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Mráz ještě občas k ránu vystrčídrápky a zasklí kaluŽiny, ale jeho čas uŽ
vyprŠel. Jen zahrádká i čekajíaŽledoví muŽi Pankrác, Servác a Bonifác oslaví
sVé májové svátky a sazenice zeleniny se p estěhují z parapet na záhony.
Zimu st ídá jaro. Takov je koloběh p írody, rokza rokem, stoletíza stoletím.
Na jaro se vŽdycky moc těŠíme,zvlášť po dlouhé a unavné zimě.

Slunce si s kaŽd m dnem o chvíli p ivstane azaobzor mí í stále později. Právě
na to probouzející se p íroda čeká a vysílá posly jara vst íc h ejiv1 m slunečním

paprskťrm. Zpočátku opatrně a nejistě, často ještě z tajícíhosněhu, vykukují
sněŽenky a bledule, pozdějise p idávají krokusy' koniklece, podběly a poté se jiŽ
nezadžitelně zbarvují louky, lesy, b ehy potokťt květy modn' ch jaterníkťt,
červenomodn ch plicník , fialov ch fialek, Žlut' ch prysky ník a blatouchťt,
bíl1ich sasanek a mnoh ch dalŠích.SněŽenky, bledule a koniklece rostoucíve
volné p írotjě jsou chráněny a jejich stanoviště byla začleněna do chráněn ch
krajinn1ích rezervací' Méně známou časně jarní rostlinou s blankytně modq mi
kvítky je vzácná lado ka dvoulistá. Její stanoviŠtěv ríčnínivě po pravém brehu
eky Jihlavy p ed obcí Vladislav je nejsevernějŠílokalitou jejího v skytu na
Moravě a je téŽ chráněná' Některé časně se vyskytující rostliny obvykle unikají
pozornosti pro svťrj méně nápadn a málo dekorativní vzhled. P íkladem
uveďme Žlut' k ivatec či v lidovém léčitelstvítjob e znám] devětsil, oba lze
spat it na lukách amezích jiŽ počátkem dubna.
Čas je neriprosn ale spravedliv , vše v p írodě má sv j neměnn1 ád a je jen na
nás vŠech,abychom se s pokorou sklonili p ed její moudrostí a bezohledn1 m a
ko istnick1 m chováním se nep ipravilio moŽnost kaŽdoročně p ivítat jaro v plné
jeho kráse.

VáŽení spoluobčané, dovolte mi' abyď Vás pozdravil u p íleŽitosti vydání dnešního
zpravodaje" V prvním čtvrtletÍletoŠnlho roku jsr4e zahájili jednání ohledně opravy hlavní
komunikace ě. lll592 Chrastava ll., lV a V etapá. Čtánek, kter1i vyset v Chrastavšk cír listech
312013 (cituji):

Andělohorské

a Nové Vsi

bliklosvětélko naděje

22. nora 2013 proběhlo v Chrastavě jednání o druhé etapě popovod ové rekonstrukce
komunikace ll l 592' Ev. Chrastava ll. Tato akce se dotr/ká p ímo v Chrasiavě ulice Andělohorská
(od závor po NádraŽní ul.), její gr je však rekonstrukcb páterní komunikace v Nové Vsi. Celkové
náklady jsou projekčně odhadovány p es 200 milionťr Kč, samotná ulice Andělohorská cca 12 mil.

V pátek

Kč-

Jednání bylo pracovnÍ a vedl ho stráŽce krajské kasy náměstek hejtmana pan Marek Pieter a radnÍ
pro- dopravu. pan Vladimír Mastník spolu s vedoucím odboru doprávy panem Janem Čápem' Dále
byli p ítomni projeKanti aVedení Kss LK. P ítomni byli pochopitelné"i zástupci Nové Vbi v čele s
panem starostou Jaroslavem Mullerem. Za Chrastavu byl spolu se rnnou p ítomen člen rady města
pan Karel Žemlička, ktenj'bydlí p ímo vAndělohorské ulici. P i pracovní sih zce se ešily je notlivé
parametry plánovan ch prav, součástí byla i fyzická prohlídka komunikace samé' Po'ukončonl
jednání se pesunu|i zástupci Libereckého kraje a další hosté do Fnj'dlantu kde eŠiliobdobné

'

problémy s tamní komunikací.

JelikoŽ však minulé vedení Libereckého kraje nechalo propadnout dotace jak na komunikaci
Ch-ra-stavall''taknakomunikaciveFnj'dlantě
(uzávěrkapodáváníŽádostí31.5'2011),největŠÍboj

právěv těchto dnech a ttdnech svádí hejtman Libereckého kraje pan Martin Pťrta, ktenj' se šnaŽÍ stťrj
co stťtj na nejvyššíchmístech dotaci na obě akce p estozískat.

