupitelé nic nezmohli, a tak se nic nedělo. I někteří spoluobčané, a
hlavně z řad rodičů školáků upozorňovali na nutnost rekonstrukce budovy,
zejména na havarijní stav stropů, jak bylo ostatně statikem uvedeno v protokolu.
Stále marně.
Vedení obce, nejenže neplánovalo celkovou rekonstrukci objektu, ale z nepochopitelných důvodů se ani nezabývalo nutnou opravou havarijních stropů!
Až na základě sílícího tlaku rodičů (zejména maminek) školáků, byla vedením
obce místostarostou p. Uzlem předložena varianta provizorního podepření stropů
v ceně cca 1,5 mil Kč. A to by ještě znamenalo, že by děti měly třídy o z každé strany
o ¾ metru menší a proplétaly by se mezi ocelovými stojkami, a to tak, že dočasně…do na zimy, do voleb…
Situace se natolik vyhrotila, že až na základě trestního oznámení na havarijní
stav stropů v budově školy ji stavební úřad Chrastava pro obecné ohrožení
neprodleně uzavřel. To už byl vrchol neschopnosti vedení naší obce!
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A tak, aby se dalo alespoň něco změnit se založila občanská iniciativa „Naděje pro
Novou Ves“. To byla a je jediná možnost, jak se aktivně zapojit do dění v obci. Nebýt
této iniciativy a jejich členů, tak by se možná nechodilo do školy hodně dlouho. Tato
iniciativa se svými silami do celé záležitosti vložil a zorganizoval a materiálně
zajistil provizorní podepření stropů. Celá akce trvala necelých 5 dní. V pondělí byla
uzavřena škola, ve středu byla dobrovolná brigáda na podepření stropů, a v pátek
bylo dílo převzato a schváleno stavebním úřadem a zároveň otevřeno k používání.
Jak snadné a rychlé, když to někdo umí a chce!
To se však nedá říci o naší starostce a místostarostovi, kteří čekají, až to za ně
někdo vyřídí, zařídí a udělá. Celá akce podepření stropů stála cca 150 tisíc Kč,
takže se oproti variantě předložené místostarostou ušetřilo z obecní kasy cca 1,35
mil Kč. A z toho je ještě většina, jako jsou ocelové stojky a dřevěné trámy, materiál,
který je v případě potřeby opakovaně použitelný. Stojky a trámy zůstaly v majetku
obce a zachraňují v současné době budovu Hasičárny.
Díky oprávněnému a sílícímu rozhořčení rodičů a iniciativě lidí z obce, byl po
vzájemné dohodě založen tzv. Projektový tým, který za neschopné nejvyšší vedení
obce řešil a připravoval rekonstrukci stropů včetně možností rozšíření ZŠ o 5.
stupeň. Jako další stavební akci si toto dobrovolné seskupení stanovilo další pokračování rekonstrukce školy. Jedná se o rekonstrukci sociálního zařízení, přípravny zeleniny, opravy fasády, střechy, statické zajištění stropu na půdě, nová kanalizace a vytápění objektu.
Předsedou projektového týmu byl zvolen p. Postl, mimo jiné předseda Osadního
výboru Nová Víska. Během několika jednání s místostarostou p.Uzlem a zastupitelem Ing.Čandou se začal projednávat další postup rekonstrukce ZŠ. Oba pánové
však kategoricky odmítli rekonstrukci podle projektu z roku 2018, kterou nechal
vypracovat p. Portele a na kterou bylo i stavební povolení! A přitom jenom stačilo,
aby se upravil rozsah stavebních prací o nově vzniklé požadavky hygieny a požadavků na rozšířený provozu školy. A to i díky změně dispozice o jednu pátou třídu a
pohodlnou hernu pro předškoláky s lehárnou, kde byla rozšířena plíseň na zdech.
Hlavním úkolem vedení obce by mělo být hledání možných dotačních zdrojů na
profinancování. A vedení obce zase nic.
Jen díky impulzu zastupitele p. Pokorného, který zajistil zpracovatele dotace,
jenž byl ochoten ve velmi krátké době zpracovat a podat žádost o dotaci MF, jsme
získali potřebnou dotaci. Díky výborné spolupráci projektového týmu, ředitelky ZŠ
a zpracovatele žádosti jsme byli hodnoceni jako jedni z nejlepších v ČR.
Bohužel díky nezájmu vedení obce a časové tísni se zažádalo jen o částku na
opravu stropů, místo částky na celkovou rekonstrukci. Po schválení dotace, se
starostka s místostarostou ani tentokráte nezapojili do přípravy všech potřebných
podkladů pro výběrové řízení a vypracováním podkladů pro ZO. Díky rychlému a
kvalitnímu zpracování zadávací dokumentace se povedlo vysoutěžit firmu a
podepsat smlouvu se zhotovitelem. Velkým úsilím Projektového týmu a jeho
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předsedy, který byl zároveň technickým dozorem stavby se vše připravilo tak, aby
se rekonstrukce mohla realizovat.
