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SLOVO STAROSTKY A MÍSTOSTAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou mimořádnou dobu plnou omezení a nařízení z důvodu koronaviru COVID 19.
Chtěli bychom moc poděkovat všem ochotným občanům, kteří v tomto nelehkém čase pomáhali,
nečekali na pokyny a sami se do pomoci ostatním zapojili. Velké díky patří všem švadlenkám, paní
Benešové, Sekavcové, Szilágyiové, Smolové, Čermákové, Munzarové, Vondrové, Hegerové, Illkové,
Musilové, Malé, Seidelové , které nám darovaly našité roušky pro občany naší obce. Díky patří také
Advaitě z.ú. Nová Ves, která se šití roušek také hojně účastnila. Omlouváme se pokud jsme někoho
zapomněli jmenovat, dobrovolníků bylo opravdu mnoho a my si toho velmi vážíme. Díky Vašíreakci
na vzniklou situaci a neskutečnou obětavost byla naše obec včas zásobena tolik potřebnými
rouškami a pomocí ostatním. Ještě jednou děkujeme.
Toto období bylo náročné, nemohli jsme pořádat žádné plánované kulturní a sportovní akce. Také
se nepodařily splnit všechny naplánované pracovní úkoly a obáváme se, že z důvodu krácení
finančních prostředků obcím, budeme muset některé odsunout na příští rok.
Co se zatím podařilo je částečná oprava naší základní a mateřské školy, která byla plánována na
letní prázdniny. Uzavření školy v době koronaviru, dovolilo tuto akci započít již v dubnu. K
plánované opravě stropů byla, z důvodu nezbytných potřeb pro zajištění kvalitního provozu školy,
provedena změna vstupu do šaten, které byly rozšířeny o prostor bývalé knihovny.Dále byly
provedeny změny prostor pro úklid,pana školníka a paní hospodářku. Využil se prostor bývalého
bytu, který byl přestavěn na hernu spojenou s ložnicí pro předškoláky. V patře se uvolnil prostor pro
vznik páté třídy, výuka bude pravděpodobně zahájena v září 2021. Tímto bychom chtěli poděkovat
zhotovitelské firmě STAVREKOL s.r.o. a technickému dozoru investora MIJAPO s.r.o. za jejich
spolupráci, kvalitně a včasně odvedenou práci. Následné opravy a rekonstrukce celé školy budou
plánovány v rámci objemové studie.
V budově čp. 24 (bývalý Autronic) proběhla zaměřovací činnost potřebná pro vyhotovení pasportu
budovy.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo úplatný převod části pozemku od Státního pozemkového úřadu
na výstavbu víceúčelového hřiště. Dne 13. 5. 2020 byla podána žádost o převod.
Provedli jsme poptávací řízení na zhotovení posilovací čerpací stanice nad myslivnu Mlýnici.
Dne 2. 6. 2020 byla provedena kolaudace chodníků, v současné době čekáme na písemné vyjádření
MML.
Obdrželi jsme první zkreslený návrh na úpravu pozemku (po domu zničeném povodní 2010) v malý
parčík určený k odpočinku a také k připomenutí události v roce 2010. Budeme pracovat na realizaci,
mrzí nás, že se zřejmě z důvodu předešlých nařízení a omezení,nepodaří dokončit přesně do
plánovaného srpnového termínu.
Renata Hajnová, Libor Uzel

