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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
v dopise doručeném do vašich schránek, jsem vás informovala o zákonném důvodu
vyhlášení mimořádných komunálních voleb, které se uskuteční 11. prosince 2021.
V současné době zbylé zastupitelstvo pracuje v omezeném režimu, podařily se nám dokončit schválené akce pro letošní rok, částečná rekonstrukce základní školy Nová Ves a
statické zabezpečení čp. 24 ( hasičská zbrojnice SDH Nová Ves).
Do konce roku připravím ke schválení návrh nových obecně závazných vyhlášek na
odpady, tak jak nám ukládá nový zákon.
Dále připravuji ke schválení novému zastupitelstvu obce program rozvoje obce Nová
Ves, zpracované výsledky vzešlé z vašich odevzdaných dotazníků budou zveřejněny na
našich webových stránkách.
Vážení spoluobčané, bylo mi velkou ctí pro Vás pracovat, děkuji Vám za podporu, pomoc a
spolupráci. Přeji Vám všem mnoho zdraví, pohody v soukromém i pracovním životě.
Renata Hajnová – starostka obce
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K REZIGNACI ZASTUPITELŮ
Dne 19. 7. 2021 byla na stránkách obce v Aktualitách starostkou paní Hajnovou podána
informace o změnách a stavu obecního zastupitelstva. Že z důvodu rezignace zastupitelů
a náhradníků poklesl počet zastupitelů pod zákonný počet 5 ti zastupitelů.
Ve vyjádření uvádí paní starostka mimo jiné, že jí nastalá situace mrzí, že nedokázala
zastupitele přesvědčit, že práce pro obec by měla být týmová, že jí bylo vyčítáno mnohé a
vše se třeba nepodařilo ani podle jejích představ, a že si přesto myslí, že současný stav
nebyl pro obec zodpovědným řešením.
A má pravdu. Tato situace nastala díky nezodpovědnému přístupu bývalého
místostarosty pana Uzla, který rezignoval nejen na funkci místostarosty obce ale
zároveň i na mandát zastupitele. Kdyby si totiž ponechal mandát zastupitele, mělo by
uskupení kolem paní starostky nadále pohodlnou většinu 5 zastupitelů ze 7. A po
rezignaci dvou zastupitelů z řad „opozice“ by nenastal zákonný důvod pro předčasné
volby. A paní starostka by „dovládla“ v klidu do řádných voleb.
Tolik na vysvětlenou, ve snaze zabránit dezinformacím.
Další mylně šířená dezinformace je, že za to, že není doposud územní plán obce může jiný
zastupitel a ne bývalý místostarosta. To není pravda. Pan místostarosta byl usnesením
ZO ze dne 12.11.2018 určen jako jediný pro pořízení ÚP(usnesení ZO 69/18
Zastupitelstvo obce Nová Ves ve smyslu § 6, odst. 5, písm. f, stavebního zákona schvaluje
jako určeného zastupitele pro pořízení ÚP (územního plánu) Nová Ves a jeho změn
místostarostu obce pana Libora Uzla). Takže viníka známe.
Další dezinformací je to, že k poslednímu říjnu končí ve funkci kromě pracovnice
podatelny a externí účetní i paní starostka. Na posledním zasedání ZO bylo paní
Hajnovou, starostkou obce oznámeno (viz zápis), že to bude ona, kdo bude jako starosta
svolávat ustavující zasedání. Zároveň bylo přislíbeno, že připraví návrh rozpočtu obce na
rok 2022, bude na říjnovém zasedání ZO informovat občany o výsledku dotazníků pro
přípravu dokumentu rozvoje obce a vypracuje návrh na nový odpadový systém v obci.
Ostatně o pravdomluvnosti, plnění slibů a úkolů paní starostkou se budeme moci
zanedlouho přesvědčit.
Vratislav Nečina
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Změny v odpadovém hospodářství
Na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a další související zákony,
které v mnoha ohledech přináší do České republiky revoluci v odpadovém hospodářství.
Jedním z hlavních cílů nového zákona o odpadech je předcházení vzniku odpadu,
omezování množství ukládaného odpadu na skládky a vyšší míra třídění komunálních
odpadů. Mnoho změn a povinností, které nová legislativa přináší, bude mít v
následujících letech přímý dopad na obce a jejich rozpočty. Proto je nutné se touto
problematikou více zabývat.
Obce mikroregionu Jizerské podhůří (Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích) si za účelem
posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností nového zákona o odpadech
nechávají zpracovat analýzu odpadového hospodářství od společnosti ARCH consulting
s.r.o., jejíž výsledky budou známy v průběhu podzimu. Mezi hlavní cíle analýzy patří
například posouzení produkce jednotlivých druhů odpadů v přepočtu na jednoho
obyvatele ve srovnání s ostatními obcemi ČR, posouzení aktuální míry separace odpadů
(poměr vytříděného a skládkovaného nebo energeticky využitého odpadu) a zjištění
současné míry doplatku obcí na odpadové hospodářství.
Na základě výsledků analýzy bude ve spolupráci se společností ARCH consulting v
následujících měsících vytvořena strategie odpadového hospodářství mikroregionu,
která bude mít za cíl postupnými kroky změnit a optimalizovat současný systém