Vše dopadlo, i v době začínající covidové pandemie, dobře, a to hlavě díky bezchybného podání žádosti o dotaci. A jak se již stalo tradicí, tak jsme si i tuto opravu
zařídili v podstatě sami! Ale co je pro nás nejpodstatnější, je to, že se rodiče už
nemusí bát o zdraví svých dětí.
Velký dík všem, co se na této akci podíleli, a třeba jen podporou ve formě protestu nad nezájmem obce, nebo tím, že brigádníkům na podepření stropů obstarali
z vlastních prostředků občerstvení.
Dobří lidé ještě žijí.
A co ostatní „akce“? Jak za vás vedení obce bojuje, jak se stará třeba o svěřený
majetek?
- Co se udělalo na obhájení petice na osud a vývoj plánovaného přemostění
silnice I/13, proti kterému podepsalo petici téměř 400 lidí, nejen z naší obce?
- A zajímá vás, proč naši hasiči, nemohou parkovat vozy už 2 roky v budově
Autronic (hasičárně), protože je staticky narušená? Jak je tedy zajištěná jejich
akceschopnost v případě potřeby v zimních měsících?
- A jak se o budovu hasičárny staráme, aby tam lidem nepršelo na záda?
Tak o tom příště.
Všechny údaje uvedené v článku občanské iniciativy NPNV mají ověřený zdroj.
Redakční rada Naděje pro Novou Ves
www.NPNV.cz
Květen 2021

SLOVO ZASTUPITELE
Tak tohle musíte vidět, a můžete se za vedení obce bez výčitek stydět.
Paní Hajnová, starostka Nové Vsi, zrušila před dvěma roky stavební komisi bez náhrady.
Podle jejího vyjádření nenašla odpovídající náhradu. Našla. Pan Uzel, místostarosta
dostal důvěru, a tu nezklamal. Po více jak dvou letech opakované reklamace na nutnost
opravy okapů na budově Autronic-Hasičárna, zajistil jejich opravu. A jak, panečku. Ten to
vymyslel!
Svým unikátním řešením odvodnění střechy na bázi středověkých chrličů, se zapsal
zlatým písmen do dějin architektury. Stříbrná tykadla okapových žlabů trčících do boku
objektu dávají při troše fantazie budově vzhled obřího dronu. To je vidět i ze silnice. To
musíte vidět. Okapové svody nikde. A ty jsou mimochodem důležitou součástí každé
budovy. Však mně kvůli tomu volalo několik spoluobčanů a jako zastupitel jsem to pěkně
schytal. Obsah jejich komentářů nelze publikovat. Všechna voda z okapových žlabů, na
jeden se zapomnělo, padá z výšky k základům již tak chátrající budovy. Viz foto. Takový
rampouch v zimě, když upadne, tak vás spolehlivě zabije. Ostuda, vyhozené peníze, a
výsledkem mimo podmáčené budovy je i sklep plný vody. Ta budova měla být opravena
už roce 2019, tak jak je uvedeno v zápisech ze zasedání, kde se mimo jiné uvádí nutnost
statického zajištění budovy pro její havarijní stav a oprava střechy, kam neustále zatéká.
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To je ukázka naprosto amatérského přístupu někoho, kdo tomu s prominutím vůbec
nerozumí. Prostě to nechám udělat, aby se neřeklo. A tak je to se vším.
Přitom tu budovu obec nutně potřebujeme. Hasiči, obec i my občané. Od prodeje
restaurace U Kořínků nemáme odpovídající místo na setkávání. Nemáme prostory pro
realizaci zájmových kroužků, volnočasových aktivit, nemáme sál. Mimochodem, než se
vedení obce rozhoupe k opravě střechy, tak ta je už teď v takovém stavu, že oprava bude o
hodně nákladnější než před dvěma roky. Rozhořčení a vztek člověkem cloumá.
A aby toho nebylo málo, tak ještě k tomu všemu reakce občanů na dotazník k rozvoji obce,
ve kterém se vás ptají, jak se vám žije, jak jste spokojeni, a co se vám líbí na okolních obcích
a co v naší postrádáte. Všechno, křičel na mě do telefonu rozhořčený občan, který marně
čeká na kanalizaci. Další dotaz, co představíte svým známým, na co jste nejvíce pyšní. Bez
ostudy je provázet pouze za tmy a ještě počkat, až nebude svítit veřejné osvětlení. Jak
chcete ukázat něco, co není? To byla reakce dalšího občana. Tak takové dotazy jsem
dostal, mnohdy nevybíravou češtinou. Dámy jsou slušnější. A nákup traktůrku na sníh a
sekání trávy za 1 milión, tak za ten jsem to
schytal také. A k tomu petice dětí za hřiště,
které jim chybí, a přitom budeme dělat
víceúčelové pro dospěláky. Pro ty děti ne.