2

Novoveský zpravodaj

PRÁCE PROJEKTOVÉHO TÝMU
Projektový tým vznikl na základě aktuálních potřeb občanů spolupracovat s obecním úřadem na
přípravě stavebních úprav, které jsou nutné v obci provést. Prvořadým zájmem projektového týmu
byla a stále je rekonstrukce školy, ale doufáme, že se po realizaci tohoto velkého cíle zapojíme ve
prospěch stavebních projektů v celé obci.
První schůzka se uskutečnila 13. února 2020, kdy se začalo pracovat na podkladech pro rekonstrukci havarijních stropů v základní škole.
Členové projektového týmu (PT) byli zvoleni:
Předseda PT: Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA
Zástupce ZŠ: Mgr. Šárka Kočí
Za zastupitele: Lenka Zimová – školská rada, Paní starostka Renata Hajnová, pan Pokorný, pan
Nečina, pan Maťátko
Zástupce MŠ: Radka Portelová
Zástupce veřejnosti: Jana Hofmanová (školská rada), Petr Kadlec
Odborní pracovníci: Anna Dědečková, Miroslav Smola, Drbohlav Jan
Zapisovatel: Mgr. Šárka Kočí
Ověřovatel zápisu: Lukáš Pokorný
Schůzek projektového týmu se také aktivně účastní ostatní členové Osadního výboru Nová Víska,
další zastupitelé a rodiče, kterým na budoucnosti školy záleží. Chci velmi poděkovat všem, kteří
věnovali svůj čas a úsilí ve prospěch práce Projektového týmu, a tedy budoucnosti školy.
V březnu se podařilo ve spolupráci s obecním úřadem připravit podklady pro výběrové řízení
rekonstrukce havarijních stropů prvního nadzemního patra základní školy. Ovocem této spolupráce
je také podaná žádost pro dotace na Ministerstvu financí, které by mohly rekonstrukci stropů
dotovat až z 90 %. Výsledky dotací ještě nejsou známy, ale již nyní můžeme s radostí konstatovat,
že stropy již máme ve škole nové, krásně rovné, ale hlavně bezpečné.
Pan předseda projektového týmu, Jaroslav Postl, zpracoval současně i projektové změny a nový
záměr, které bylo možné při rekonstrukci stropů provést. Prostor bytu pro školníka byl vybourán a
místo něho vybudována nová, prostorná herna pro předškolní oddělení mateřské školy. Díky tomu
mají předškoláci velkou hernu spojenou s lehárnou dvěma funkčními průchody. Naopak základní
škola bude využívat bývalou třídu MŠ Ježečci pro školní družinu. Třídy v prvním patře budou jen pro
potřeby dětí základní školy. I díky těmto úpravám máme prostor pro pátou třídu. Součástí
stavebních úprav je i zrekonstruování prostoru šaten a bývalé obecní knihovny. Zde vzniknou nové
šatny, úklidová místnost pro uklízečku základní školy a místnost pana školníka a paní Koblihovou,
vedoucí stravování. Díky tomu, vy, jako rodiče, nebudete muset vstupovat do útrob budovy školy,
ale finanční záležitosti si vyřídíte hned u šaten. Je tak zohledněna nejen funkčnost věci, ale také
bezpečnost dětí v celé škole.
Vzhledem k nutnosti uzavření škol z důvodů epidemie koronaviru se celá akce neodehrála o letních
prázdninách dle původního plánu, ale mohla být zrealizována již na jaře. Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma STAVREKOL s.r.o., která po vyjednávání pružně zareagovala na tuto situaci a práce
začaly ihned po vyklizení prostor školy, tj. od 1. dubna 2020, s výsledkem, že se děti znovu v
základní škole začaly učit na Mezinárodní den dětí, tj. 1. června. Některé práce bude stavební firma
dodělávat ještě v době provozu, a to vzhledem k více pracím, se kterými se v době výběrového
řízení nepočítalo a nebyly známy, ale jsou nezbytné provést. Také ještě čekáme na celkové
vyschnutí betonových podlah, aby mohly být položeny linolea a koberce. Doufáme, že k dalším
pracím přibude i nové dláždění za brankou u hlavního vchodu do školy.
Chci velmi poděkovat panu Postlovi za řízení celé stavby a velkou praktickou pomoc při vyklízení a
novém stěhování školy. Také chci poděkovat všem dobrovolníkům, často i rodinným příslušníkům
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personálu školy, kteří ve svém volném čase přišli a pomohli. Panu Smolovi chci poděkovat za
vzpěry, které slouží k zajištění druhého nadzemního patra v hudebně. Také s panem Postlem
nainstalovali nové tabule do tříd, a hlavně pan Smola dětem svařil nové kóje pro šatny a mříže do
oken tělocvičny. Děkuji paní starostce za přistavení cisterny s pitnou vodou pro personál školy a pro
stavební firmu v době, kdy v areálu netekla voda a za zajištění mobilních záchodů. Obecní úřad nám
také pomohl s odvozem přebytečných věcí a různého odpadu vzniklého při stěhování školy. Po
celou dobu rekonstrukce pružně reagoval na aktuální problémy při rekonstrukci.
Jak jsem již naznačila, práce a další plány nejsou ještě zdaleka u konce, a projektový tým se nyní, po
stavu uvolňování opatření k pandemii, znovu začne scházet. Vize Projektového týmu a potřeby
školy jsou veliké, takže nás čeká ještě velký kus práce. Ovoce našeho úsilí již hmatatelně vidíme
dnes, na našich bezpečných nových stropech. Čeká nás ale příprava další etapy rekonstrukce:
stropy druhého nadzemního patra, nová střecha, elektroinstalace, zaizolování a odvlhčení budovy,
nová omítka, rekonstrukce WC a umývárny. Je třeba také v budoucnosti vyřešit nový typ vytápění
celého areálu školy, rekonstrukci budovy mateřské školy a školní jídelny. Chceme také vyřešit
potřebné nové parkoviště a úpravu příjezdu ke škole.
Vizí budoucnosti je i nová tělocvična, a zachytávání a využití dešťové vody. Budoucnost ukáže, co
vše se podaří realizovat.
Jak nám tato situace ukázala, všechny tyto potřeby jsou závislé hlavně na práci a snaze ochotných
lidí, kteří jednotlivé etapy připraví a samozřejmě rozpočtu obce a možnostech získání dotací.
Věřím, že společným úsilím a spoluprací Projektového týmu, vedení školy a vedení obecního úřadu
se nám v příštích letech podaří školu zvelebit a třeba, dle zkušeností, následně pomoct se
stavebními investicemi i na dalším obecním majetku.
V Nové Vsi 31. 5. 2020
Mgr. Šárka Kočí, zapisovatelka PT