V Chrastavě dn e 22. 2. 2013

lng. Michael Canov, starosta Chrastavy

Dne 22.2'2013 bylo provedeno místni šet ení p Ímo v obci Nová Ves za p ítomnosti pana Marka
Pietera náměstka resortu pro gkonomiku, Vladimíra Mastníka radnÍho pro dopravu' vedoucího
odboru pro dopravu pana Jána Čápa , zástupcťr Kss LK, fa Eurovia a fa Válbek. 'Účastnlci jednánÍ
se shodli na nutnosti opravy této komunikace v nejbliŽším možném termÍnu. V letošnÍmroce byla
zahájena realizace projektu,, Varovn systém ochrany obyvatel"

-

digitálnÍ povod orn plán

-

varovn1Í informaění

systém ( rozhlas)

Součáslítéto dotace je spolupráce s oběany, kten m Vodní zákon ukládá vypracovánl
povod ového plánu vlastník nemovitostí, PPVN bude zahrnut do povod ového plánu bbce Nová

Ves. Za tímto ěelem bylydotčen

m

vlastník m nemovitostízaslány dotazníky kvyplnění.

v

lé1é22'6. a 23.6. se bude konat oslava 550 let vzniku obce Nová Ves. Poěátek vzniku je
nejpravděpodobněji datovánnar. 1463,jakjeuvedenovestanchlistináchz15.století"

V letošnímroce také plánujeme opravy místníchkomunikací, které budou započaty poěátkem
druhého čfu rtletí r' 201 3.
S pozdravem Jarostav Mtiller- starosta obce

Informace o p ijatém asnesení
z ve ejného zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves,
okr. Liberec konaného dne 14.t.20I3

Informace

z

tlkol:
stavební komise provede místní šet ení na pozemku pí. l\Iarkové (č. p.159)' kterážádá
o dodatečn souhlas se stavbou kjiž postavenék lně (doklad k žádosti o dodatečnéstavební povolení) a
souh|as

kádosti ozáměru v stavby kfilny nové.

1/13

Zasfupitelstvo obce souhlasí s uzav ením smlouly o zÍ1zeni prbvavěcného b emene na
p.p.č. 109 v k.ri. NováVes u Chrastavy v majetku obce NováVes'
Věcrré b emeno oprav uje p. Pavla Kupku provozovat stavbu kanalizďní p ípojky v délce 3 m pro parcelu
585/2k.ri.NováVesuChrastavy vmajetkup.Kupky.ZÍ1zen|právavěcnéhob emenejeriplahéatovel ši
Pro:9
500'_Kč.

Usnesení

2/13

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením smlouvy o pronájmu stodol pro
Usnesení
Seibertanajedenrok.Vbudoucnubude provedenznalech posudekprop ípadn

Usnesení

3/13

'prodej.

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh v'běrové komise

ízení na akci,, \ryhodnoceirí

a souhlasí s

q

Marcela
Pro:9

p.

sledkem v,_běrového

vlivrinaudržiteln rozvoj uzemi UPNováVes".

(Dle ,,Směrnice pro činnostkomise nav,_běrová izeni,,zakázkymimo režim zákonaove ejn ch zakázkách

č.13712006Sb.obceNováVes").NaprvnímmístěbylavyhodnocenaspoleěnostEMPLAAG

tabulka nabídek

n a

zpr acov ánl,,Yyhodnocení vlivri.

.

.

)

s.r.o.(p íloha:
Pro:9

Usnesení 4/13 obecní zastupitelstvo pověfuje starostu obce NováVeS sepsáním smlouvy nazpracavání
,,\ hodnocenívlilunaudržitelqrozvojuzenIGUPNováVes''sespolečnostíEMPLAAGs.r.o.,kterályhrála

q běrové ízení'

Pro:9

5i13

Zastupitelstvo obce schvďuje návrh v 'běrové komise a souhlasí s v sledkem
běrového Ílzenína akci,, Varovn ' systém ochrany obyvatel p ed povodněmi pro obec Nová Ves u
Chrastalry * Digitální povod ov. plán".Nejv hodnějši nabídku v rámci ve ejné zakázky mďého
Pro:9
rozvoj Vystavba a.s.''
rozsahupodala akciová spoleěnost
',Vodohospod&slo.

Usnesení
v_

6/13

Zastupitelstvo obce souhlasí s niivrhem změny p ipravovaného zjednodušeného
ed povodněmi pro obec Nová Ves u Chrastavy
_Varovn ' informační systém,, na ízení otev ené.Rozšíí se tak možnost ilčasti více firem, a máme možnost
Pro:9
požadovatfunkčnívzorelg cožje uvafovného systému d ležité.