nakládání s odpady v obcích tak, aby byly splněny všechny zákonné povinnosti a
minimalizovaly se dopady nového zákona na rozpočty obcí, a tudíž i na výši poplatku za
svoz odpadu od občanů.
O všech budoucích změnách v systému sběru a nakládání s odpady v obcích budou
občané včas informováni, nicméně již dnes je jisté, že bez spolupráce a většího zájmu o
danou problematiku ze strany občanů nebude možné splnit požadavky, které na nás
nová odpadová legislativa klade.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Jako každý rok připomínáme základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
ANO - Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE - Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky
-------------------------------------------------------------------------------------------Modrý kontejner na papír
ANO - Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly ,
cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat,
zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy
oddělí.
NE - Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny
opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
-------------------------------------------------------------------------------------------Zelený kontejner na sklo
ANO - Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE - Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří
zpět do obchodu. Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou
nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE - Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku.
Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.
-------------------------------------------------------------------------------------------Kontejner označený šedou nálepkou na kovy
ANO - Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez
problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady –
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trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou
kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat
pouze kompletní.
NE - Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří plechovky od barev, tlakové
nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť.
Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické
likvidaci vystaví na vrakovištích.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vážení občané,
v návaznosti na článek o změnách v odpadovém hospodářství, bych Vás chtěla opětovně
požádat, abyste tříděný odpad před odložením zmačkali a roztrhali. Stále se nám stává,
že do nádob jsou odkládány celé papírové krabice nebo nezmačkané PET lahve. Tato
skutečnost vede k tomu, že jsou kontejnery brzy plné, přesto že není naplněna jejich
možná kapacita. Navyšují se tím náklady na četnost vývozu. Přesto bych ráda poděkovala, všem těm, kteří se třídit odpad řádně naučili a díky této skutečnosti si již dnes
mohli objednat nádobu na komunální odpad s nižším obsahem, četností vývozu a tím
také nižším poplatkem. Nový odpadový zákon, se tímto směrem také ubírá a klade důraz
na razantní snížení komunálního odpadu a navýšení tříděného odpadu separačního. Tato
změna zákona přinese také změnu obecně závazných vyhlášek pro příští rok.
Dále děkuji všem za včasné úhrady předepsaných plateb za komunální odpady a pejsky
pro letošní rok a z výše uvedeného důvodu upozorňuji občany, aby si před úhradou plateb
v příštím roce, přečetli nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za komunální odpad a o
stanovení systému shromažďování sběru.
Nyní bych se s Vámi chtěla touto cestou rozloučit, bylo mi tu moc hezky a děkuji Vám všem
za dosavadní spolupráci.
Vladimíra Vondrová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ve středu 29. září navštívila celá základní škola Zoologickou zahradu Liberec.
Hned na začátku si žáci vyzkoušeli skok daleký, své výkony porovnávali se značkami
zvířat. Někteří skákali jako blecha, někteří jako skokan či opice.
Děti zaujalo sprchování a vážení slonice v pavilonu slonů. Dozvěděli jsme se, že váží 3 358
kg, žáci 4.a 5. ročníku převedli váhu na tuny.
Měli jsme štěstí, děti mohly sledovat krmení lachtanů. Tato zvířata jsou učenlivá,
předvedla nám chytání kroužků a rybek. Liberecká zoologická zahrada je specializovaná
na chov vzácných, ve volné přírodě ohrožených druhů zvířat. Viděli jsme bílou formu
tygra indického, osla somálského, orlosupa, šimpanze, kozorožce.
Děti zaujali orli a supi, protože právě probíhalo krmení a mohly sledovat jakou potravu
přijímají. Počasí se nám vydařilo, děti byly spokojené a vrátili jsme se do školy až na oběd.
Yvona Koblihová
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zahájení školního roku 2021/2022
Ve středu prvního září byl za účasti rodičů našich deseti prvňáčků zahájen školní rok. I letos velmi děkujeme obecnímu úřadu, který všem žákům základní školy zaplatil knížku,