Nejsou snad jiné priority? Pro kolik to bude lidí?
Pro koho vlastně? Kdo se o to bude starat?
Dopadne to hřiště jako to hřiště u dolní
hospody? Na to peníze jsou? A co třeba škola,
kanalizace? Co jim na ty dotazy máte odpovědět.
To fakt nevypadá dobře.
Nečina Vratislav, zastupitel
www.NPNV.cz

Užijme si přírodu, dokud je čas !
Vidíme to všichni. V dnešní době, kdy začíná převládat sobectví, arogance, pocit
nadřazenosti, nedotknutelnosti a primitivismu, s vědomím, že já jsem já a do ostatních
mně nic není.
K přírodě se mnozí chováme tak, že klidně ať po nás potopa. S jasným cílem. Já si chci užít,
a co bude po mně, to mně vůbec nezajímá. Budoucí generace? Po těch mi nic není.
Dokonce ani po mých dětech a vnoučatech. To je jejich problém, že nebudou vědět, jak
vypadá les a co v něm žije. Co to je čistá voda v potoce, řece nebo přehradě.
O čem je řeč? Seděl jsem loni chvilku na rybách u přehrady Mlýnice. Ticho, klid, že neberou
mně nevadí. Sem tam projdou lidi na procházce, pozdravíme se. Idylka. A najednou řev, a
na pěšině u přehrady, kde sotva projde pěší se prodírají křovím dvě čtyřkolky,
zanechávajíc po sobě smrad a paseku. Proč?
Jdu se podívat do lesa jestli nerostou. Jednou mně málem přejede čtyřkolka, podruhé
zase několik terénních motorek. V lese. Kam je ze zákona zákaz vjezdu, i když není
označen. Dokonce jsem viděl i zaparkovaná auta „houbařů“ v lese. Proč?
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Letos byla zima štědrá na sníh. Pod chrastavským lesem si pár rodin s dětmi udělalo
dráhu na sáňkování a bobování. Vískalo to tam, a všichni si to užívali. A pak přijel někdo na
čtyřkolce, a dráhu jim rozoral soustřednými kruhy až drny létaly, protože jen neprojíždí,
ale on si musí zrovna tam zadriftovat. To u sebe na zahradě nesmí? Proč?
V lese, okolo přehrady, ve škarpách podél silnice, okolí cyklostezky, u Jeřice, všude
odpadky. Prázdná pet lahev, kterou „houbař“ vláčel do kopce plnou, aby jí na kopci
schvácen jedním dechem vypil, leží odhozená prázdná v lese, protože už by jí chudák
neunesl zpátky. Proč? V jakém kontrastu je to s tím, když na procházce po lukách slyšíte
jak maminka, také na procházce, volá, „děti, rychle se pojďte podívat, než něco pojede,
támhle je zajíc“, a nebo „támhle je srnka“.
S tím zajícem jsem to přehnal. Ten už skoro není vidět. Myslivci nepřehání tolik co rybáři, a
tak jejich statistice, že jsou v našem polesí toliko 3 kusy věřím. Jen jestli někomu neutekli
králíci.
Ona ta bezohlednost k přírodě začíná nějak sílit. A je to škoda. A přitom stačí tak málo.
Uvědomit si, co je to slušnost a slušné chování, a co už je i porušování zákona. Aby to
nemuselo dojít tak daleko, že se musí nastražit fotopasti. Už se na tom pracuje. Ale
bohužel ne proto, abychom zaznamenali výskyt vlka, jezevce, rysa a jiné zvěře, ale pro to,
aby se chytil a potrestal někdo, kdo si honí svoje ego a kašle na ostatní, včetně zákonů. A
je jedno, že třeba není z naší vesnice.
Nečina Vratislav, zastupitel, předseda komise pro životní prostředí

FK NOVÁ VES
Vážení sportovní fanoušci,
tak se nám konečně rozvolňuje covidová situace, děti jsou již natěšené a na trénincích je
to znát. Zatím nelze hrát přátelské zápasy, ale snad to již brzy také bude možné, o čemž
vás budeme informovat na našich facebookových strákách FK Nová Ves. V plánu je hrát
čtyři utkání jak u dětí, tak i u dospělých v průběhu letních prázdnin.
Tímto bych chtěl veřejnost požádat, zda by měl někdo zájem o trénování dětí, velice bych
tuto pomoc uvítal, abychom se mohli dětem plně věnovat a zvýšit kvalitu těchto tréninků.
V případě zájmu mne kontaktujte nebo přijďte na trénink dětí, který je každé úterý a
čtvrtek od 17-18hod na našem fotbalovém hřišti.
Do dalších dnů vám všem přeji jen pohodu a hlavně hodně zdraví.
Předseda FK Nová Ves Martin Maťátko
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ZEMNÍ PRÁCE / VÝKOPOVÉ PRÁCE
ÚPRAVA TERÉNU / AUTODOPRAVA
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