Usnesení

o

p

ijatém usnesení

ve ejného zasedání zastupitelstva obce Nová Ves,
okr. Liberec konan ho dne 13.2.2013

- zastupitelé p ipraví návrh k p epracování smě rrnce t'.2Í2007
odst.2 Pronájmy pozemkri - p ednesou na pracovní sch zce_ stanovit termín schriz$l za rlčelem
seznámení se s
Ínostfuískánídotačního titu|u na zateplení o opravu fasádypro mísiníZsrMŠ

Ukol:

Usnesení 9/13

Zastupitelstvo obce souhlasí se sepsáním smlouvy o věcném b emeni chrize aj|zdy z
pozemkup.p.č.742l25 k. . NováVes u Chrastav majetkuobceNováVes napozemekp.p.ě.742l32k'it.Nová
Ves u Chrastaly manžel Halí ov ch.Věcrré b emeno bude sepsfoio bezuplatně.
Pro:8

Usnesení 10/13 Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním užíváníkomunikace

p.p.č'l7l3k. .NováVesuChrastavyvmajetkuobceNováVes
zariěelemp ipojenínovéhoodběméhomista
NNna parcele p.p.é. I29l2 k.ri. Nová Ves u Chrastavy (p.Lans). Zo pověfuje stavebni komisi k sepsání
podmíneka požadavk obce' které budousoučásti lrydaného rozhodnutí
Pro:8
Usnesení 11/13 Zastupitelstvo obce souhlasí se sepsáním smlouvy o smlouvě budouoí o z ízen věcnÓho
b emenenap ipojenívodovodnichp ipojekkbudoucímRDnaparcelep.p.č'225139;225l40;225l4l:225l42:
k'u. Nová Ves u Chrastavy ve vlastnictví p. Kámíka z pozemku p.p.č.228/l k. . Nová Ves u C]hrastavy vc
vlastnictví obce Nová Ves po geod. zamě ení
l)ro: Íl

l2l13 obecní zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje ěásti pozemku o vJ'mě e 1000 m2 za
navrhovanou nejnižšícenu 500 Kě pozemek bude oddělen z p.p.é 73012 o celkové v mě e 1891 m2v k.ri.
'Nová Ves u Chrastavy. Zb vajíc| část pozemku p'p.č 13012 k.ri. Nová Ves u Chrastavy buderozdělena a
vmkl ch735 m2určenok pronájmu a l 56 m2jako p ístupovákomunikace.
Pro:7,zdrŽel se: p. Jahelka
Usnesení

13/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí šet ení stavební komise k žádosti manže|ri
Markov chč.p. 159NováVes,asouhlasísvydánímsouhlasného stanoviska kdodateěnému povolení
Usnesení

u_istavbykulny,dálesouhlasísvr.istavbounové
k lnynauskladněnípalivovéhod evanaparcelep.p.č62918
k" . Nová Ves u Chrastavy. Stavební komise p i šeťenina místě samém jednala v této věci s majitelem
p ilehlého pozemku p. Holinslc rrr' kter rovněž proti stavbám nic nenamítá.
Pro:8

podlimitniho ízenína,, varornr systém ochÍany obyvďel p

Usnesení 14113 Zastupitelstvo

Usnesení 7/13

Usnesení 15/13 Zastrrpitelstvoobcepověfujestarostuobceapí.WeissovouzpracoYatnávrhnastanovení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí nabídku p. Martina Surmy na dodávku a montáž
}ealizare akce bude pÍojednánav prvnfun čtvrtletí toku2O13.

plastov'_ ch oken pro obecní drim č'p .2|5

Pro:9

8/13 Zastupitelstvo obce bere na vědomí, lTstavení rozhodnuti o zvláštním užívání
komunikace pro p ipojení nového odběméhomísta NN na p.p 'ě.l965l6b. Hadinec) a vypsání souhlasu k
Pro:9
napojení p ípojkyvodynaobecnívodovod.
Usnesení

obce souhlasí s podpisem dodatku č. 5 k RámoovÓ Smlouvč s Krqjskou
vědeckou knihomou o nákupu a zpracováníknih na rok 2013. Na po ízeníknih pro knihovnu Novl
Vessouhlasí s částkou p íspěvku ve \.j/ši 5.000'_Kě.
I)ro: 8

v

še odměn pro zastupitele

Pro:8

narok2O 13.

UsneseTí 16/13 Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí na dotačnítituly:
,,Setkání spolku partnerslo_ ch obcí,,,,Setkání škol partrrers[Ích obcí'''

Usnesení 17lI3

Zastupitelstvo obce pověfuje staÍostu a místostarosfu obce jednat

Pro:8

ve věci

komunikace ev.č.il/ 592nap.p.ě2020ap.p.č.2aI vmajetkuLibereckéhoKrajepopovorlni20l0.

opravy

Pro:8

Usnesení 18/13 Zastupitelstvo obce pově uje starosfu obce sepsáním žádosti o P evod části pozemku
p.p.č' l857l1 k.u' Nová Ves u Chrastavy v majetku Pozemkového fondu ČR za ěelem zvětšení již
stávajícího pozemku p.p.č. 1857/9k. 'NováVesuChrastavyvmajetkuobce
NováVes.Narn'šeuvedeném
pozemkustojí čerpací stanice pro zásobovánÍ RDv lokalitě Ružekpitnouvodou'
Pro:8