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané, jako každý rok Vám pro připomenutí sděluji pokyny k platbám za odpady a psy.
Při zasílání platby na účet obce Nová Ves 0984855369/0800 Česká spořitelna
do poznámky uvádějte vaše jméno, číslo nemovitosti a variabilní symbol
ODPADY 1337, PSI 1341. Platby prosím neslučujte.
odpady pro rok 2020
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. 2020.
Psi pro rok 2020
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. 2020.
Děkuji za vaši spolupráci
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PŘIJATÁ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES
Usnesení č. 1/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Rozpočtové opatření obce Nová Ves č.
7/2019.
Usnesení č. 2/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočet obce Nová Ves v agregované
podobě na rok 2020 jako schodkový. Příjmy celkem: 15.331.000,00 Kč, výdaje celkem:
24.597.532,15 Kč. Financování schodku ve výši 9.266.532,15 je zajištěno zůstatkem na
bankovním účtu. Zveřejněno na ÚD 16.12.2019 do 13.1.2020.
Usnesení č. 3/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Střednědobý výhled na rok 2021-2023.
Usnesení č. 4/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 198/1 k.ú Nová
Ves o výměře 1578 m2 za 1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 1/2 roku od
podpisu smlouvy jedinému zájemci.Záměr pronájmu byl schválen dne 18.11.2019 usnesením č.
67/19 a zveřejněn dne 26.11.2019.
Usnesení č. 5/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č. 1067/2 k.ú
Nová Ves o výměře 2716 m2 za 1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků na dobu 1 roku od
podpisu smlouvy. Jedinému zájemci.Záměr pronájmu byl schválen dne 18.11.2019 usnesením č.
68/19 a zveřejněn dne 26.11.2019.
Usnesení č. 6/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s výstavbou RD na p.p.č. 742/2 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy. Výstavby RD je v souladu s ÚP obce Nová Ves.
Usnesení č. 7/20 Na základě § 120 odstavce (1) zřizuje zastupitelstvo obce Nová Ves osadní výbor s
názvem Nová Víska. Počet členů osadního výboru v počtu 5. Osadní výbor Nová Víska se schvaluje
na dobu volebního období současného ZO.Na základě § 120 odstavce (2) určuje zastupitelstvo obce
Nová Ves členy osadního výboru Nová Víska
1) Jaroslav Postl, Nová Víska 4
2) Anna Dědečková, Nová Víska 66
3) Jaroslav Lacina, Nová Víska 23
4) Miroslav Smola, Nová Víska 11
5) Milan Mišík, Nová Víska če. 5
Na základě § 120 odstavce (3) volí zastupitelstvo obce Nová Ves předsedu osadního výboru Nová
Víska Jaroslava Postla, datum narození 19.5.1976, bytem Nová Ves – Víska čp.4.
Usnesení č. 8/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Smlouvy o smlouvě budoucí mezi
obcí Nová Ves a ČEZ Distribuce a.s o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1200/1 k.ú. Nová Ves u
Chrastavy a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018283/VB/003 na p.p.č. 1200/1 k.ú. Nová Ves u
Chrastavy .
Usnesení č. 9/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dataci z DOTAČNÍHO
PROGRAMU LIBERECKÉHO KRAJE PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2.1 na odstranění havarijního stavu
stropů v ZŠ a MŠ Nová Ves.
Usnesení č. 10/20 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. 11/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu 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. 12/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemkové parcely č.
281/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 1219 m2 za cenu stanovenou obecní směrnicí o pronájmu
pozemků 1,- Kč/m2 na dobu tří let od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 13/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Strategický plán rozvoje obce Nová Ves
pro období 2020 – 2024.
Usnesení č. 14/20 Zastupitelstvo obce ukládá vedení obce zajistit prozatímní statické zajištění
stropních konstrukcí v 1ND a podhledy v učebně hudební výchovy nejpozději do konce jarních
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prázdnin.
Usnesení č. 15/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Veřejnoprávní smlouvy o
zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
nemovitostí, mezi obcí Nová Ves a Městem Chrastavou.
Usnesení č. 16/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves revokuje usnesení č. 51/19 ze dne 24.6.2019
schválení zvýšené platby za vodné, mylně byla uvedena konečná kalkulovaná cena ve výši 35,84
Kč/m3 včetně DPH správně mělo být uvedeno 35,86 Kč/m3včetně DPH.
Nové znění usnesení. Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zvýšení platby za vodné ve výši 35,86
Kč/m3 včetně DPH.
Usnesení č. 17/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s umístěním požadovaného zrcadla a
bere na vědomí informaci pana místostarosty o již zajištěné objednávce zrcadla a zahájeném
jednání se zástupcem vlastníků pozemku u bytovek, kam bude zrcadlo umístěno, hned jak
klimatické podmínky instalaci dovolí.
Usnesení č. 18/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr a provedení investiční akce:
“REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST. 293, K.Ú. NOVÁ VES U
CHRASTAVY“ dle projektové dokumentace z 04/2018, zpracoval: Ladislav Albrecht, DiS.,
TP0402252, Karlova 2986, 407 47 Varnsdorf. Předpokládaná hodnota investiční akce, včetně
všech předpokládaných souvisejících činností s přípravou a realizací investiční akce, je ve výši 3 mil.
Kč včetně DPH.
Usnesení č. 19/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele investiční akce “REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST.
293, K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY“ dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 3/19.
Usnesení č. 20/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje členy hodnotící komise , pan Uzel, Ing.
Čanda, pan Maťátko, pan Pokorný, pan Nečina, paní Zimová pro veřejnou zakázku investiční akce
“REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST. 293, K.Ú. NOVÁ VES U
CHRASTAVY“ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek. A navrhuje kompetentní osobu Vladimíru
Vondrovou, která zajistí součinnost při administraci veřejné zakázky investiční akce
“REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST. 293, K.Ú. NOVÁ VES U
CHRASTAVY“ dle Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek 3/19.
Usnesení č. 21/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zajištění kompetentní činnosti
autorského dozoru stavby: “REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST.
293, K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY“ v průběhu výběrového řízení a při realizaci investiční akce dle
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek 3/19 se zajištěním činnosti nejpozději od 27.2.2020 ( zodpovídá starostka
obce).
Usnesení č. 22/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zajištění technického dozoru stavebníka
a koordinátora BOZP investiční akce “REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA
P.P.Č. ST. 293, K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY“ Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 3/19 se zajištěním nejpozději do
15.5.2020 ( zodpovídá starostka obce).
Usnesení č. 23/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí dokončení realizace provedení
statického zajištění stropních konstrukcí konstrukcemi provizorního podepření na základě
„ZPRÁVA STATIKA ZŠ a MŠ Nová Ves, Nová Ves č.p. 180“ zpracované: Statik C L s. r. o., Projekční a
statická kancelář, Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČ: 023 65 197, DIČ:
CZ02365197, zpracované v České Lípě dne 18.2.2020 č. ST-2019-023 (změna konstrukčního
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návrhu).