pomůcky na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti v hodnotě 500 korun na žáka. Děti
přišla přivítat paní starostka Renata Hajnová. Paní starostka popřála všem dětem mnoho
úspěchů v učení a celé škole klidný rok bez karantén a distanční výuky. Každému osobně
také předala pomůcky od obecního úřadu.
Letošní zahájení bylo mimořádné v tom, že jsme se nemuseli rozloučit s našimi čtvrťáky,
ale nastoupili k nám do pátého ročníku. Celkem tedy máme na základní škole 43 žáků,
kteří se učí ve třech třídách. První ročník má svou samostatnou třídu, vyučuje v něm paní
učitelka Eva Brestovanská a paní asistentka Petra Smolová. Do první třídy letos nastoupilo 10 prvňáčků. Další třída patří dětem ze druhého a třetího ročníku. Těchto 16 dětí
učí paní učitelka Helena Lánská a paní asistentka Jana Mrázková. Poslední třída je
čtvrťáků a páťáků, kam dochází 17 dětí. Zde učí slečna učitelka Barbora Kalčíková a paní
asistentka Veronika Szilágyiová.
V mateřské školce máme letos 44 dětí, rozdělených do dvou tříd. Předškolní děti ve třídě
Ježečků učí paní učitelky Radka Portelová a Adéla Jungmanová. Mladší děti ve třídě
Želviček učí paní učitelky Karolína Suchomelová a Lenka Vokatá. V této třídě máme také
dvě asistentky.
Šárka Kočí, ředitelka školy
Rekonstrukce WC a přípravny zeleniny na naší škole
Podmínkou pro rozšíření naší základní školy na pátý ročník bylo nejen spousta
papírování, ale i rekonstrukce stávajících WC, které jsme rozšířili pro dívky o dvě toalety.
Velmi chci poděkovat zastupitelstvu obce, které tuto rekonstrukci odsouhlasilo a vyčlenilo pro ni potřebné peníze v rozpočtu obce. Díky stavebním úpravám nyní mají dívky,
chlapci i personál školy krásné, nové a moderní toalety. Děti z mateřské školy mají všechnu svou bílou keramiku výškově uzpůsobenou. Nejlepší ohlas byl na malé keramické
žlaby pro mytí rukou dětí MŠ.
Díky rekonstrukci máme také na chodbě před WC krásně rovnou podlahu a na ní nové
linoleum.
Součástí zakázky byla také rekonstrukce přípravny zeleniny, kde mají paní kuchařky dřez
a ostatní zařízení podle hygienických norem. Také se měnil pro školní kuchyni odlučovač
tuků. Posledním částí zakázky byla instalace protipožárních dveří a skleněných příček s
dveřmi v prostoru šaten.
Všechny děti, žáci i zaměstnanci jsou velmi vděční za každý pokrok, který se na
rekonstrukci školy zvládl. Opravdu doufáme, že do roka a do dne budeme mít i novou
střechu, fasádu, a ekologické vytápění, spolu s posledními stavebními úpravami v interiérech.
Šárka Kočí, ředitelka školy
Evropské projekty
Základní a mateřská škola i nadále pokračuje v získávání dotací z Evropské unie.
V minulém školním roce jsme dokončili realizaci projektu Šablony do škol II. Závěrečnou
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
zprávu o realizaci právě nyní připravujeme. Ještě v minulém školním roce jsem požádala
o nové dotace, které mi byly schváleny a od letošního září jsme zahájili realizaci. V
projektu mají děti z mateřské školy placeného školního asistenta a jeden projektový den.
Žáci základní školy mají také školního asistenta, který působí ve třídě druhého a třetího
ročníku, dále sérii doučování a také projektový den.
Díky projektu jsme letos mohli do nové třídy základní školy pořídit moderní interaktivní
tabuli a mnoho dalších pomůcek pro celou školu.
Tímto chci velmi poděkovat paní magistře Monice Kadlecové, která mi velmi ochotně
pomáhá s administrátorským vedením projektů. Díky její odborné pomoci jsme již jeden
projekt zcela ukončili, druhý zakončujeme a třetí jsme nyní zahájili.
V projektech financovaných MŠMT ve spolupráci s Evropskou unií jsme celkem získali bez
10 tisíc korun 2 000 000,- KČ pro naší školu věnovaných na podporu společného
vzdělávání a poskytnutí rovných příležitostí pro všechny děti bez rozdílu.
Šárka Kočí, ředitelka školy
----------------------------------------------------------------------------------------------Dne 20.9. se v naší škole uskutečnila beseda o třídění odpadů pro 2.-5. ročník. Žáci se
dozvěděli spoustu nových informací o tom, kam který odpad patří, shlédli zajímavá videa
o skládkách i třídírnách odpadu a nakonec si mohli vyzkoušet roztřídit odpad do určených
kontejnerů. Věřím, že i když v tom udělali pár chyb, po vysvětlení pana lektora už odpad
roztřídí vždy správně. Jako škola vidíme, že se stoupajícím počtem žáků na škole a stále
složitějšími obaly na všech výrobcích, které pro provoz školy kupujeme, určitě budeme
potřebovat kontejnery na tříděný odpad přímo před školou. Bohužel rok od roku je
odpadu více a považujeme za velmi důležité, aby odpady třídily jak děti a žáci, tak i
personál školy.
Paní učitelka Bára Kalčíková
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Škola v ZOO

