KdyŽ jaro do květťt vstává,

v nivlévádo zahrad,

květ květu lásku svou dává,
kaŽd má někoho rád.

Rozezníse melodie,

co slunce na strunách má,
číšemikvětťtp ipije,
tomu, co lásku svou dá.

Zahradou kdyŽzavoní
květy tešníjabloní,
kytiČku jak mnohokrát,

p ijduznízastobědát.

P ijmitu kytičku mou,

slova lásky květy jsou.
Jejich v ně ekne snad,

stáletebejá mám rád.

Tulipány, narcisy,
jsou mé lásky dopisy.
Jejich v ně ekne snad,

stáletebejá mám rád.

SLOVO STAROSTY

RoK

VáŽení spoluobČané,dovolte mi , abych Vás vŠechnypozdravil u p íleŽitosti vydání Novoveského zpravodaje'
LetoŠnírok bude pro vás vŠechny dost klíČov1i a
Bude se provádět oprava komunik ace2021 , která
vyporádat s objízdn mi trasami a určitou vylukou
prost ednictvím naŠichinternetov ch stránek, v
18. 3 2014na beseděu Korínk .

bude po vŠechstránkách vyŽadovat trpě|ivost a oh|edupInost'
má byt ukonČena do 30, 6. 20 1 5' Jako prvni se budeme muset
autobusr]' o vŠechtěchto změnách budete vČas informováni
věsek, letákL] a místnim rozhlasem' Prvnítakov1i krok byl dne

Víme, Že vŠebude nároČné, ale věrím' Že to spo|eČně zv|ádneme.

Závěrem mi dovo|te, abych poděkova| vŠem, kterí nám pomohIi zorganizovat dosavadní akce, masopust,

d

chodcťr, obecn

í p|es'

2013

DoTAcE A PŘíSPĚVKY

- p ijaté dotace a finačni píspěvk t poskytnutí finančníchčástek:

u Chrastavy byla v roce 2013 p íiemcem:
neinvestičnídotacezestátníhorozpočtuČRvce|kovév1iŠi141.900,-KČnav1ikonstátnisprávy
ostatníneinvestičnídotacezestátníhorozpočtuČRvcelkovévŠi898888,-KČnamzdypracovníkŮ

OBEC Nová Ves

i
;

na ve ejně prospěŠnépráce, z prostredkťr obce bylo na zaměstnanost pracovníkri na VPP v|oŽeno dalŠích

SouČástí této stavby mě|a b1it v stavba chodníkr]' a|e vzh|edem k tomu, Že obec není majite|em pozemkri pod
chodn íkem, coŽ se musí upravit smIuvně a nás|edně poŽádat o dotaci, tato v stavba by|a posunuta'

setkání

RoK

2013 -

RovněŽ chci poděkovat vŠem sponzorŮ za tombo|u

'

Jaroslav MÚller. sÍarosťa obce

oDPADoVÉ HosPooÁŘsrvÍ

z
z
>
z

143'791'-Kč

neinvestičnídotacizMinisterstvafinancíčRnaprezidentskévo|byvev

vzh|edem k chystané rekonstrukci hlavní komunikace mohou nastat nepatrné prob|émy s v vozem vaŠich
nádob na odpady' Pokud by se svozová firma delšídobu nedostala do uzav ené |okality bude Vám
oznámeno, jak odpad náhradně likvidovat'
Chceme Vás poŽádat o trpělivost a pochopení pri reŠenítéto mimorádné situace'

j'Ši

-

rozŠíení vodovodu ve vyŠi140 000,- KČ

>
>

5 000,- KČ

>

dotaci z Mikroregionu Hrdácko-Chrastavsko

ž

v

Kč SkuteČnénák|ady na opravy MK Čini|y 3.262 089,- KČ
dop|atek z roku 2012 na investičnídotaci z rozpočtu Libereckého kraje * Fond ochrany vod _ na
2 001 000

neinvestičnídotaci zrozpočtuLibereckéhokrajenafotokronikuobce_srpnová

povoderi2010vevyŠi

neinvestičnídotacizrozpočtuLibereckéhokrajenazpracování|esníhohospodá skéhoplánuvev1iŠi
16 500'- Kč

30'000,_

VáŽení spoIuobČané,

Ši'l5758,_Kč

neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na volby do P-ČR ve v1iŠi 1 8 1 57 50 Kč
neinvestiční dotaci z Ministerstva dopravy ČR na opravu a ÚdrŽbu MK po povodni 2013 ve

na

Kč V|astn í p íspěvek na akci činil 1 8 576 _ KČ

v měnu a

montáŽ dopravního

znaČeníve v

Ši

neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra CR na podporu jednotek Po ve v Ši83 779,_ KČ
neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ČR na akceschopnostjednotek PO ve v1Ši 3 792,- Kč
finančníp íspěvek z Fondu mikroprojekt Euroregionu Nisa ve v1iŠi 480'521 ,77 Kč t]. schválené
uznateln é vydaje z r oku 201 2 na akci Spo|u práce ZŠa l\/ŠNová Ves a Bogatyn a
i

finančnípÍspěvekodfirmyEkokomvev Ši2561350KčzazajiŠtěnízpětnéhoodběruobal vyuŽití
odpad zobahi

oBEc Nová

Sprípadn1 mi dotazyanávrhyseobrat'tenaOUNováVespí'Vondrovoutel''4B272O11O

Ves u Chrastavy v roce 2a13 poskytla:

P ipomínáme spIatnost danového poplatku
-

neinvestičnítransferLibereckémukraji vce|kovév1iŠi71 010,-KčnaprovozveejnésiIničnídopravy_

pes do 31.3.2014

- odpady do 30.