Usnesení č. 24/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje přípravu investičního záměru celkové
rekonstrukce ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES včetně souvisejících objektů zajišťujících
chod ZŠ a MŠ, K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY na základě výstupů, které vyplynou z práce
projektového týmu, ustanoveného dne 13.2.2020.
Usnesení č. 25/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje bezodkladné zajištění zodpovědného
projektanta pro zpracování objemové studie využitelnosti ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÉ ŠKOLY NOVÁ VES
včetně souvisejících objektů zajišťujících chod ZŠ a MŠ, K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY.
Usnesení č. 26/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje předložení žádosti o dotaci v roce 2020
na akci ,, REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST.293, KÚ. NOVÁ VES U
CHRASTAVY“, na základě Výzvy VPS - 228-2 – 2020 Ministerstva financí ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí, Obecní zastupitelstvo souhlasí s financováním akce a s vyčleněním prostředků z
vlastních zdrojů na spolufinancování akce z rozpočtu obce.
Usnesení č. 27/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Příkazní smlouvy mezi obcí Nová
Ves a společností Ing. Luděk Suchomel, MBA na kompletní zpracování agendy pro administraci
dotace na projekt ,, REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ VES NA P.P.Č. ST.293, KÚ.
NOVÁ VES U CHRASTAVY“. Jedná se o obstarání služeb spojených se získáváním finančních
prostředků z Programu Ministerstva financí ČR z podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v
působnosti obcí.
Usnesení č. 28/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s výběrem zadavatelské firmy
STAVREKOL s.r.o. IČO: 28686471 na zhotovení ,, REKONSTRUKCE STROPŮ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÁ
VES NA P.P.Č. 293 K.Ú. NOVÁ VES U CHRASTAVY.“ a schvaluje podpis Smlouvy dílo.
Usnesení č. 29/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem garáže v nemovitosti čp. 187
Nová Ves jedinému zájemci za 500,- Kč/měsíc na dobu jednoho roku od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 30/20 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.
Usnesení č. 31/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemkové parcely č. 281/1
k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 1219 m2 jedinému zájemci za cenu stanovenou obecní směrnicí
o pronájmu pozemků 1,- Kč/m2 na dobu tří let od podpisu smlouvy.
Usnesení č. 32/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Nová
Ves a Fotbalovým klubem Nová Ves o poskytnutí neinvestiční dotace č. 1/2020 z rozpočtu obce
Nová Ves na rok 2020 a pověřuje starostku jejím podpisem. Příspěvek ve výši 100 000,- poskytne
obec na opravu střechy, dále na financování režijních nákladů na provoz.
Usnesení č. 33/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves Schvaluje neinvestiční dotaci pro potraviny z
rozpočtu obce Nová Ves na rok 2020 ve výši 60 000,- Kč na financování režijních výdajů na provoz (
energie, internet, nájemné) v roce 2020. Ukládá účetní obce Nová Ves předložit na následné
zasedání ZO Rozpočtové opatření a Veřejnoprávní smlouvu ke schválení.
Usnesení č. 34/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje příspěvek žadateli Sdružení hasičů Čech
a Slezka okrsek Chrastava, který tvoří (SDH Nová Ves, SDH Mníšek, SDH Oldřichov v Hájích, SDH
Chrastava, SDH Kryštofovo Údolí, a SDH Bílý Kostel) na činnost a pořádání soutěží, cvičení, kulturní
setkávání hasičů ve výši 5 000,- Kč.
Usnesení č. 35/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okr Liberec IČO: 70695997 na
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rok 2021 -2025.
Usnesení č. 36/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves po projednání schvaluje jako pořizovatele
územního plánu Nová Ves Magistrát města Liberce, odbor územního plánování jako příslušný Úřad
územního plánování pro ORP Liberec.
Usnesení č. 37/20 Na základě předložených informací a nově předložené varianty, vedení obce a
vyjádření autora projektové dokumentace Ing. Václava Koprnického o postupu a harmonogramu
splaškové kanalizace III. etapa, schvaluje zastupitelstvo obce Nová Ves další postup a ukládá
starostce obce, aby zahájila přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení. Na základě
navržené trasy stoky A1DN 250 dl 164m, která počítá s protlakem DN 250 pod komunikací II/592 v
délce 7,5 m. Tato změna byla zástupci obce a autorem projektové dokumentace Ing. Václavem
Koprnickým předběžně projednána a schválena vedoucím oddělení KSSLK. Zastupitelstvo obce
Nová Ves pověřuje starostku obce k vyřešení majetkových vztahů s majiteli pozemků p.č.
518/4,151/3,515/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 38/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č.
121/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
BOD č. 10
Usnesení č. 39/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí se stavbou rodinného domu na p.p.č.
1200/5k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle přiložené projektové dokumentace pro povolení stavby autor
arch. Vojtěch Šrut dle platného ÚP.
Usnesení č. 40/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s renovací stávajícího zahradního domku
na st. p. 308 u domu čp. 57 Nová Ves. A dále zastupitelstvo obce souhlasí s renovací zahradního
domu jako majitel sousedního pozemku p.p.č. 1713 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 41/20Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje aktualizaci ( doplnění) strategického
plánu rozvoje obce Nová Ves bod č. 1 ,, Podpora rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání“.
Usnesení č. 42/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Nová
Ves a Městem Chrastava o zabezpečení agendy povolování kácení dřevin rostoucích mimo les a
ukládání povinnosti náhradní výsadby.
Usnesení č. 43/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního
fondu Libereckého kraje Oblast požární ochrany program 1.1 Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje na nákup věcných prostředků požární ochrany: kombinovaná proudnice C
52 ( 2ks), ruční svítilna nabíjecí ( 2 ks), variabilní ruční vyprošťovací nástroj, hasící přístroj práškový
v celkové výši 36 802,- Kč.
Podíl žadatele ve výši 50% bude uhrazen odečtem z ročního příspěvku SHD, který je schválen v
rozpočtu obce na rok 2020.
Usnesení č. 44/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje neinvestiční dotaci rybářskému spolku
MAKOHYN na pořízení bakteriologického přípravku PPL PLUS ve výši 18 000,- Kč. Ukládá účetní
obce Nová Ves předložit na následné zasedání ZO Rozpočtové opatření a veřejnoprávní smlouvu ke
schválení.
Usnesení č. 45/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí a souhlasí s vypracovanou
objemovou studií a úpravami na základě nezbytných potřeb pro zajištění kvalitního provozu školy a
nutnosti odstranění zjištěných vad z kontroly Krajské hygienické stanice, které jsou zakalkulovány
do změnového listu č.1,výsledná cena změny včetně DPH činí 395 790,62 Kč. Zastupitelstvo obce
Nová Ves souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 na dodávky a práce nad rámec Smlouvy o dílo č. 1/2020
na ,, Rekonstrukci stropů v základní škole Nová Ves na p.p.č. st. 293, k.ú. Nová Ves u Chrastavy“ na
základě předloženého změnového listu č.1. ( viz. příloha). Tato změna dle Zákona 134/2016 § 222
odst. 5 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a absolutní hodnota změny činí 18,3 % původní
hodnoty zakázky, čímž je splněn zákonný požadavek nepřekročení 50% původní hodnoty závazku.
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V době uzavření školy