Rekonstrukce sociálních zařízení ve škole

Evropské projekty

Zahájení školního roku

Dny se Sokolem

SOKOL V NOVÉ VSI
Od myšlenky k činům, tak by se dalo zhodnotit vývoj v Tělocvičné jednotě Sokol Nová Ves
u Chrastavy.
V červnu se sešla ustavující schůze a pak jsme se pustili do práce. Do čela byl zvolen
výbor ve složení Míša Bartáková, Petra Smolová, Míra Smola a Doris Nečinová. Ustavení
bylo schváleno župou Ještědskou a nedávno i ČOS.
Již na konci června se naše sokolské družstvo utkalo v župním přeboru ve volejbale a
fotbale v krásném areálu v Hořeních Pasekách. Zde jsme se umístili na krásném druhém a
čtvrtém místě.
V červenci jsme uspořádali Rodinný den se Sokolem na bývalé pile. Ti, co byli, vědí, že to
bylo spíš „vodní pólo“. Jako správní Sokoli jsme se nedali a vše připravené jsme ukázali.
Velkým zpestřením bylo vystoupení sokolské Věrné gardy, která nám předvedla krásné
vystoupení, byť mezi kapkami deště. Přijeli i přišli sokolové ze všech koutů župy
Ještědské. Všichni společně jsme si několikrát zatančili při skladbě „Roztančíme jaro se
Sokolem“, u které jsme se opravdu pobavili, déšť, nedéšť. Nakonec se podařil i nástup s
župním praporem. Podpořili nás i místní hasiči. A tak, jak šel čas, se nám krásně rozjímalo
na čerstvém vzduchu, při oldies muzice, s výborným jídlem a pitím.Jen hry pro děti se
přesunuly na neděli, kdy už nám počasí přálo a rodiče s dětmi si to pěkně užili.
„Je potřeba jít příkladem“, to jsme si řekli a začali se pravidelně scházet jako sokolští
muži a postupně se k nám přidali i místní kluci. Dnes už pravidelně, každý čtvrtek, se
schází početná skupina sportu chtivých chlapů dříve či později narozených.
Svou odhodlanost a zápolení předvedly novoveské děti při další akci, kterou jsme
pořádali v září jako Den se Sokolem. A jak jinak než za deště. Vypadá to, že se jedná o
novoveskou sokolskou tradici. Ale kdo by se nad tím rmoutil, vždyť nám pršelo štěstí. Děti
si zazávodily na kolech, koloběžkách i při běhu v připravené trati na pile. Za své úsilí byly
náležitě odměněny hodnotnými cenami od našich početných mecenášů. Dětem se také
líbil nafukovací hrad ve tvaru hasičského auta. Na své si přišli i dospělí u výborného jídla a
pití. Opět nás přišla svým vystoupením podpořit sokolská Věrná garda. Jak málo stačí k
tomu, abychom se v Nové Vsi sešli a užili si s dětmi společné krásné odpoledne.
V září jsme se pustili do náboru dětí i dospělých. Jsem opravdu potěšen velkým
zájmem. Samozřejmě je nutné mít kvalitní cvičitele. I to se nám daří. Cvičitelé se postupně
školí a připravují na to,jak nejlépe připravit hodiny cvičení i gymnastiky. Podařilo se nám
přesvědčit zkušenou cvičitelku Radku Portelovou, která leta vede cvičence v Chrastavě. I
další cvičitelky poznají naše děti, a jistě se jim podaří děti nadchnout. Muži se též přidají
pravidelným vedením hodin různorodých pohybových aktivit starších dětí. Pro ženy
připravujeme hodiny s profesionální trenérkou. Postupně zkusíme připravit také cvičení
pro cvičenky dříve narozené.
Děkuji všem, co nám drží pěsti, děkuji všem za obětavost a píli. Už je nás k padesáti a
pořád rosteme, a to jsme na začátku. Poděkování patří i hlavnímu organizátorovi všech
akcí Mírovi Smolovi. Děkuji všem, co přidali ruku k dílu a také učitelkám z naší školy a
školky.
A co nabízíme dále? V pondělí 4.10. 2021 zahájíme cvičení v místní škole. Nejdříve