Z drivodu ochrarry osobních ridaj v ěinnosti obce poďe zákona č. l0l /2000 sb. o ochraně osobních daj
ve znění pozdějších p edpisri je plné zněrrí usnesení Zo a zfoisu ze zasedánl Zo k nahlédnutí ta základě
písemného požádání na oU NováVes.
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Úsp HovÁ ves ss
240t
360

l

VELK KONTEJNER

PET

MALY KONTEJNER
MALÝ KoNTEJNER

PET

TETRA PAK

F26' pondělí lich

MALY KONTEJNER
MALÝ KoNTEJNER

PET
SKLO

F26' pátek sud]
F26, st eda lichá

PAPÍR

F26, ělvrtek sud}'
F26, st eda lichá
F52' pátek lich}i _ sud
F26, pondělí |ich

nesrnunacr xoŘíNEK NoVÁ VEs

240t

2401

58

BYIoVKY NoVÁ VEs í73' í79

PoPLATKY zA KoMUruÁlruí oDPAD PRo RoK 2013

PoPLATEK

zA

oDPADECH A o zMĚN

Ě

240t

TETRA PAK

1'|00l

VELKíKoNTEJNER

PET

F26, pátek sud

PET
SKLO
PAPíR

F52' pátek lich - sud
F26' st oda lichá

tnullÁnrun

JE V oBcl NoVÁ VEs STANoVEN
NA áKLADĚ 5 tzoosr 1 áKoNA Č. taďzoot sa. o

TETRA PAK

VELKY KONTEJNER
MALÝ KoNTEJNER
N4ALÝ KoNTEJNER

VísKA

KoMUNÁt-ní ooplD

VYHLÁŠKoU č' ztzo'lz

l

F26' pátek sud}i

SKLO
PET

VELKíKoNTEJNER
vnrÝ rorute.llleR
RESTAURAcE PoD xnŠrnruv ruovÁ ves zs
I

kaŽdá osoba, které vzniká komunální odpad'
kaŽd1i poplatník vytvo í cca 30 l odpadu t dně
vlastník nemovitosti

Plátce

VELK KONTEJNER

1 100t
360

obec Nová Ves

Správce poplatku
Poplatník

VELKY KONTEJNER

IOOI
100I

1
1
360

F26' pátek sud}i

1 100t
1 100t
1 100t

ruovÁ ves g

VELKY KONTEJNER
vELKÍ KoNTEJNER
VELKÍ KoNTEJNER

PET

F26' pátek sud
F26' ponděIí lich

SKLO

.

F26, st eda ljchá

F26' čtvrtek

uĚrreRÝcn oÁuŠícnáKoNŮ.

Ročnípoplatek za komunáIní odpad za objem
a frekvenci svozu pro rok 2013
objem smčsnénádoby

Frekvcnce svozu

Ročnl poplntek Kč

0

litnl

lx

dni

1000,.

ll0

litru

lx ť dně

2500,-

lx za

l l0 litÍu

14 dní

lx ť dně

240litr
Rekeační objekty

14

spol,

r

doby-kontejner
pytle

1700,-

4400,500,-

PROVOZ KoNTEJNERŮ
PozoR: PoPLATEK zA KoNUNÁLN|oDPAD JE SPLATNÝ NEJPozDĚJl Do

LETNí ČAs

3o.6.2o',l3

STŘEDA:
SOBOTA:

PozoR

'l

6,00

10,00

:

-

-

18,00 hod
't2,00 hod

zMNi čAs
15,00
10,00

-

16,00 hod
11,00 hod

MíSTNí PoPIÁTEK zE PsŮ JE SPLATNÝ NE JPozDĚJl Do 31. 3. 20í 3.

DUBEN

KarelSzikora
Jan Jurda
August na KuČerová
Alena Šlechtová
Stanislav Drahokoupil
Anna Zítková
Michal Kurims(
Marie Hegerová
BlaŽena Zalská

KVĚTEN

Eva Šafá ová
Mája Srbová
Hana Šimonková
Josef Vejvoda
Věra oktávcová
BoŽena Svobodová
Stanislav l/lal
NaděŽda Fátorová

Jaroslava Randáčková
Milada Lhotáková

Čenveru

Marie Jirsáková
Marie Lachmanová
LuboŠPillmann

81 LET

75 LET
75 LET

74 LET
73 LET
72 LET
72 LET
72LET
65 LET

82 LET
78 LET
77 LET
77 LET
LET
LET
LET
LET
LET
85 LET
65
70
65
70
70

VáŽení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás krátce informovalo činnosti SdruŽení dobrovoln ch hasičťl
Nová Ves na začátku roku 201 3.
Dne 19.1.2013 proběhla q ročnísch ze SDH. Zde bylitéŽ kolegové z old ichova
v Hajích, Mníškua Liberce, a taktéŽ nemohu opomenout zástupce obecního
Ú adu a mysliveckého sdruŽení. Tímto všem děkujiza Účast.