Projekt EU
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Usnesení č. 46/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020.
Usnesení č. 47/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy č.
2/20 o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Nová Ves a paní Petrou Bitmanovou IČO: 74303881
DIČ: CZ7360030832.
Usnesení č. 48/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy č.
3/20 o poskytnutí neinvestiční dotace mezi obcí Nová Ves a Rybářským spolkem MAKOHYN IČO:
08041423.
Usnesení č. 49/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti na Pozemkový úřad o
úplatný převod části pozemku 46/7 k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle § 10 odst. 1. Zákona č. 503/2012
Sb. na výstavbu víceúčelového hřiště dle projektové dokumentace č. zakázky 165-07 ze dne
11/12/2007 vedoucí projektu Tomáš Linhart. Zastupitelstvo obce schvaluje úhradu nákladů
spojených se znaleckým posudkem na ocenění pozemku, který bude vypracován Pozemkovým
úřadem.
Usnesení č. 50/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 323/14
k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 1040 m2 dle geometrického plánu č. 947-7/2020.
Usnesení č. 51/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves nemá připomínky k projektové dokumentaci a
souhlasí se stavbou č. IV-12-4019102 – LB – Nová Ves – p.p.č. 580/17, v NN, svod + kNN na
dotčeném pozemku v majetku obce Nová Ves p.p.č. 580/11 a 115/6 v k.ú. Nová Ves u Chrastavy,
dále schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Nová Ves. o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019102/VB/003 na p.p.č. 580/11 a
115/6 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 52/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Dohodu o úhradě nákladů spojených se
směnou pozemků, uzavřenou podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Obec Nová Ves a Lesy ČR s.p. ( viz. příloha).
Usnesení č. 53/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje a konstatuje, že nemá námitek ke
stavebním úpravám, stavbě přístřešku a opěrné zdi k RD čp. 10 Růžek na p.č.st. 642 a p.č. 1851 k.ú.
Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 54/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje a konstatuje, že nemá připomínky ke
stavebnímu záměru terénních úprav na p.p.č. 1010/5 k.ú. Nová Ves u Chrastavy a dále souhlasí s
odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 51,5 m2 na p.č. 1163/3 k.ú. Nová Ves u
Chrastavy.
Usnesení č. 55/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje provedení opravy odvodnění podél
chodníku u čp. 79 Nová Ves, souhlasí s vyhotovením objednávky dle předložené cenové nabídky fa.
Jostav spol. s.r.o.
Usnesení č. 56/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 na
stavbu čerpací stanice nad myslivnu Mlýnici ( vodovod řad č. IX), bere na vědomí zadání poptávky na
realizaci stavby.
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Realizace projektu financovaného Evropskou unií ve spolupráci s MŠMT
Naše škola je v necelé polovině realizace projektu Šablony do škol II, nazvaného: Zkušení
pedagogové – úspěšní žáci II. Čerpáme peníze jak na základní školu, tak mateřskou školu i školní
družinu. Ve všech těchto sekcích máme z peněz EU placené školní asistenty. Na základní škole díky
těmto financím máme od září asistentku v 1. a 2. třídě, kterou bychom jinak nemohli u dětí mít. S
radostí jsme vyslechli pochvalu České školní inspekce, jak skvěle propracovanou a sehranou výuku
máme v této třídě mezi paní učitelkou a paní asistentkou a jak děti v tomto podnětném prostředí
mají optimální podmínky ke svému vzdělávání.
Paní asistentka ve školní družině pomáhá především při vycházkách. Kapacita školní družiny je 25
dětí a je zcela naplněna. Velmi oceňujeme práci paní asistentky, která pomáhá paní vychovatelce
mít pod dozorem všechny děti a pomáhá zajistit jejich bezpečnou vycházku. Velmi děkujeme Vám,
řidičům, že když vidíte děti ze školy na vycházce, jezdíte v jejich blízkosti opatrně. Slečna asistentka
v mateřské škole si díky projektu doplnila částečný úvazek na celý a v těchto hodinách se věnuje v
době odpoledního odpočinku dětem, kterým se nedaří usnout. Děti se slečnou asistentkou pracují
individuálně a mají možnost se v tomto čase rozvíjet.
Z evropských peněz měly děti základní a mateřské školy zaplacený projektový den. Přijela k nám
paní odbornice na první pomoc. Velké děti si zkoušely na figuríně první pomoc. Už si pamatují, že
správná frekvence masáže srdce je na písničku Rolničky, rolničky… . Malinké děti zachraňovaly
plyšového medvídka.
Celkem tři paní učitelky byly z evropského projektu proškoleny na používání výpočetní techniky,
zaměřené právě na pedagogikou profesi.
Realizace celého projektu potrvá ještě celý příští školní rok. Máme práci pro paní asistentky i peníze
na další projektové dny ve škole i mimo školu. Paní učitelka ve škole bude mít kroužek doučování a v
mateřské škole začne působit speciální pedagog financovaný z projektu.
Na konci měsíce května jsme odeslali na ministerstvo první zprávu o realizaci. Tímto bych chtěla
velmi poděkovat paní magistře Monice Kadlecové, která mi s formální stránkou vedení projektu a
správným podáním zprávy o realizaci velmi pomáhala.
Doufáme, že v době finalizace projektu již budeme mít připravené podklady pro plynulé navázání do
projektu následného, Šablony do škol III. Díky evropským penězům se můžeme lépe věnovat
dětem, šetříme obecní rozpočet i rozpočty rodiny našich žáků, kteří pak mají různé aktivity placené
z EU.
V Nové Vsi 31. 5. 2020