6

dopravní obsIuŽnost obce
dar obci

2014

ice ve

v Ši50 000 - Kč na Úhradu

popovodriov1ich

Škod

neinvestiční p íspěvek

Kontejnery na sběrném místě v areálu pily
kaŽdou st edu a sobotu
(prosím dodrŽujte stanoven časy , nevyhazujte nic be'z prítomnosl;qluŽby !!!!!!)
- ztmnt
_

,ol
=J

K ešice' okres Litomě

cas

letní čas

st
so
st
so

15,00 - 16 00
10,00 11 00
16,00 - 18,00
10,00 - 11,00

z ízené p íspěvkové organizaci ZŠa MŠv ce|kové v 'Ši1'091'727 ,17 Kč v tom
251 '324'40 KČ na mezinárodní projekt Práte|ství bez hranic _ spoleČnéaktivity dětí ZS a MS Nová Ves a
Bogatyn ia
z

rozpočtu obce bylo vyč|eněno pro SDH Nová Ves 82.31 0 63 KČ

neinvestičníp íspěvekv celkové

v1Ši 5'007,-KČnaÚhradunákupuknihpro|Vístní

NovéVsiod Krajské vědecké knihovnyvLiberci

hod

ostatní nedotační transfer podnikatelsk

hod

m

subjekt

m v ce|kové v

Ši20 000 - Kč na nákup materiá|u

pro Fotbalovy kIub Nová Ves

hod

neinvestičnídotace obcím v ce|kové v Ši6 900 _ Kč z toho 4 900,- KČ městu Chrastava na Úhradu
nákladŮpriprojednávánípestupkt] aruŠeníTP-nazák|aděve ejnoprávní smlouvya 2'000,-KČměstu

hod

Hrádek nad Nisou dle darovací smIouvy pro SdruŽení GrabŠtejn

/Vr'a4,,/e4/"ti

|idovouknihovnuv

?p*,{'dnf

RoK
i

2013

_

DoTAcE A PŘíSPĚVKY

NoVÁ VYHLÁŠKA!

ostatní neinvestiční dotace ve ejn m rozpočt m v celkové vyŠi8'773j0 Kč pro Svaz obcí
Libereckého kraje 1'114,10 Kč' Euroregion Nisa 3945_Kč, Spolek pro obnovu venkova
Vesnice roku 1'714,-KČ' MAS PodjeŠtědí500_KČ

'ž

1 500,-KČ,

ostatní neinvestičnídotace ve ejn m rozpočt m

ČrĚrr pozonNĚ cELÝ

p íspěvek na provozzdravotního st ediska MníŠek1 20.000 -KČ

Nová vyhláška č. í89/2013 o ochraně d evin a povolováníjejich kácení, které velmi v znamně mění
doposud zavedeny režirn povolování kácení d evin rostoucích mirno les, nabyla r]činnosti dnem 15. 7"
2013. Pro laika- d evorubce, jevšakv některych ustanoveních poněkud ošidná.

rizemní rovně v celkové v Ši29.944,- Kč z toho
23 945,-KČ Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko a 5 999 -Kč Mikroregionu Jizerské Podh í

'r
r

Pozor na novou Vyhlášku o kácení strom ,
není totiž zahrada jako zahrada, stále hrozí pokuty

p íspěvek na nákup terénníhovozid|a

pro

Azyl pes

Krásn Les

ve

v

Ši3

000 -Kč

Čt-ÁtuEr ttI

Zazcelezásadní|zepovaŽovatustanovení$3písm
Obec Nová Ves zorganizovala finanČnísbírku na pomoc obci Kešice, občanévybrali 5'200,- Kč, ktere byIy
osobně predány starostovi obce K eŠice.
Vypracovala: j.Weissová

oPAKoVANÁ vÝzvn

pozemek' ostatní plocha

7

24,

7

28,

7

39,

77

3, 77 4,

77

dotČenémslroměnehnízdíŽácinypták anizdeneŽijeŽádnychráněnjldruh(nap
na zněn í tétc vyhlášky, vystavuje nebezpeČípcstihu _ pokuty za protiprávn

Príklad zasílanéSMS zprávy:
SMS-NOVAVES-I N FORMAC E.ANO-NOVAK J lRl-Nova Ves Ruzek*1'l.
SMS zprávu m Žete psát jak velk mi, tak i mal mi pismeny, vŠeprosím piŠtebez diakritiky
odesláním SMS zprávy na číslo420 776 678 733 (prihláŠeni se k odběru SMS informaci)
dáváte současně souhlas k tomu, že Vám mohou b t prisluŠnéSMS zprávy zasÍlány.
Telefonni čislo je registrováno u mobilního operátora Vodafone, pro jiné učely toto číslo'
prosím, nepouŽívejte.
U registrace chata ťr, p ípadně dalŠícho.sob, majícich v obci nemovitost' doporučuji, kromě
vyŠe uvedeného postupu, vyplnit na oU registraČni formulár, kde uvedete adresu v Nové

zárove i adresu svého trvalého pobytu

lak ji

zavádí v $ 1 p ísm c) tato

í

'veverka)'Jinakse,bezoh|ecju

1ednán

í'

ZASTUPITELSTVO OBCE

5, 77 7

Informace o p ijotém usnesení
zve ejněho zaserlání zasÍupiÍelsÍvtlobce lVovd Ves
okr. Liberec kananélto dne Í4. l. 2al4

P ihlášení m Žete znovu zopakovat, Číslanebudou zdvojena.
P ihlášenísedo systému k odběru SUI,S zpráy polnocÍ 94eslané SMS.:
SMS-NOVAVES-IN FORMACE-ANO-PRIJMENI-JMENO-CAST OBCE-CISLO DOMU-

Vsi a

'

- poremek u b3ripy$56 *o*ru nehn roclinnelro dorau v zastavěirérn uaemí obce (netyká se to tak
pozemkÚ u rekreačníchobjektŮ, zahrádkásk' ch koloni'i. zahrad u restauraci' pozemkŮ u prŮmystovych
objektŮ. ve ejné z-eleně' zahrad u škol' školek apod'),
ktery} je součnsně nep ístLlpny vel"*jnost! a je btavebně cplccen1i, tj' onloetní pcaemku muselo bfr
n*qvoleno režir*otn rjle ttav*bního zákona (eáh. c" 183i20ťts sb'}

dispozici:

21, 7 23,

z-ahrada\, kieq7 VŠak sp| ri uje deíin ici ,'zahrady"

izenlm za nepovoIené kácení. Současně je t eba upozornit, Že nacjále platí ochr'ana volně Žijícíchpták a
ochrana zvláŠtě chráněnych ŽivoČichL] d|e zákonaČ' i1411992 Sb,, o ochraně orír"ody a krajiny' 'lb znar"nená' Žo
vorípaděkáceníběhemVegetaoe(od1ado31 10běŽnéhor'oku)si musí bytviastníkd evrnyzcelajisty,Žena

Vzhledem k tomu, Že tuto moŽnost prozatím vyuŽilo jen málo
občanťr,zve ejriujeme vyzvu znovu a zárove p edkládáme
soupis prvního trojČísliz telefonních Čísel,které máme na oÚ k
7

'

vyh|áŠka' Konkrétně se rntlsí jednat o

DcporuČujerne, neŽ se oro skácení strcmu viastník rozhodne, obrátit se na prisluŠny orgán zda danou d evinu
'
na konkrétním pozernku |ze pckácet bez povo|ení. l'.ze tak pr'ece]ít p íoadnym spor',jm a credevŠím sankČním

V minulém ČísleZpravodaje jsme vám nabídli moŽnost zapojit se
do SMS portálu obce' kde budou p ihlášenym občan m zasílány
SMS zprávy o mimo ádnyich událostech a krizovych situacích jako
jsou napr. povodně, kalamity, poruchy na vodovodu apod.

602, 603, 607, 608,

d)vyhláŠky Zdejeuvedeno,Žepovo|eníkekácenínení

t eba pro dreviny rostoucí v zahradách, a tc bez oh|edu na je1ich veiikost' Neni tíi'n vŠakmvŠ|ena zahrada d|e
Ka1es]&L nemovitostí, a|e jak17ko|iv oozemeK d|e katastru nemovitcsti (nap . trvaly travní porost. stavebnÍ

mimo obec.

Ukončeníodběru SMS zpráv: provedete zasláním SMS v p edepsaném stavu, kde slovo
ANo nahradíte slovem NE
P íkladzasílanéSM
SMS- NOVAVES* INFORMACE* NE
:

J. Weissová

Usnesení 1/14

Zastupitejstvo obce schva|uje do funkce prísedícíhcOkresního soudu v Libercj'
oro funkČníobdooí 2014-20iB navrŽenou kandidátku'
Pi'o: 9

Usnesení

2/'!3

Zastupitelsivcobceschvalu1eProgramObnovy

Venkova0bceNováVesnaroky2014-201B
Pro: 9

Usnesení

3l14

ZastupiteIstvoobceschvaiujepodáníŽádostiodotacrMMRPodporaobnovyarozvojevenkovadotaČnítitu|Č'4'2,,Pocporazapo1enídětíamládeŽe dckomunitnihoŽivotavobci'''
Pro:9
Zastupiteistvo obce bere na vědomí žáclost o staveoních Úpr'avách v RD čp. ?-25 anemá námitek k provádění
těchto Úorav dIe projektové ciokumentace č. zakázky 312014

'

ZASTUPITELSTVO OBCE

sDH NoVÁ VEs

Zastupite|stvo ObCe bere na vědomí Žádost o p íkup Části obecního pozemku p' Ó' 7a/

h,

ktery sousedí s

pozemkempČ7aSfivk.Ú'NováVesr.iChrastavy,ZacaIe|Dudevyzvánkiop|něníŽádosti
Staveoní komise
prově í' zda nejsou na vyŠeuvedeném pczemku Žádné záuazky ci p ekáŽky a navínne Zo presny záměr
pt-íxu pu

'

Zastupitelstvc obce bere na vědomí Metodické doporučeníÚsP- akiuální změny v oblasti odměriování
členri zastupitelstva od 1.1.2014
Zastupiieistvo obce bere na vědomí vyjád enífirmy AZ Elektrostav, a.s. Nymburk k projei<tu stavby i[-'12'
40C350t-bc{ kajicí se vyměny stáua)ícíhozaizení NN v lokalitě |\ll nioe'

l\lVE (maié vod' elektrárny )a nemá námitek

k priIoŽené

Usnesení
Chrastavy

6/1

enísekestavebnímuzárněru
Pro:8

Zastu pite| sivo obce schvaiuje záměr prooeje části pozemku 7C7l1
(vrzgeooeticky

návrh)

7l14

k, u

'

Nová Ves

Zastuprte|stvo cbce sohvaiuje záměr pronájmu pozemku p'p.Č. 14'8612 k,u'

(Víska)

(víceÚčelové h

KÚ

u Ch

rastavy

Nová Ves

u

Pro: B

ZaS1upjte|Stvo obce bere na vědomí Žádost pana Choce (mysiivecke sdruŽeni MnÍŠek)o prípadném prevodtl

betonovych buni<ri]l z obce Nová Ves na rnysllvecké sdruŽení' Místním Šetrenímbylo zjiŠtěno' Že bunkry nejsou
v|aslnictvím cbce Nová Ves' Zminované preokupní právoje pouze na pozemky pod vyŠeuvedenyrnt stavbami'
kteréjsou v současnédobě ve vlastniciví |nvestorské inŽen 'rské spo|ečnosti' Dále byio zjištěno' Že ke stavbám
nejsou p ístupovécesty.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost, manŽelr) Danov 'ch p Č' 111416 k'u. Nová Ves u Chrastavy
Zastoupenyorring'Griesz|emovyjádrení kpripravovanévystavběvrtanestudny,

zp sobem cude

l

I

16 2'2014 proběhl nábor mlad ch hasiČtl, ktery bylve|ice uspěŠn a plně

reŠena oiázka odpadních vod

p|n1i

práce a soutěŽních tispěchtl'1ak dospě| ch tak naŠich nov ch

sDH NoyÁ VES - pro někoho obyčejné slovo, pro

Nová Ves u Chrastavy c v mě e 32.22 n2 od Pozemkového foncu na obec Nová Ves

proŠeten í, jakym

l
I

naplniI naŠeočekávání. V souČasné době je vypracován p|án schrjzek, kde se
děti seznamují s hasičskou lechnikou a lerminologií' Zárove se seznamují s hasiČsk1im sportem a pripravují

'

Z di]vodu oclrrany osobních udaj'j v Činnosti obce pocl|e zákona Č,101/2000 sb, o ochraně osobních udaj ve
znění pozdějŠich pedpisri je plné znění usnesení Zo a zápisu ze zaseciání Zo k nahiédnutína zák|adě
písemného poŽádání na OU Nová Ves'

nás rodina.