Členovéjednotky se dále zÚčastnili Masopustu, kde zajištbvali ízenídopravy
během pr vodu. Pro tuto akci bylo vyuŽito vozidloToyota Hilux.

od začátku měsíce nora se členovéSDH pravidelně scházejí k brigádám v
nové hasičárně, která se dělá v budově

b1

valéhoAutronicu.

Na závěr nemohu vynechat také jednu sportovní akci. 16.2.2013 druŽstvo
ělen SDH p ijalo čast na volejbalovém turnaji v Polské Gozdnici,

sestavené z

kde se umístilo na Čtvrtémmístě.

SDH Nová Ves bude v měsíci dubnu po ádat pálení čarodějnic, místo konání
akce bude up esněno na v1ivěsních tabulích obce.
Starosta SDH

-

Lukáš Santoris

73 LET
73 LET
65 LET

&orrn v*'t

wo.

'

',..,..ri '.4

lt::r

/v@auet/oli

ÍfrarÚdn7

i

wi,

B ezen _ konec a začátek

Něco o p írodovědnémkroužku
JiŽ druh m rokem funguje p írodovědn krouŽek v našízákladní škole se
zamě ením na naši p írodu azvěí, která nás obklopuje.

V krouŽku je 13 Žáku 1 - 4 t ídy naŠíškoly. KrouŽek je kaŽdé pondělí odpoledne
po skončenívyučování. Jednou jdeme ven do p írody a někdy, kdyŽje špatné
počasívyuŽ íváme ntera ktivn í tab u li k prom ítán í fi m o p írodě a zv ěi.
Děti mají na starost i krmení zvě e v krmelci u tují nad kostelem, kam pravidelně
chodía p ikrmujízvě
Nejen p ednáŠky, ale isamostatná práce s konkrétním zamě ením, praktické
ukázky a názorné pomťtcky jsou plně vyuŽívány pro podchycení zájmu dětí.
Jako jedna z dťrleŽit ch věcíje rozvíjení komunikace. Visledkem je samostatné
vyprávěnídětío sv ch zkušenostech a poznatcích k p edmětn m témat m' To
ukazuje na jejich zájem a zvídavost pro ně v tomto věku vlastn í.
Děti se seznámily s našízvě í, která je běŽně kolem nás, včetně názorn ch
u kázek s vy právěn ím základ pr běh u jej ich Života.
Navštívilijsme znovu farmu pana Pelce, kde děti viděly vŠechnadomácí
zvi ata a jejich mláďata. Byly seznámeny se základními podmínkami chovu
domácích zví at' Vysvětlilijsme si rozdíl mezi Životem domácích a volně Žijících
l

i

.

zvi

aÍ.

Jedna z dost podstatn ch věcíjsou názvy někten ch lokalit naŠíobce, které
dětí vťrbec neznají' Několikrát jsme si některé lokality ukázali a ekli si jejich
názvy.TakaŽ pťrjdou s rodičina procházku, budou alespo vědět, kde byli.
Začali jsme probírat i základy myslivosti a myslivecké mluvy. K někteq m
témat m děti p inesly isvé obrázky.

Tento měsíc je pro myslivce koncem jednoho mysliveckého roku a začátkem
nového roku plného spoustou práce a starostí. Hodnotíme rok uplynul1i a
plánujeme práci a nové Ú koly našíorganizace pro nadcházej ícímyslivech rok.

Uplynul1 rok byl pro nás myslivce i zvě , o kterou se staráme dobq m rokem a to
p edevším splněn mi Úkoly. Mezi ty největŠíbylo dokončenífasády naší
chalupy, oprava komínu, vymalovánísálu chalupy, dezinfekce voliéry, v stavba
vypouštěcí voliéry a domečku pro kachny, provizorní oprava hráze rybníka
Makohy áku a spousta dalších pracíspojen ch s provozem chalupy a voliéry.
Ta podstatná a pro myslivce p irozená je práce pro zvě , coŽ znamená sehnat
dostatek krmiva, sena, opravit a p ipravit krmná zaízení. To by bez pomoci
naŠich p átel a sponzor nešlo' Jadrné krmivo a pohonné hmoty jsou dnes velmi
drahé. Část krmiva jsme dovezli z Úmyslovic, kde nám ho zajistil a dotoval náš
kamarád J. Šimona kamarádiz členri místníhoMS, se kten mimámevelmiv elé

vztahy.