Mgr. Šárka Kočí, ředitelka školy

Základní a mateřská škola v době uzavření
Chtěla bych jako ředitelka školy velmi poděkovat všem zaměstnancům, za vynaložené úsilí využít
čas uzavření naší školy pro její zvelebení. Prvních 14 dní probíhalo v duchu stěhování a vyklízení celé
hlavní budovy. Když toto bylo hotovo a firma začala pracovat na rekonstrukci, naši zaměstnanci
pokračovali v práci dál. Času uzavření mateřské školy jsme využili k vymalování celé budovy, kde
máme školní jídelnu a třídu MŠ Želvičky. Práce byla velmi náročná, protože bylo opravdu velmi málo
místa, kam věci vystěhovat. Po vymalování probíhal generální úklid. Paní učitelky si daly velkou
práci se zvelebením a vyzdobením celé budovy. A budovou školky neskončily. Dále se přesunuly na
zahradu, kde natíraly prolézačky, lavičky, vyplely zahrádku, připravily záhony a zrevidovaly všechny hračky před novou sezónou. Svým úsilím zahradu i celý areál školy pro děti zvelebily.
Chci jménem občanů také poděkovat našim zaměstnankyním školy, které se pustily do šití roušek. V
době, kdy jich byl nedostatek, tak pomohly nejen občanům z Nové Vsi, ale i zdravotnímu personálu
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ze střediska MEDICA SEVER a dalším občanům Libereckého kraje.
Také chci velmi poděkovat všem učitelkám, které se věnovaly našim žákům a vzdělávaly je na dálku.
Paní učitelky často i v době svého osobního volna studovaly nové techniky a technologie, jak co
nejefektivněji děti vyučovat. Hledaly nové zdroje a inspiraci, aby dětem zprostředkovaly výuku co
možná nejsrozumitelnější formou. Maminky a tatínkové dětí mohou potvrdit, že často odpovídaly
dětem i v pozdních nočních hodinách.
Chci využít této příležitosti a pochválit děti, které se svědomitě vzdělávaly pomocí internetu. Plnily
a odevzdávaly domácí úkoly. Vím, že za jejich úsilím velmi často stálo úsilí jejich rodičů. Uvědomujeme si, že právě rodiče museli více, či méně přesvědčit své děti, že toto období nejsou prázdniny, ale vyučování doma. Děkuji všem rodičům, kteří se věnovali svým dětem a dohlédli na jejich
vzdělávání v tomto nelehkém období. Díky Vám děti každý den pracovaly podle výkladu a zadání
paní učitelky a učily se dál. Vím, že mnozí rodiče toto měli jako další směnu po příchodu z práce a
často jste doháněli učivo i o víkendech. O to více, si my učitelé ceníme vašeho úsilí. Děkujeme, za Vaši
spolupráci, opravdu si toho vážíme.
Šárka Kočí, ředitelka školy

Znovuotevření základní a mateřské školy při mimořádných opatřeních
Od 25. května 2020 byl obnoven, po mimořádných opatřeních vlády, provoz základní školy v Nové
Vsi. Z celkového počtu 37 dětí máme přihlášených 14 žáků. Ostatní žáci zůstávají na distanční výuce
doma. Ještě jeden týden trvalo, než jsme se mohli nastěhovat do budovy základní školy po
probíhající rekonstrukci stropů. Proto se 1. a 2. ročník jeden týden učil ve třídě MŠ Želvičky. Třída se
3.a 4. ročníkem se učila jeden týden ve školní jídelně. Z toho důvodu v tomto týdnu nebyla v provozu
školní jídelna ani mateřská škola. Velmi děkuji všem rodičům, že tato omezení vzali na vědomí bez
jakýchkoli stížností.
Od pátku 29. 5. 2020 se začalo ve škole s velkým úklidem a mytím po rekonstrukci stropů. Chci velmi
poděkovat všem dobrovolníkům z řad rodičů i všem, kteří nabízeli svou pomoc. Také chci poděkovat
zaměstnancům školy, kteří napnuli všechny své síly, aby se v tomto krátkém termínu vše podařilo
umýt a přestěhovat a žáci základní školy se již mohli přesunout.
Výuka v ZŠ probíhá v menším rozsahu. Vyučovány jsou především hlavní předměty. Tělesná
výchova je z nařízení ministerstva zakázaná, doporučeno je trávit přestávky venku, a dělat
tělovýchovné chvilky. Od 1. června začala škola poskytovat stravování v plném rozsahu pro
všechny děti i zaměstnance školy.
Od 1. června také započal provoz MŠ ve třídě u Želviček. Vzhledem ke zjištěnému zájmu zatím bude
stačit provoz pouze jedné třídy.
Výuka v mateřské i základní škole je znovuobnovena za přísných hygienických podmínek, podle
nařízení ministerstva školství. Děkujeme obci za poskytnutí dezinfekce na ruce a nano filtrů do
roušek.
V základní škole i mateřské škole je zajištěna karanténní místnost, kam se případně izoluje osoba s
podezřením na nákazu koronavirem. Pro základní školu i mateřskou školu je vyčleněn 1 pedagog,
jako náhradník, v případě onemocnění některého z pedagogů. Pevně věříme, že tato opatření
nebudeme muset použít a všichni zůstaneme zdraví.
Všichni zaměstnanci, kteří nezajišťují vzdělávání nebo stravování dětí, jsou vyčleněni na průběžnou
dezinfekci prostor školy, především ploch, kterých se lidé často dotýkají. Všechny třídy, nábytek i
omyvatelné hračky se každý den po odchodu všech dětí vydezinfikují.
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Školní družina funguje v jedné skupině dětí. Ranní družina byla z nařízení MŠMT zrušena, odpolední
má provoz do 16 hodin. Družina je v této době otevřena pro všechny děti, které se v této době vrátily
do školy a je zdarma.
Děti z MŠ, které v daném měsíci školku nenavštěvují, do 31. srpna 2020 také neplatí školné. O
letošních prázdninách také školka vychází vstříc rodičům a uzavírá provoz pouze na dva týdny: od
pondělí 20. 7. 2020 do neděle 2. 8. 2020. Pevně doufáme, že tímto opatřením pomůžeme rodičům
v návratu do zaměstnání.
Jsem velmi ráda, že jsme náročnou dobu epidemie využili ve prospěch školy a můžeme se vrátit do
krásných rekonstruovaných prostor. Pěvně doufám, že je to jen začátek stavebních úprav v naší
škole a ty další na sebe nenechají dlouho čekat. Tímto chci poděkovat celému projektovému týmu a
obecnímu úřadu za úsilí na přípravách rekonstrukce . Díky zkušenostem a práci pana Jaroslava
Postla jsme byli schopni přání změnit ve skutek a škola má zrekonstruované stropy a dokonce nám
přibyla jedna nová třída.
V Nové Vsi 31. 5. 2020
Mgr. Šárka Kočí, ředitelka školy