VYZNAMNA ZIVOTNI JUBITEA

Pro: 8

k

e|o

predána by|a ocenění za věrnost a p edstaven byl plán Činnosti na rok 2014'

Douíáme, Žerok2014 bude pro nás opět
mlad ch hasič

Pro: B

iŠtě)'

ZO preoalo Žádost stavební komisi

se uzav

práce

Tímto vás srdečně zveme.

Usnesení B/14 Zastupitelsivo obce pověruje starostu obce jednáním ve věci uplatného prevodu
pozemku 4617

, kde

ap|n

V měsíci dubnu nás čeká dětské maŠkarni, t<tere se bude po ádat v k|ubovně hasičr]' dále pak pálení
čarodějnic (misto konání bude upresněno)'

projektové dokumentaci'

Pro:B

4

technice'
1 2014 Va|nou hromadou
hospodareni zarok2013,

na vybavení a
Tento rok jsme ukonči|i 11

V měsíci Únoru jsme se ÚČastnili v rámci spolupráce s po|Skou Gozdnicí, lurnaje ve vo|ejba|e'
Dále jsme pomáhali p i maŠopustním prrivodu a dětské masopustní diskotéce'

Usnesení 5/14 Zasiupite|StVoObceSchVaiujepociániŽádostinacjotaČnítitulzFcnducchranyvcdLK-PVAprc
rok 20i 4 a současně schvaiuje vlastn í podí| finanČn í prostredk pot ebn ch pro tuto axci.
Usnesení

rok2013 byl pronaŠeSDH p|nilzměn, plny soutěŽních uspěchri

se na první soutěŽe'
P ejeme mnoho Úspěchti vedoucím i naŠimmladym hasiČťlm'

Informuce o p ijatém usnesení
z ve ejného zilsed ní zastupitelstvu obce Novd Ves
okn Liberec kanuného dne l0.2.20I4
Usnesení 4i14 Zastupitelstvoobceschvalu1eŽádosÍp'Daniela'Forsiaovyjád

VáŽení obČane,

CERVEN

Dt]BEN

Emil
Szikora Karol
Jurda Jan
Zítková Anna
Kurimsky Michal
Slechtová A|ena
Hegerová Marie
KněŽourek

65 let

82 let
76 let
73 |et
73 let
75 let
73 let
Kučerová Augustyna 76 let

KVĚTEN

Eva
Josef

Šafá ová

83 lel
78 let
Svobodová BoŽena 71 |et
70 |et
Tatíčková
RandáČková Jaroslava 71 |el
Šimonová Hana
79 let
Fátorová NaděŽda 71 let
Vejvoda

Otta Jaroslav
Jirsáková Marie

70 lel

74le\

,"l$$r,M

Věra

Lhotáková

Milada

86 let

,

I'

MYsLlVEcKÉ SDRUŽENí

KARNEVAL VE SKOLE

lnformace našeho mysliveckého spolku
NaŠeMS se v lotiském roce 20'13 prezentoval svou aktivitou na poli mys|ivosti i na něko|ika spo|eČensk ch
akcích, jak u nás, tak i v zahraničí u pátel v Polsku '
Jako největŠía ne1d |eŽitějŠíČinností by|a jednání s Honebním spol' Chrastavská Víska a HS MníŠek
vČetně jednání s vedením obou |VS' Pres vŠechny d ívějŠinesváry a nevraŽivost doŠlo k vzájemnému
pochopení situace, která se neda|a reŠit jinak neŽ vzájemnou dohodou' Samozejmě, Že tato jednání byIa p|ná

vzájemnych ustupkri

a kompromisri vŠech zt]Častněnych stran' abychom my vŠichni,to mys|ím vŠechny

myslivce dotČen ch MS mohli dál Žít pro svého kon íČkaa svou zá|ibu bez zbyteČnych emocí.
Po všech vyjasnění doŠlo i k písemné upravě vzájemnych hranic honiteb'

BohuŽel dosud nebyla potvrzena Úprava o priČlenění pozemkri k naŠíhonitbě Krajsk m Uradem v Liberci
jmenovitě panem Joklem'

jako vedoucím odboru
Životního prostedí'

Proto

i

touto formou

na dokonČení
ce|ého procesu, ktery
apeIujeme

predsedu naŠeho MS a
člena HS stál mnoho Času a
nerv ' Děkujeme za aktivní
prístup a pomoc naŠeho

predsedy

Honebn ího

SpoleČenStVa pana
Valenty.

Zároveri bych

chtě|

poděkovat panu Vackovi HS MníŠek,panu Princovi,
Urbánkovi, Kociánovi' - HS
Chrastavská Víska a panu
preseda MS
Doulovi
Chrastavská Víska'
Dost d leŽitá byla

-

podpora obou starost

obce Nová Ves
MLjllera

a

Obce

pana

|VníŠek

pana Slezáka'

Nema|ou zásluhu a pod_
pi těchto jednáních
pochopení
by| postoj
JUDr' Po|áka'

poru

a

Těmto jmenovan

m

by-

chom chtěli jménem všech
MS a myslivcri poděkovat'

P edseda MS
Viktor Portele

R

J

7 3. jsme pro děti nachystali dopoledne plné zábavy. Budeme mít maŠkarníbál Děti si uŽ dopedu
p ipravuj í v druŽině i ve Ško|ce masky, ŠkraboŠky,klobouky a vym Š|ej í masky, ve kterych je kamarádi nepoznaj í '
MenŠímdětem s tÍm pomohou i maminky' které p ipraví kost1im na prevleČen í' V pátek tu od rána běhají zví átka,
piráti, princezny a víly. A to hlavní děti teprve čeká. Do ŠkoIy k nám zavítal kouzelník se sv1im programem.
Tentokrát děti hrají hru JUMANGl a pomáhají cestovate|i p|nit r zné koly' Součástí1e i kouzlení, p i kterém jen
udiveně kroutíme h lavami.''Jak to udělal''ozyvá se ze vŠechstran ' Na závěr si všichni po ádně zatancujeme.
V pátek