V zajištěníkrmiva, p ípadně zemědělské techniky nám také velice

pomohli místníhospoda ícírolníci pan PodrouŽek, pan Pelc a pan Uzel' My
naopak musíme napl ovat jejich poŽadavky na ochranu kultur oset1 ch plodin na

jejich pozemcích

Jako kaŽd rok proběhli i vloni q měnné akce a pozvánky na spoleěné akce,
hony, poslední leč nebo mysliveck ples. l tady je na místě velké poděkování
všem mysliveck m spolk m. Dále se rozvíjela i spolupráce s myslivci z

Bogatynie.
Zatím jsme se nevzdali umělého odchovu baŽanta a díky panu J. Svobodovi se
nám poda ilo Úspěšně vychovat z200 zakoupen ch ku at 178 kusťt dospěl ch
baŽant a vypustit je. Jen málokomu se poda í takou tlspěch
o kachny, které jsme vypustilijsme částečněp išli díky Škodnézvě i, která nám
je částečněvyvraŽdila.
Jako jiŽ v lo ském roce jsme z ídili myslivecká políčkana plochách ve vlastnictví
!

24.2.2013

Vi Kor Portele, vedoucí krouŽku

pana PodrouŽka, kterému bychorn chtěli poděkovat a zárove poŽádat o
poskytnutítěchto ploch i pro letošnírok'
Poděkování patí také obecnímu Ú adu Nová Ves
.

24.2.2013

Za MS Mllinice: V. Portele
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Zpověd'

Nezáleží na mém jméně, odkud jsem a kolik mije let.
ZáleŽí jen na tom, kdo jsem byl' k m jsem ted', kdo budu..'
PíšuVám svrij p íběh, ne vesel , ne šťastn , ale m j'

,)

)

Jsem závisl na heroinu. ' '
Jestli si íkáte - m j problém - máte pravdu. Jestli se ptáte,,Proč?", tak odpovím ,,ProtoŽe
se to stalo...'' Jsem obyčejn kluk' kten měl krásné dětství, milovanou mámu, hodn ho
tátu' mladšísest ičku a ještě mladšího bráchu; svou rodinu s láskou ke zví atťrm a sportu.
Ptáte se stále ,,Proč?!" Proč, kdyŽ jsem studoval, měl jsem hezk byt a poznal velkou
lásku... A proč ted' nemám nic, proč Vám píšutento p íběh.'. ? Proč je odpověd' pro mě tak
těŽká.

Proč by Vás to mělo

v

bec zajímat... ProtoŽe jsem jeden z Vás, taky člověk _ člověk,

kten z nerozváŽnosti vyzval na souboj protivníka, kterého jsem nemohl nikdy porazit.
Akorát jsem tomu nevě il, měljsem p chu, byljsem šťastn a měljsem vše, co jsem chtěl

- tak proč ne'.. Chtěl jsem ho poznat, jen jednou "..
Ale on mě v souboji porazil a zotročil. Vzal mi všechny, kte í mě měli rádi... Vzal mi
všechno, cojsem měl rád... on mi ukradl duŠi...
Ptáte se proč? Proč se to stalo? ProČ jsem z stal sám a bez lásky, ve své hanbě v
kriminále, kde byl den zlyim snem a noctemnou pastí, bez moŽnosti riniku z hrŮzy,zhrťzy
ze sebe sam ho, nenáviděny7ho a zlomen1iho'
Ptáte se proč? PročVám to píšu?ProtoŽejsem byl na dně. Tam, odkud není návratu, ne
pro kaŽdého. Já Vám ale píšua chci Žít a mít starosti lidí' kte í mají duŠi.
Tam dole jsem pochopil, Že uŽ pro mě není hlubšímísto. Cítiljsem, Že se dusím a nem Žu

d

chat, Že nevydžím dlouho, Že musím plavat'

'

.

vzhťrru !

Proto Vám píšutento p íběh' zpověď, že jsem se topil, hluboko, aŽ na dně, ale já plavu.
ProtoŽe chci ŽÍt' chci zpět svou duši...
Nevě iljsem v dobro. '. Ale teď jsem v komunitě a právě jsem dopsaltento prÍběh, zpověd'
proVás... Chápete?!
F. Š.

)
)

Letošnízima p eje zimním radovánkám, a tak si to venku uŽíváme' Děti jezdí na
bobech ijeŽdících' otiskují andělíčky do sněhu, hrají sněhovou bitvu a staví sněhuláky i

všelijaká zví átka. Také hledáme stopy a chodíme krmit zví átka' Našíškolce se
nevyhnula ch ipka, kterou tentokrát měli snad opravdu všichni. Ale už jetoza námi a děti
se mohou p ipravovat na karneval, kteq nás ceká v pátek 1. b ezna. Děti majÍ šikovné
maminky, které jim p ipraví krásné kost my. Rády sialevyrobí samy ještě nějaké dopl ky,
škrabošky' kloboučky nebo pomohou s obrázky na qzdobu. Nejd íve si zatancujeme a

zahrajeme ve školce a potom pťrjdeme za školáky do tělocvičny, kde uŽ bude čekat

it*|
:

p ekvapení, hodně tancování a soutěŽe.
Čeká nás vystoupení pro seniory na myslivecké chalupě Ml1 nice, v polovině b ezna
bychom měli navštívit Naivní divadlo v Liberci a koncem b ezna jedeme do Ekocentra v
old ichověv Hájích na program,,Peka peče housky

/vu/44/e4/a(

Íť4n,/4dn/

/va}{rl}ethiÍťr? rrr'dn?