Oslava Dne dětí
Ve středu 3. 6. 2020 proběhla na školní zahradě oslava svátku dětí. Vše proběhlo za dodržování
hygienických opatření. Pro žáky základní školy připravily paní učitelky jízdu na koloběžkách na čas,
překážkovou dráhu, kriket, hod na koš, střelbu lukem, hod míčky na klauna a chůzi na chůdách. U
táboráku si děti opekly vuřty a zazpívaly si několik pěkných písní za doprovodu kytary, na kterou
hrála paní učitelka Brestovanská. Na závěr dostali všichni malou odměnu a medaili za úspěšné
absolvování sportovních disciplín. Na úsměvech dětí bylo vidět, že se jim dnešní den líbil, byla to po
dlouhé době společná akce, kterou jsme pro ně mohli uspořádat.

Mateřská škola Nová Ves
Ve čtvrtek 4. 6. 2020 se v naší mateřské škole konal Dětský den. Pro děti byly připraveny soutěže ve
zdolávání různých překážek. Mezi disciplínami byl hod míčem na cíl, namotávání provázku na
klacík, přenášení balónku na lžíci, hod kroužkem na tyč, převážení kostek na kolečku, prolézání
tunelu a slalom. Počasí nám přálo, proto se tato akce mohla konat na zahradě mateřské školy. Děti
byly rozděleny do týmů a postupně procházely všechna stanoviště. Po splnění úkolů na ně čekal
poklad,který si musely najít!
Karolína Suchomelová

Základní škola a mateřská škola v příštím školním roce
V příštím školním roce budeme mít, s největší pravděpodobností, 13 prvňáčků. Zápis do první třídy
ještě není kompletně uzavřen, protože v době mimořádných opatření nefungovala Pedagogickopsychologická poradna a některé děti ještě nejsou vyšetřeny na odklad školní docházky. Z tohoto
důvodu bude posunuto též přijímání dětí do školní družiny na příští školní rok. Základní škola by v
příštím roce měla celkem 39 žáků.
Mateřská škola ještě nemá zcela naplněnou kapacitu pro příští školní rok. Je zde posledních pár
volných místeček. Přijímáme děti, od dvou let věku. Věřím, že je to způsobeno neprezenčním typem
zápisu do mateřské školy, ke kterému jsme museli přistoupit kvůli koronavirové epidemii. V případě
vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mou vizí a přáním je v příštím školním roce připravit základní školu na otevření pátého ročníku
základní školy. Nejbližší možný termín k této změně je září roku 2021. První krok již byl učiněn: díky
rekonstrukci stropů a dalším stavebním úpravám má škola jednu třídu navíc.
Dále je potřeba zrekonstruovat a rozšířit WC a umývárny pro dívky a chlapce. Doufáme, že toto se
podaří o příštích letních prázdninách. V neposlední řadě je třeba školu připravit po formální stránce.
Bude nás čekat vyřizování s Krajskou hygienickou stanicí, krajským úřadem, podání změn v rejstříku škol a především zpracování školního vzdělávacího programu pro pátý ročník.
Ve školním roce 2021/2022 očekáváme ještě více prvňáčků, než v letošním roce. Je to tedy nejlepší
příležitost k rozšíření na pátý ročník a vytvoření jedné samostatné třídy jen pro prvňáčky.
Jsem velmi ráda, že na tuto vizi nejsem sama, již předem děkuji za spolupráci s obecním úřadem v
čele s paní starostkou a místním zastupitelstvem a také za aktivitu Projektového týmu, v čele s
panem Jaroslavem Postlem a dalšími odborníky. Díky práci Projektového týmu se potřebné
stavební změny dokáží připravit a naplánovat, aby je vedení obce mohlo realizovat.
Naše škola se rok od roku rozrůstá. Pevně věřím, že investované peníze do školy se obci vrátí na
spokojených dětech a rodinách, které v obci žijí.
V Nové Vsi 31. 5. 2020
Mgr. Šárka Kočí, ředitelka školy

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících červenec – září 2020 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Vobecká Helena
94
Kulhavá Alena
84
Lachman Alois
83
Vávrová Jaroslava
78
Kurimská Božena
78
Štrincl Rudolf
77
Horňák Jaroslav
77
Modrlák Osvald
77
Klimovič Ivan
77
Pachtová Drahomíra
76
Petr Josef
75
Hermanová Jana
74
Oktávec Rudolf
74
Randáček Jaroslav
73
Petrová Olga
73
Večerníková Stanislava Karolina 72

Ťukalová Stáňa
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
Myslivečková Eva
Milická Jaroslava