/vo4{rae4/"/i ?Pr]arrrďnl

Radka PorteIová

MASOPUST V NOVE VSI

MASOPUST V NOVE VSI

Uderem 11 hodiny vyŠe|jako jiŽ kaŽdoročně od Restaurace
Ko ínkr]'' masopustní pr vod' Po cestě byly
''U
masky občerstvovány koláčky, pamlsky a pitím.
VŠechny koIáČky byly dobré a moc chutnaly,
Od domu k domu postupoval pr vod za notného veselí a dozoru hasičr], kterí se stara|i o bezpečnost Účastník

pr vodu. Chodci iautomobi|istémuselidbátjejich pokyn atosevyplati|o, protoŽeprtivodvezdravi avpohodě
doŠel k Hostinci pod KaŠtany, kde na vŠechny čekaly ty správné- masopustní pochoutky a pro děti by|o
pripravenoobčerstveni,diskotéka,hryasoutěŽe'NaŠedětize

ZŠaMŠNováVessetaképrrivoduČastni|yáv
'|',/oc

restauraci je Čeka|a bohatá ochutnávka vŠech masopustnÍch dobrot za pestrého zábavného odpo|edne'
pěkně j]m k tanci hrál pan Marek Jahe|ka' Učitelky p ipravily zábauu a s dětmi si zasoutěŽiI i pan starosta.
Pobavili se vŠichni,kte í s dětmi strávi|i pěkné sobotní chvíle. SpoIupráce Školy a hasičského sboru v Nové Vsi
se opravdu zda ila' Aje dobre, Že se tato tradice do Nové Vsi vrací kaŽdjlm rokem
'

)
)

)
)

Poděkování
Velice děkujeme za celou školu - za děti, zaměstnance a pedagogy panu Miroslavu Smolovi zavybtráni
sponzorsk chdar dokasičkyna|etoŠnímMasopustuvNovéVsiazajehovlastnísponzorsk1idar.
Pan.Smola ijeho manŽelka Petra pomáha;í naŠíŠkolea my jsme jim za to vděčni' Děkujerire vám vŠem,
kle íjste na ZS a [/S prispěli. Díky vám by|y po ízeny dva bezpečnostn í kryty na sted ní topen í do nového
oddělen í mateské Školy

zAPls Do MATeŘsrÉ ŠrolY

NEHODA NENI NAHODA
NaŠi ŠkoIunaVŠtíVila

zdravotnice

Co s sebou k zápisu do mate ské školy?

ČČt<

RodiČe se k zápisu dostaví do materské Školy se sv1im dítětem a p inesou s sebou: rodny list dítěte a sv j
obČansk prrikaz' Žádost O prijetí ObdrŽite u Zápisu oo MŠroe ho vyplnite nebo do 5 dni] oiobně doručítedo
malerské Ško|y. oznámeni o prijetÍ či neprijetÍ dítěte do MŠ(vzh|edem k omezené kapacitě a ve|kého zá)mu o
na"Ši materskou Školu) obdrŽíte do 10 dn od zápisu' Prijaté dítě si vyzvedne v MŠEvidenČnílista prihláŠku
do

Liberec,

Paní Veronika Pachtová
seznámila naŠe Žáky se

základy první pomoci'
Děti viděly praktické

|\/s

ukázky první pomoci a
vyzkouŠely si oŠetení

zranění' Odezva

Mgr. Věra TrenČanová, reditelka Ško|y

Prodlouženíprovozní doby materské ško|y

na

VáŽenírodiČe,

prednáŠku byla ve|ice

pozitivní a paní

vzh|edem k b|íŽicím se omezením v obci' kdy bude probíhat rekonstrukce komunikace, nastane mnoha
rodiČr]m prob|ém s vyzvedáváním děti do'16 hodin . Na četne Žádostj rodič prodIuŽujeme se souhIasem

zdravotnice nám slíbiIa

dalŠíp ednáŠku'

zrizovateleŠkolyod14.2014 provoz materskeŠko|ydo 16.30 hodin'TotoprodlouŽení budepoceloudobu

rekonstrukcekomunikace''

Tentokrát na téma
bezpeČnost na cestě. V

Mgr' VěraTrenčanová, ŘŠ

dubnu p11jdou Žácl

Vystoupení dětí z Materské a Základní školy Nová Ves na preshraničním setkání

Dopravní hriŠtě do
Liberce a čekajíje

Dne 8' bezna 2014 se kona|o PeshraniČnísetkáni Českéhosvazu Žen v Nové Vsi aŽenz po|ského
Dzialoszyna' P áte|ské setkání se uskutečni|o v hasiČské zbrojnici od 13oo hodin' S polsk mi Ženami p ijel i
starosla obce Dzia|oszyna' NaŠeděti z Mate ské Ško|y se sv mi kamarády zaZákladni Školy na této át<ci
vystoupily s krátk1im pásmem písnía taneČkri' Na flétny nás doprovodi|a EliŠka s BaruŠkou' Jsme rádi' Že se

Čtvrtéhoročníkuna

závěrečnézkouŠky
cyklisty' P ednáŠka se jim náramně hodí, aby pr kazy cyk|isty získaIi Úplně vŠichni a dopravní testy zv|ádIi na
vlibornou.

krouŽek v materské Ško|e vede paní uČite|ka Mgr. lrena Dočka|ová _ Němcová' která s dětmj predvedla malou
ukázku jejich programu. Děti si p ipraviIy pro vŠechny Ženy ma|é dárečky k jejich svátku Mezinárodnímu dni

zAPls Do MATeŘsrÉ Šroly

Žen. Po vystoupen

Jako kaŽdoročně se b|íŽi zápis dětí do MŠ.PestoŽe byla od 2' ledna mateská Škola kapacitně rozŠíena'
zájem o umístěni dítěte v naŠímateské ŠkoIe je stále ve|k . Děti budou p ijímány pod|e kritérií,která jsou
uvedena na pozvánce k zápisu'
Rozhodně stojÍ za to vyuŽit Dne otev en ch dve í, kter1 je spojen se zápisem.
Podíváte se, jak to ve Školcevypadá, a za druhé budete mít moŽnost Zeptat Se na VŠe'co vás zajímá'
P ejeme dětem mnoho radosti v mate ské Ško|e , zv|ádnutí adaptace a spokojenost v dětském kolektivu
hlavně mnoho krásn ch záŽitkri a pěkn1ich vzpomínek'

,

a|e

Zápis do mateské ŠkoIy se koná 29' 4.2014od9 hodin do 13.30 hodin.