ái'E

{i:t::: trltl

|, iiit :1t ,;lii :,j-

$'KHffi],4|,l'.!

í!i'

o našíškole

Všichni uŽ se těšímena jaro, protoŽe letošnízima potrápila všechny děti a některé z
nich si nemohly kvtili ch ipce ani po ádně uŽít zimních radovánek. P esto děti zvládly
několikzajímav, ch akcí' mezi které pat ila iT íkrálová sbírka.
oblastní charita Liberec nás v zastoupení paní Musilové oslovila, 7da bychom se
zapojili do této akce. Rádi jsme vyhověli, protoŽe paní Musilová našíškole a dětem
pomáhá. občanéNové Vsi se o akci dozvěděli prost ednictvím letáčk a
zprost edkovan mi informacemi, které p edal oÚ v Nové Vsi.
Naše děti se sbírky z častnily 7' ledna' Byly rozděleny do čtyr skupin a se zpěvem se
zastavovaly u dve í' Milé privítání místnÍchobcan nás velmi p ekvapilo. Do

zapečetěn ch kasiček jim dávali ÍinančnÍčástky a obdarovávali je cukrovím a dárky. Aco
se t ká sbírky, máme radost z toho, jak lidé na sbírku zareagovali. P ispěli na dobrou věc
velk m obnosem. Do čty ech kasiček děti vybraly celkem 3 835
Charita nám po
'-Kč.
odpečetění kasiček pošle na školu Íinančníobnos, kter pouŽijeme na kompenzační
pomricky pro déti.
Dětem se akce moclíbila a chtěly by se jížÚčastnitip Íštírok. Toto jsou jejich postrehy.

Sedmého ledna jsme chodili na trikrále' Já jsem pískala na flétnu. MÍša, Viktorka aAdam
byli králové. Chodilijsme po šesti a já byla s paní editelkou a paní učitelkou Evou. Moc se
EliškaZ. (4' ročník)
mito líbilo.

Já jsem chodila s paní učitelkou Koblihovou, bavilo mě dělat krále Melichara a psát na
dve e. Chodilijsme od školy aŽ na R Žek. Dostávalijsme sladkostia my jim za to rozdávali
Lenička K.( 3. ročník)
kalendá e na nov roka cukríky.
Dne 7' '|. jsme chodilijako T i králové. Choclilo nás 6 a t iz nás byli králové. Štijsme po
vesnici a obcházeli domy. U kaŽdého jsme zazpívali a Eliška hrála na flétnu. Do kasičky
nám dali nějaké korunky a něco sladkého , protoŽe to byli hodní lidé. Došlijsme aŽ na
konecvesnice ke Ko ínkťrm a oni byli moc rádi. Pak jsme se vrátili do školy a šli domťr. Moc

Adélka K' (4. ročník)

se mito líbilo.

Mně se na T i krále líbilo, Že jsme šli k babicce alazayolala sousedy a dala do kasičky
peníze. Také jsme šli k Hermanťrm a paní Štěpánkové a k Jahelkťrm a všude. Na dve e
jsmepsalipísmenkaK+M+B.
Krist;inka Č.(3.ročník)
Já jsem byla prevlečenázakráleBal1azaraa

dostávgli penízky na charitu

a to je

správné

mně se nejvíc líbilo, Že jsme za naše zpívání
Michalka Z. (2. ročník)

Já byla král Kašpar. Nejvíce se mi líbilo, Že lidé měli z našeho zpíváníradost a zvali nás i
Viktorka P. (2. ročník)
na p íštírok.

Vě íme, Že jsme pomohli dobré věcia Že jsme měli p íležitostsetkat se s tolika hodn; mi
lidmiz NovéVsi.
Na škole proběhlZápis norr'' ch prv áčkťr, děti ZŠa MŠse zričastnily prednášky Zdravé

.atrlJJ

zuby, čeká nás Karneval v budově ZŠ,na kten jsme pozvali iprofesionálního kouzelníka.
Bude to určitě pro děti velké p ekvapení, ale i krásn dárek. V b eznu se těšíme na v. uku
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plavání' Dětiz MŠse podívajído Ekocentra v old ichově v Hájích. NavštívímeMyslivnu,
kde 22' b ezna zazpíváme všem Ženám p i p íleŽitosti MDŽ. Na oslavy 550. vr ročí
založeni Nové Vsi setěšíme a už nacvičujeme dramatizaci pověsti o Nové Vsi.