předškolní děti od 3 let, poté školáci, ženy a dívky. Ti budou mít cvičení vždy v pondělí. Ve
středu pak starší děti budou v péči sokolských mužů a pak si zacvičí i muži. Není to
samozřejmě jen o cvičení, ale i o výchově, hrách, tanci a sportu. Prostě vše, co nás baví.
Připravujeme výlety, jednodenní i s přespáním, vycházky do přírody a také účast na
soutěžích a hrách. Vše vyvrcholí sletem v roce 2024 v Praze, a to by bylo, abychom si tam
nezacvičili.
Věřím, že se s novovesáky budeme v Sokole potkávat, rozhýbeme naše těla, uděláme
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SOKOL V NOVÉ VSI
něco pro sebe i naše děti. Těšíme se na vás.
Se sokolským pozdravem NAZDAR!
Jaroslav Postl,
starosta Sokolské župy Ještědské a hrdý zakládající člen Sokola v Nové Vsi
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Z HISTORIE
Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves
V době, kdy nebyl rozhlas příliš rozšířen, se lidé rádi sdružovali podle svých společenských zájmů. V Nové Vsi bylo založeno značné množství spolků.
Tělovýchovná jednota Sokol byla v naší obci založena 4. února 1947, soustřeďovala především mládež, ale i dospělé cvičence. Cvičilo zde patnáct žen a devět mužů.
Bojovali s jediným nedostatkem, a to byla nevyhovující tělocvična.
Nejlépe si vedla mládež, kterou vedla Hana Nováková. Při reorganizaci v roce 1950 byla
tělovýchovná jednota přičleněna k místnímu závodu pila. Nebyla to však šťastná volba,
nebyla zde tělovýchovné jednotě věnována patřičná péče a činnost úplně zanikla. Obnovena byla v roce 1954. Byl ustanoven oddíl kopané, odbíjené, stolního tenisu a šachů.
Všechny oddíly se účastnily okresních soutěží. Oddíl kopané měl nejvíce členů, dosahoval
velkých úspěchů. V roce 1955 vyhrál 3. třídu a postoupil do třídy druhé. Šachový oddíl
vyhrál okresní soutěž a postoupil do okresního přeboru.
Nejúspěšnějším rokem byl rok 1959, kdy jedenáct fotbalistů a deset šachistů získalo 3.
výkonnostní třídu. Roku 1958 – 59 hrál oddíl kopané 3. třídu na okrese Frýdlant a umístil
se na 1. místě. V tomto období měla Tělovýchovná jednota Nová Ves 85 členů, z toho 38
fotbalistů a 16 šachistů.
Čerpáno z kroniky obce Nová Ves – zápisy po roce 1945.
Yvona Koblihová
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ADVAITA - Noční výlet na Sněžku
Výlet na Sněžku se uskutečnil den po mém nástupu do Advaity, tedy 18. 6. 2021.
Před odjezdem do Pece pod Sněžkou, kde náš výstup začínal, jsme si zabalili potřebné
věci - především čelovky. Od budovy Terapeutické komunity jsme vyjížděli cca. v 22:00
hodin. Jedna skupina jela v autě s terapeutem Michalem, se kterým jsem jela i já. Druhá
pak s terapeutkou Adélou. Po cestě jsme ještě v Liberci nabrali dva bývalé klienty
komunity, které jsem viděla poprvé.
Cesta docela utíkala, projížděli jsme i přes mé rodné město Vrchlabí. Do Pece pod
Sněžkou jsme dorazili s menším časovým zpožděním, ale všichni a v pořádku.
Trasa na vrchol Sněžky vedla od Lanovky lesem a přes Růžovou horu. Jelikož jsem na
Sněžce už jednou byla, nasadila jsem celkem rychlé tempo, ale trochu jsem se přecenila,
protože kopec, který vedl lesem, stále nekončil, a mně už docházel dech. Na konci tohoto
''mírného stoupání'' jsem díky svěžímu a chladnému větru poznala, že se přede mnou za
malý okamžik ukáže začátek Krkonoš. NP Krnap, tedy chráněnou krajinou oblast poznáte