Kritéria pro p ljetído materské školy
Ředitelka ZákladnÍ Školy a |Vate ské ŠkolyNová Ves, okres Liberec' stanovuje dle zákona 561/2004
s34

následujicÍ kritéria' pod|e kterych bude postupovat p i rozhodování o p ijetí dítěte k predŠkolnímuvzdě|ávání v
materské Ško|epro Školnírok 20'14/15'
JestIiŽe poČet ŽádostÍ podan1ich zákonnymi zástupci dětí o p ijetí pekročí stanovenou kapacitu mate ské školy
,

1.
2.
3.
4.

Děti v posledním roce p ed zahájením povinné školnídocházky .
Dítě s trval m pobytem v obci Nová Ves.
Dítě' jehož sourozenec se jiŽ ve zdejšímate ské škole nebo základní škole vzdělává'

Podle věku dítěte

1)
3

/Vrtt04/"rJ/"/i

stá|ezanámi naŠib]iva|í ŽáciaŽákyněvraceji avystupují snámi' Sdětmi vystoupilapaní redite|ka.Taneční

lpa,uudnl

í naŠich děti

vystoupil Žensky

pěveck sbor z Dzia|oszyna'

NaŠenejmenŠíučinkujícídoprovázeli rodiče, kte í si zde laké chví|i poseděli a popovídaIi. Moc jim děkujeme,
Že obětovali svrij Čas a vo|nou sobotu a p ivedli nebo privezli děti na vystoupení, Vlád|a zde práte|ská atmosfera
a polskym Ženám se program dětí velmi líbi|'
Zeny z obce pripravi|y pro děti moc dobré
občerstvení' Poté nám po|ské Ženy predvedly,
své vyrobky z p ízei zpapiru ' Nakonec doŠ|oi

na zpěv v po|ském i v českémjazyce
nechybě| ani tanec

a

Yvona KobIihová

sETKÁNÍ seuonŮ n

voŽ

HISTORIE
Ne1starŠízáznamo Nové Vsi ;e z roku 1463, Česk1i krái Viadisiav jage|onsx ve své ]istině z červenee'l497
zminuje naŠivesnici,
Ooeo pai< nesla někoiik podcb názvrj:

1635- NEUENDORF

Í648- llEUNDoRFF
1661 - NEUENDORF
DO toiloio kraje pricnázeii němeČtíosadníci V Úooií r'ery Jerice stával tenciy d evěn iovecky zámeČek rodu
BiorŠtejn , Šiechia ho pouŽívaia pri iovu zvěre' Siechta sídiiIa na f ryclantském zámKu ' Na rooovém erbu měii bíiy
jelení parch' tsibrŠtejnovéloviii v okolnicn lesích divoxou zvěr' v hrlstjrch i'ozsáh|;7cn ieSích ŽiIi medvědi' rysi a

vici

Tam' kde se ríká na RťlŽxu, stá] maiy pansky statek, koiem něhoŽ postupně vyr siaiy domky těch, kie l lu
pracovaii' D revěn ou tvrz vlastnll zernan KryŠiof vcn Hoberg ' Pat iiy m u pozem ky na Fryd lantsku ' Zemrel2a , zái
1586, na náhrobku, ktery SedOChOVai a jevystaven vchrastavském muzeu' jsot-r umistěnyČtyri erby, mezi nimi
take erb rodu von Kyaw,

DaiŠírnvlasrníkern Nové Vsi byi rod Reder , byi zde vŠakrnaly poČet dornŮ a hospodá skycn stavení' AlŽběta
coec 35 |et, v roce '1498 proda|a sv j majeiek Henrichovl von Schwanitz' Tento i"od zce vládl
téměr jeono sto1etí
VOn Reder Vjastniia

Na írydlantském panství viádii Od druhé coloviny i 6, stoleií Redetnové, '14' sr-pna 1 595 proda| hraDě Sohwaniiz
Novou Ves za 6 500 toiarr] hraběnce Katerině z Recjern' (rozene S|ixová)' ManŽe|ce Meicniora z Redern , byl to

vzděiany Šiechtic' vyznarnenai se Lispěchy

Setkání senior a os|ava Mezinárodního dne Žen. os|ava proběhla ve velmi spoko'jeném' kladnymi emocemi
naplněném prost edí a potIesk n a závěr dokazova|, Že se program vŠemlíbi|' Jako prvn í vystou piIi Žáci Základni
Ško|yNová Ves s dramatizací
a mravenci''' následně vystoupiIy děti z Mate ske Školy s pásmem
''Cvrček
písniček'básniček a tanečkr], ce|y program měl velk uspěch, Po vystoupení si kaŽdá oslavenkyně odnáŠe|a

zow

nejenom krásné záŽitky' ale také p ipomínku bliŽícího se jara _ brezovou větvičku ozdobenou srdíČky.