72
71
71
71
71
71
71
71
71
70
70
70
70
70
65
65

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné
vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny
nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní
příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné
přírody.
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Pozor na:
·
odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
·
skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit
suchou trávu, hořlavé předměty i stavby,
·
zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření
může dojít k výbuchu a následnému požáru,
·
jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
·
stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
·
Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby,
ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd.
·
K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
·
Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
·
Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
·
Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí
sprej, popř. lopatu a rukavice.
·
Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
·
Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
·
Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, polijte vodou.
·
V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popř. prolijte vodou.
·
Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
·
Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k
uhašení, zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k
zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu
nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by se
mohly přiškvařit na tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí - Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech,
například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
·
Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování
obilí.
·
Stroje vybavte hasicími přístroji.
·
U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné
mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
·
Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému
oborání ohniska požáru na poli.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

FK NOVÁ VES
Zdravím přátelé novoveského fotbalu, mám pro vás pár informací po delší odmlce. Nejdříve informace o oddílu
děti. Děti se v nejbližší době objeví v soutěži organizované Fačrem, budou hrát v kategorii starší přípravka, to
znamená turnaje o účasti vždy čtyř mužstev. Jeden z turnajů budeme pořádat i my a kluci budou moc rádi, když
je příjdete podpořit, jeho termín bude zveřejněn.
Dne 2. června jsme klukům v rámci tréninku uspořádali dětský den za podpory obce, za což moc děkujeme.
Družstva mužů jsme přihlásili do 1.B třídy a III. třídy, jim jejich soutěž začíná 22. srpna. Rozpis bude vyvěšen na
stránkách obce a na místech pro plakáty a v restauracích pro skalní fanoušky budou na prvním zápase
připraveny kartičky s rozpisem. V době koronaviru jsme nelenili a vrhli jsme se na rekonstrukci trávníku a
vypadá opravdu dobře. Dokončujeme rekonstrukci střechy, vnitřní prostory štukujeme, v místnostech měníme
osvětlení za úsporné zdroje. Na těchto pracech se podílí hlavně trenér Luboš Adam, za což mu patří velký dík.
Na závěr bych vám popřál hlavně hodně zdraví a budeme se moc těšit na vaši podporu v této výjimečné situaci.
Martin Maťátko, předseda klubu
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HISTORIE
Růžek (Hoheneck)

/ základem byl statek, později ovčín

Na Růžku stávala dřevěná tvrz (Ritterburg), jejímž majitelem byl
Kryštof von Hoberg. Patřily mu také pozemky na Frýdlantsku. Ví
se o něm velice málo, jeho náhrobek je vysta-ven v Chrastavě v
městském muzeu. Na pískovcovém reliéfu je postava typického
rytíře v brnění, s mečem v levé ruce, kolem krku má okruží. U jeho
nohou leží přilba. Zemřel 20. 9.1586.
Zpráva z roku 1581 uvádí, že majitel tvrze neměl vůči frýdlantské
vrchnosti žádné povinnosti, platil pouze roční poplatek ve výši 12
fl. 15 kr.
Na místě bývalé dřevěné tvrze byl postaven ve druhé polovině 19.
století hostinec „U loveckého rohu“.
Vyprávělo se, že pod bývalou tvrzí bylo velké sklepení, že prý
odtud vedla několik kilometrů dlouhá podzemní chodba k chrastavské tvrzi. Zdá se to nepravděpodobné, ale v roce 1885 se
rozšířila zpráva, že byl v Chrastavě, na bočním svahu vyvýšeniny,
kde kdysi stávala tvrz Mikuláše z Kajšperka, nalezen vchod do
tajemné podzemní chodby. Chodba byla přes šedesát metrů
dlouhá, 120 cm široká a dosahovala výšky dospělého muže.
Další zmínka o podzemních sklepích na Růžku pochází z let
1840–50, kdy celé okolí sužovala dvacetičlenná loupežnická
banda, která prý ukládala svůj lup do podzemního úkrytu.
O dalším osudu tvrze a jejich zániku existovaly dvě odlišné verze.
Podle jedné z nich lehla popelem při požáru a nebyla již nikdy
obnovena. Druhá verze hovoří o tom, že byla zřejmě zničena v
průběhu třicetileté války. Stála desítky let opuštěná a chátrala.
Nedaleko Růžku byl ovčín a pivovar. Stály tu čtyři domy.
Z roku 1747 pochází zmínka o „vesničce v příkopu“, což byla
zřejmě ta část Růžku vlevo od silnice z Chrastavy. Po roce 1700 se
začaly prodávat parcely poblíž statku „Hoher Vorwerk“. Vrchnost
dala v roce 1707 postavit v těchto místech několik domků.
Výstavbou dalších domů došlo k tomu, že se spojil Růžek a Víska.
Stalo se to za vlády Václava Franze von Pachty. Dodnes se
dochoval velký rodový erb Pachtů, zhotovený z pískovce. Byl
původně umístěn nad branou do panského statku. Jde o dva
stejné erby, jeden byl zavěšen nad vjezdem do statku zvenčí,
druhý zevnitř. Jeden se nachází ve vestibulu chrastavské
knihovny a druhý v zasedací místnosti obecního úřadu v Nové Vsi.
Příjmení tehdejších obyvatel Růžku: Altman, Bösemüller,
Dressler, Fiebiger, Hausmann, Herzig, Hiebel, Kretschmer,
Lindner, Meusel, Neumann, Scholz, Wenzel a Zücker.
Od doby, kdy koupil Novou Ves hrabě Johann Wenzel Gallas (rok 1712), měl Růžek svou vlastní
„Schöppenbuch“. Kromě zemědělství se místní obyvatelé zabývali předením a tkaním, mnozí
pracovali jako dřevorubci. V roce 1824 žilo na Růžku 32 tkalcovských mistrů, 89 tovaryšů a 17 učnů.
Yvona Koblihová
Obrázek nahoře: Náhrobek zemana Kryštofa von Hoberga z roku 1586.
Obrázek dole: Pískovcový erb rodu Pachtů, který se stal v polovině 17. století majitelem Nové Vsi.
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