ihned. Je to zelenohnědá krajina člověkem takřka netknutá. Všude kolem rostou malé
smrčky a prostírá se vůně čistoty. Pokračovali jsme dál. V dálce jsem slyšela zvonění
zvonů a hlavou mi běželo, co by mohlo na tomto místě zvonit. Posvítila jsem tedy na
pravou stranu a všimla si, že těsně vedle mě stojí kráva, opodál pak malá telata. Kolem
cesty se totiž rozkládala ohrada, kterou bych tam já osobně nečekala.
Když jsme došli ke dvěma pensionům na Růžové Hoře, posadili jsme se a dali si pauzu.
Nabrali jsme síly svačinou a mohli jsme se pustit dál. Cestou nás míjeli další turisté, kteří
se rozhodli páteční večer strávit výšlapem za východem slunce. Počasí nám přálo. Byla
krásně vidět obloha s hvězdami, které nám svítily na cestu a všehovšudy nám stačila
jenom trička nebo maximálně mikina. Čelovky nám svítily na cestu, ale čím blíž jsme byli u
Sněžky, tím víc jsme viděli, jak se na východě už pomalu rozednívá.
Když jsme už byli všichni pohromadě, mohli jsme započít závěrečnou fázi výšlapu na
nejvyšší horu České republiky, která měří 1620 m. n. m. Během mého prvního výletu před
čtyřmi roky jsem šla ze Špindlerova Mlýna po Česko-Polské stezce a měla příležitost vidět
Sněžku z jedné strany. Nyní i z druhé.
Vítr s přibývající výškou nabíral na síle a já jsem uznala, že vzít si s sebou jen mikinu bylo
dost podceněné.
Nahoře už čekaly davy lidí. Někteří z nás se uvelebili na zemi v závětří a náš Michal se
dokonce rozhodl čekání strávit spánkem. Sluníčko se pomalu táhlo. Všichni už nedočkavě
čekali s telefony v ruce, až budou moci vše důkladně vyfotit. Já a spoluklient O. ještě
mobilní telefony mít nemůžeme, tak jsme chtěli všechny lidi roztleskat, ale nikdo se k
nám nepřidal.
Po východu Slunce jsme se všichni ještě společně vyfotili a mohli jsme vyrazit dolů
druhou stranou Sněžky, kterou jsem už znala. Dole u hospody si Michal s Adélou
potřebovali chvilku odpočinout a nabrat síly, aby nás v pořádku dovezli zpět do Komunity.
Po asi necelé hodině jsme se rozhodli, že se vydáme zpět k autům. Uchvátil nás krásný
výhled na krajinu. Přímo před sebou jsme měli Krakonošovu zahrádku. Krkonoše jsou
vážně kouzelné. Cesta dolů celkem utíkala. Čím víc jsme klesali, tím větší začínalo být
teplo, protože počasí bylo opravdu letní. U lanovky, kde jsme včerejší večer začínali náš
výšlap, jsme se rozdělili opět do dvou skupin a nasedli do aut. Většina z nás byla tak
unavená, že jsme cestu prospali. Klient A. si ještě po cestě v Mníšku koupil čerstvé jahody,
na které dostal z ničeho nic po cestě chuť.
Po příjezdu jsme všichni padli do postýlek a spali až do večera. Tímto chci poděkovat za
krásný zážitek, který byl i příjemným přivítáním v TK Advaita. Poděkování náleží i
Michalovi a Adéle, že i přes únavu nás v pořádku dovezli zpět. Budu se těšit na další nové
zážitky s Vámi.
Spokojená klientka TK Advaita
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JSDH NOVÁ VES
Pořízení nového dopravního automobilu.
Projekt byl spolufinancován z dotačního programu ,, Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje“.
Dále byl projekt spolufinancován z účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí - Ministerstvo vnitra - generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky, pod č. akce EDS 014D241000252.
Celkové náklady na projekt byly 881.688,- Kč.
Cílem projektu bylo zlepšení vybavení JSDH Nová Ves a zlepšení požární ochrany na
území obce.