Adé|a Jungmanová

ČrsrÝ sVAz

Žer.t

Črsxv svnz Žeu
PoČátkem |etoŠního roku jsme po áda|y v1iroční schtizi' kde jsme zhodnotily aktivity lonského roku a také jsme
se domIuvily na akcích pro rok letoŠní'
NaŠiÚČastíjsme rády podpori|y

2014.

v

|et do divad|a v

Praze, ktery poráda|a ku|turn i komise obce Nová Ves dne

1

' 2'

Osmého bezna jsme os|avi|y svátek voŽ. Do hasiČskéklubovny jsme pozva|y také Ženy z Po|ska, Toto
vzájemné p átelství by|o navázáno v lonském roce p i os|avách 550' v roČi první písemnÓ zmínky o obci Nová
Ves' Také maše Č|enky p ijaly pozvání na oslavu v Polsku'
V měsíci breznu jsme s obci Nová Ves a ostatnimi s|oŽkami obce poráda|y jiŽ tradiČní,,Obecní p|es"' Jako jiŽ

kaŽd1irok časlby|ahojná bohatátombolaapěknáhudbakpos|echutakénechybě|a'

11,

JJ

/vcaa,u@

1ťr?arr{'da/

v

bojích proti Tilr'k'irm na Balkáně

v

ietech '1582

-1

593

Tento Šiechtic zem ei cestou oom Ů v HaviíČkověBrodě 20 ' 9 ' 1 600 '
Ki-átce pred svou smní' nechaia hraběnka Katerina p epsat sv i majetek na svého synovceAinina Šlika'
Zemrela u zárí 1617 , ponre b byi p esunut o někclix měsic z di]voc] rncr'cvé nákazy ve Fr diantě' Focirována
byia

2c 3

161 8

'

Redernové cyiy protestanti, proto po bilvě na Bilé hore rci<u 1620 byl rnajetek Reoernii zkcnfisKcván' l\a xr'áikou
oobu pi'ipadlo panství spoieČně s Novcu VsíA|brechiu z Va|dŠtejna,

HISTORIE

ADVAITA

V listopadu 1620 odcházi KryŠtofz Redern (syn Kate iny a Melchiora) do exi|u' stovky |idí odcházely za

hrantce' Po panstvíputovaIy rekatolizačníkomise,s!oŽené z jezuitrj, nutili Iiáem katolickou víru'
Mnozl ji p ijali jen na oko, tajně si čet|i ve sv1ich knihách po pedcích' od roku .1630 zaČaI novovesk)i
koste!
Nanebevzetí Panny Marie slouŽit kato|íkr]m'
Roku 1622 prodal ValdŠtejn Novou Ves Eenerálu.]akubu vcn Heisternovi' O |éno Nové Vsi potom pečova|a
30
let jeho manŽelka SibyIa von Heistern'
Její dcera Mechti|d se provdala do rodu Pachtt]' Tento rod se stává na někoIik desetiletí pánem Nové Vsi'
Vdubnu1712prodalrytÍ JohannJoachimvonPachtanaŠi obechraběti JanuVáclavuGa||asovi Vtédoběpat
iI
k panství koste|' pansk siatek' rychta, ml n' ovčín,pila a krČma.
V roce 1717 p enechal hrabě Gallas Novou Ves vrchnimu inspektoru panství Christiánu Karlu P|atzovi von
Ehrentha|' Tento muŽ se staI v 27 |etech hejtmanem Iibereckého panstui.Zemelroku1722'

Po 1eho smrti pl'ipadl majetek hraběti Filipu Josefu Ga||asovi, od této doby byla Nová Ves p ipojena k
'Glámovi,

Iibereckému panství. Po smrti Fi|ipa Josefa Ga|lase roku 1757 p ioadá o-bec niaoéti xristianu Fi|iou
stejně jak-o celé |iberecké, fr dlantské, gr-abŠtejnskÓ a Iemberské panství' Šlechtick1 rod od té doby
dostaljméno

Tím, Že se maminka, ba i otec hna|i za pomíjiv m ŠtěstÍmsvé pedstavy o tom, jak by to mělo b1t. On to vnímal

jinak neŽ oni, prál si' aby na chvili zastavi|i a posloucha|i to' co sejim snaŽí ríct. Nevěděl, jak upoutat pozornost'
Jak zpomaIit jejich vychovné tempo. JiŽ v pubertá|ním věku zača| sám spěchat, aby se zaradiI do kolektivu a mohl
mÍt klid ve stresu ' Sám zapomněI na to, co chce, ale pamatovalo si to jeho srdce' Atak, aby moh| Žít stejně rychIe'

snaŽil se nevn Ímat svět takov

,

jak

opravdu je' Za ty roky se pomalu vytráceIy zvyky a tradice z dětstvi, jaké zna|

UŽ jen Vánoce, ty krásné svátky kIidu a |ásky, byIy o Stresu' Dávno se neIilo oIovo, nepouŠtě|i

'

se kapri zpět

svobodě ani dárky neby|y z lásky vyráběné. By|y to k1če koupené na fabrikovém pásu aza par dní po vánocích
naděla|i radost' Tím chci íct, zpomalte lidé' at'radost stačídojit z očÍa rukou do srdce' To uŽ ale naŠemu chlapci

je15let Dávnozapomně| nato,covŽivotěchtě|''''''JenŽemustáleněcochybě|o'Atakpoznal
Právěvtomspěchumupomohlazpoma|it.''

marihuanu'.'

proČjíochutnal' tovite,chtě| vpodvědomí zpomalit,Ahlavnětam

Clam-GalIasové'

byla kráska, kterou chtěl okouzlit'.' tenkrát by mu stačiIo zpomaIit a zamyslet se, a|e to neŠ|o, cel svět je ve