P ejemeVámsnadcházejícímjaremhodněsluníčkaazdraví.Mgr.V.Trenčanová
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crgrÝ:svezŽen
Česk}i,svaeŽen se stále gchází 14 hqjn*'m $očtu,g pip,raÝujé
", ', ]. . .
nebosepodítínapípravěkulturníchakci,
p
plesu
- spolupráce na
ípravě obecniho
- dne 14 4' za13 bude po ádat svaz Žen dětsk1 maškarní pleš
na.Myslivecké ehalupě v, ť:lové vsi, ěas konání akce ,bude
.up esněn na obecnioh qvésníchtabulích
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TRADICNI TURNAJ V SIPKACH

16. nora 2013 se konal za podpory sponzor tradičníturnaj v
šipkách. Turnaje se zÚčastnilo 12 hráčťt.Vítězem se stal p. Tomáš
Balvirčák, druhé místo pat ilo p.Ji ímu Novákovi a t etí skončil
p.PavelDvo ák.

PozoR ZMĚNA TERMíNU
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Kde byvala ooHeidelade"
$ljdeme-li

v Nové Vsi

na Rrlžku vlevo, od okresní silnice do strmého kopce směrem

\ soká, dostaneme se nad poslední domy do míst, kde d íve rostl apouze táva,
ke o a osamělé stromy' Prida tu nebyla p ílišrodná, německy se taková oilastnazyvá
heide. Ideme-li dál, dostaneme se do osady Vysoká, která pat ila a dodnes pďí k
k osadě

Chrastavě.

Kdysi tudy vedla cesta pro ko ské a kravské povozy směrem do obce Vysoky
(Hohenrvald), kde byvalo 43 domri. Tato obec nebyla po druhé světové válcé a po
odchodu německ ch obyvatel znoyu osídlena česh-fmi p istěhovalci a postupně
zanikla.

V

době, kdy v těchto místech b;Íval

čil provoz,

vznikla p i silnici restaurace, která
b vala hojně navštěvována. Vznikla kolem roku 1830, v neděli p ichazelo více hostti,
obzvlášť v letníchměsícíchas oblibou setamzpivalozadoprovoduharfi'. Naho e u lesa
stávaly dva domy, stiíla tam liškárna, zde se opravdu chovaly v klecích lišky, oblast
pat ila k Vítkovu. V p edvečer odsunu Němcri vypustii ošeťovatel všechna zxlŤatana

svobodu.
Cesty p es Novou Ves byly d íve ve špatnémStaYu, s rozvojem prumyslu a obchodu
bylo nutné spojení s okolním světem' Stálzdepivovar, pansk statekaněkoliktextilních
toviíren.
Cesta' kterátudyvedla se tiíhla dálp esAlbrechtice aŽdo F4 ďantu(byltorisek íšské
silnice z Mladé Boleslavy do Zho elce)" JiŽv 16' století byvala p i cesté kovárna,Werá
opravovala těžképovozy' Ve stoupání naAlbrechtice a v opďném směru byla posila
8 koní, vedle těžk; ch povozu se zbožímzde jezdi|y i panské kočáry a poštovní

dostavníky.

ZNové Vsi do Fn- dlantu sejezdilop es Ružek a\ sokoup es lesynadHorní Vítkov'
Dalšísilničníspojení vedlo ze Saska p es Vítkov do Nové Vs| dál vedla p es statek do
Krásné Studánky a do Liberce. Paralelně s okresní silnicí vedla poutrrí cesta do Hejnic,
ďíve hojně vyuŽivaná. Cesta vedla z Hom| Chrastavy p es Novou Ves - Vísku
Mníšek-old ichov v Hájích-do Hejnic.
Z Chrastavy vedla také cesta p es \ sokou - Vysoh-i -Albrechtice do Fr dlantu.

ZMniškuďoŽitavy se jezdilopi", noíou.skapďe dovitkova a dálen uŽiíurr.
V Nové Vsi byly p es eku dva brody, d evěné mosty neunesly těžké vozy, proto jezdily
p es brod. P es Je ici vedlo v Nové Vsi šest most a několik lávek. Kamenny most stál

od pivovaru ke statku (podle staq ch kronik to byl most s oblouky), byl bohužel zničen
1897. Následně bylnahrazen nol m mostem s železr 'minosníky.
okresní silnice z Chrastavy do Mníškup es NovouVes bylavybudovánav letech 1854
- 58, ze silnice byly napojeny odbočky do statku. Kolem roku 1900 byl vypracován
projekt na železrrici spojující Chrastavu (náďraŽi) p es Novou Ves do MníŠku(nádraži),

p ipovodni vroce

tato akce však nebyla nikdy
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lNFoRMAcE PRo oBčnruy
Vážení spoluobčané

,

dovolujeme sivás upozornit na ohláŠenou aktivitu obchodních
zástupcŮ
energie'', kte í budou chodit po domácnostech ve onecn 25' _ 29'
l,Ty
,'|
3. 2013' obchodnízástupci budou nábizet proour<iiávné;éi
energie.

Je čistě na vás, jestli s nimi budete komunikovat ěi nikoli.

.

obec

toto ohlášenívzala na vědomí,
t

/vr'4/4ua/o/iÍfrrau'dn?
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