Dožínky v Nové Vsi, 1949

Novoveský zpravodaj

15

HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo – spalinové cesty
Babí léto a následné měsíce, s sebou přinášejí pokles teplot, a leckdo z nás si pak rád zatopí v
kamnech či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale aby zůstala zachována po celou topnou sezónu,
je důležité věnovat čas údržbě a kontrole spalinových cest včetně spotřebičů paliv. Požár,
vzniklý na základě lidské nedbalosti úzce související s technickým stavem komínu a
způsobem topení, je totiž velmi častým jevem.
Abychom požáru předešli, je nutné zajistit řádný stavebně technický stav komínů (zpravidla
svislá konstrukce s jedním nebo více otvory, které slouží k odvodu kouře z tepelných
spotřebičů) a kouřovodů (roura spojující kamna s komínem) s připojenými tepelnými
spotřebiči.
Zásady požární bezpečnosti při provozu komínů a spotřebičů paliv jsou pro fyzické osoby,
podnikající fyzické osoby i pro právnické osoby obsaženy v ustanovení § 43 - 47 zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kontrole a revizi
spalinové cesty. V souladu s uvedeným nařízením si každý musí počínat tak, aby při provozu
komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku
požáru. Provoz spalinové cesty se považuje se vyhovující z hlediska ochrany zdraví,
života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí
způsobem podle tohoto zákona.
A kdo a kdy tedy provádí kontrolu, čištění a revizi?
·
Kontrolu a čištění spalinové cesty může provést pouze osoba, která je držitelem
živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík). Kontrola a čištění
spalinové cesty se provádí ve stanovených lhůtách, které jsou závislé na druhu
paliva a výkonu připojeného spotřebiče. Svépomocí lze provést pouze čištění
spalinové cesty, k níž je připojen spotřebič na pevná paliva o výkonu do 50 kW
včetně, a čištění spalinové cesty, která slouží pro odvod spalin od náhradních
zdrojů elektrické energie (dieselagregáty).O provedené kontrole spalinové
cesty musí kominík vyhotovit Zprávu o provedení čištění a kontroly spalinové
cesty. Pokud čištění prováděla svépomocí podnikající fyzická osoba nebo
právnická osoba, musí o tomto čištění učinit písemný záznam.
·

16

Revizi smí provádět držitel profesní kvalifikace kominík – revizní technik spalinové
cesty. Zda má dotyčná osoba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit na stránkách MV GŘ
HZS ČR: https://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/. O jejím
výsledku vyhotoví Zprávu o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou součástí je
Technický protokol revize spalinové cesty.Revize musí být provedena vždypřed
uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě
komínu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před připojením
spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, před výměnou nebo novou
instalací spotřebiče paliv (výjimka uvedena ve vyhlášce), po komínovém
požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
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· Lhůty k provedení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty: https://www.hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-revizespalinovych-cest.aspx
Po údržbě spalinových cest nám ještě zbývá zaměřit se na další článek
vytápění,kterým je spotřebič paliv, tzn. topidlo (kotel, kamna)
Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
·
Správnou instalaci a údržbu topidel.Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném
případě neinstalovat topidla bez odborné pomoci.
·

Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních
konstrukcí a podlahových krytin.Zajistitkvalitní tepelnou izolacia ochrannou
nehořlavou podložku pod topidlo.

·

Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).

·

Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti).

·

Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do
nehořlavých nádob které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné
vzdálenosti od hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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