DalŠívyznamnou osobností byl hrabě Eduard Clam-GaIlas, by| to genei'á| v osudné prusko-rakouské
vá|ce
roce 1 866 obviněn z poráŽky RakuŠan, HI avn í p íčinouvŠak byIa nesrovnateI ná Úroven zbran í obou
armád.
Pcsledním muŽsk m p ísIušníkemrodu Clam-GalIas byI hrabě FrantiŠek,by|to syn Eduarda'

zajímat svět mimo rea|itu, kde se vŠe více proŽívál Kde koneČně dokázal zpomalit' a|e p estáva| Žít ChceŠ_lib

v

Mnoho |et by| patronem novoveského kostela Nanebevzetí Panny Marie, podpoiova| na svém panství
mnoho
spolk, měl pochopení prochudé. Zem e| vroce 1930,
Na počest hraběte Eduarda by| zasazen mezi Panenskou Hrirkou a KryŠtofovym ťJdolím znám
Eduard v buk'

spěchu'.' ko|ik|idídenněspěchávautěauŽnedojedou.'''.chceŠ-li
někomu oporou a prite|em zastav se a poslouchej, co ti

vŠestihnouttakzpomal'''.'poma|uhozaČal

chce íct' Poma|u

t

ho p estával bavit ten imaginární svět

bez proŽitku a tak pozna| na první poh|ed a dojem svobodného a vyrovnaného kamaráda' Ten ho seznámiI s
démonem platonického ŠtěstÍ,íka1í mu pervitin, heroin, nebo alkoho|' Ve finále ho to celého rozseka|o, A co se

slalo, no po čase uŽ nevěděl nejenom jak;i je svět, a|e ani co sny. Pomalu se zaČa| propadat do pekla jménem

ADVAITA

závislost. S rodiči se pouze háda| a pomalu se uzavíral do svého světa, kde synteticky-toxičtí rádoby kamarádi
mu podráŽe|i nohy a on začal byt jako oni' Zly ,Íalešny , neup ímny alŽivy.Za pár let co se topiI v bahně a na dně

cHcEŠ.LlVŠEcHNo sTll-lNoul ZPoMAL

spoleČnosti byl tak rychl , Že mu Život proplouva| mezi prsty. ZaČal vzpomínat ve snech na to, co

By|o' by|o jednoho krásného dne se narodilo jedno zdravé dítě. P iŠ|odo světa, kde se vŠichni hnali
za
imaginárním snem' Byl to svět' kter1i mě| jiŽ daná pravidla' A|e nrkdo se ho nepta|, jak chce v|astně
Žít' VŠe

bylojiŽ dávno nastaveno. KdyŽ mu bylo asi pět let, tak zača| proces vllchovy' Pod|e pravide| systému zaČal
chodit do Ško|y' Pokud nosiljedničky, ríka|i mu ,,jsi Šikovn, jsi hodn Pokud nosil Čty ky, ika|i
mu
se,
''uč
jinak Špatně skončíš"'Zde bych podotkl, ŽeA|bert Einstein by| pr měrn}im
Žákem se čty kami' vynika| pouze
ve fyzice a matematice a podíve1me se zpět do mjnulosti, co vŠechnodokázai' DneŠnísvět se Žene
za
vzduŠnymi zámky z rek|am, ale priznejme si, kdo má dokonalé děti z reklamy, kdo má nab|yskaná
auta, kdo

srdce.

., ,.

,

zastav, zpomal. . .

boj uj o

mu

íka|o

svou pomalost a spokojenost. Ale jak z toho ven, Jeden sen si vybavuje, jak

neby|a televize a babička mu pekla buchty' jak voněla její k Že, kdyŽ seděl u ní na ko|enou. Jak mu děda dal první

n

Ž a on si

vyezal |odiČku z

kriry, jak mu maminka s tatínkem na narozeniny koupily knihu Děti z Bul|erbinu'

mu jeho teta da|a stavebnici Merkur'

do hlavy' ' '

CO

Jak
jak neby| ten neexistujíci svět z rek|amy' co nám komerčníve|emedia rvou

je to to, jak mám zpomalit a Žít. Kde je svoboda a proČ jsem otrokem chemického uspokojení.
'. ' a

pak mezi podzimním |istím naŠel letáČekADVAITA' KdyŽ ho začal číststéka|i mu horké s|zy po vyhub|1ich tvárích
a on věděl

,

Že to je ta

cesta' Najednou zaČa| zpomalovat, aŽ se mu skoro zastavi|o srdce, cítil, jak se mu sniŽuje

máplněvybavenéÍunkČníkuchyně'Majíjeli,conepetrŽitěněkamspěchají KdyŽsejichzeptáme,zda|i

tep a vŠechny emoce se valí na povrch' Sedl si na prov|h|ou |avičku a poma|u, ve|ice pomalu, zača| p em1iŠ|et.

jsou Št'astní'co odpoví? To uŽ je na kaŽdém z nich' A právě do takové
rodiny se narodil tento chlapec. JenŽe

Najednou uviděl

tento chlapec měl i

sv j sen' chtěl

mit

sv

j Život a své sny' KdyŽ mu by|o

asi 10

let jeho rodiče se rozvedIi a

tak zL]stal u matky' Maminka pro něho dě|a|a prvni pcslední, aIe nikdy se ho neplaIa, co chce a o
čem sní
On nestá| o fotbalové tréninky, ani poČitaČov kurzy, natoŽ pak go|fové víkendy mezi chlapci se kter1imi
si
nerozumě|' Měl sv j vlastnísen, chtěl b t baietním tanečníkem, nebo hercem. Bál se to íct
aby maminku
nenaŠtval' Poád doma s| cha|, jak se maminka dre, aby mu dala ten luxus a lak se stalo, Že vlastně
neŽi|
svti1 Život' ale Život někoho jiného'

v

odrazu kaluŽe sám sebe, ovŠem v bec se nepozna|. Jediné, co poznal je to, Že musí' Že chce,

chce potkat sám sebe, a proto udě|a| to' co bylo nejlepŠípro něho' Chtěl zachránit sv j sen a Život zároveri' Tak
sedosta| aŽsemdonovehoŽivotasnázvemNováves'PíŠi to1á k|ientADVA|TYvŠemIidem,itěm,kterí někdy
pochybovali o vyznamu tohoto krásného bíléhodomu' Domu, co mi ukázal, jak Život m Že byt

krásn

a pomalil'

Zastav a preŽijeŠ Díky vám a dobrym Iidem v Nové Vsi . díky, díky vám vŠem, dnes mám krásné sny, kde se mi
zjevuje andě|' Andě|, kterého jsem poŽádal, aby vás pohlída|. ŘekI mi, Že to nejde, Že andě| nemr]Že h|ídat
anděly
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