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Motto tohoto léta
Velké tajemství života je, že neexistuje žádné tajemství.
Jakéhokoliv cíle je možno dosáhnout,
když jste ochotní na nem pracovat.
Oprah Winfrey
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Jak ten čas letí

V období od posledního vydání našeho
Zpravodaje se toho odehrálo v naší obci
poměrně dost. Co dost, hodně.

Z oblasti kultury a zábavy třeba vítání ob‑
čánků, které vzhledem ke dvouleté ab‑
senci díky covidu muselo proběhnout ve
třech etapách.

Pálení čarodějnic mělo hojnou účast.
Tam se snad nedá ani nic zkazit.
Tradiční a srdeční záležitostí v naší obci
je zpívání dětí z naší ZŠ ke dni matek
v kostele. Příjemné setkání dříve naroze‑
ných proběhlo na Myslivně.
Dětský den se tentokrát konal netradičně
na fotbalovém hřišti.

Získali jsme 2. místo v soutěži
O Pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

K méně radostným zprávám patří ta, že
obecní knihovna v budově hasičské zbroj‑
nice vzhledem k malým prostorám pro‑
zatím nebude. Přechodně bude knihovna
zřízena v budově č. p. 215 u bývalé pily.
Pro někoho je to bohužel na druhém konci
vesnice. Pro starší občany se pokusíme
zajistit dopravu. Otevření, o kterém budete
informováni, předpokládáme v druhé
polovině července.
Trochu zlobí zásilkové zařízení Z‑BOX
díky špatnému signálu. Řešíme to
se zřizovatelem.
Co se rozvoje obce týče, konečně máme
strategický plán rozvoje obce, který je
k nahlédnutí na webových stránkách.
Co nás čeká přes léto? V červenci proběh‑
ne oprava kotlů v ZŠ, během léta výměna
topného systému v budově OÚ, v červenci
bude uveden do provozu platební termi‑
nál na podatelně OÚ, takže bude možnost
platit bezkontaktně. Měla by začít oprava
střechy na hasičské zbrojnici, která je v ha‑
varijním stavu, pokračujeme v osazování
autobusových zastávek, budeme osazovat
lavičky po vsi...

Více na straně 6

A to hlavní nakonec – konečně budeme mít
semafor na přechodu pod školou. Děláme
všechno pro to, abychom ho předali školá‑
kům v průběhu září.
Pokračování na straně 2
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Jak ten čas letí
Dokončení ze strany 1

a dotazník ohledně sběru odpadů. Vyplňte
ho prosím a odevzdejte do 20. července.
Buď v tiskové podobě, nebo elektronické
na webu obce.

Z kultury a sportu nás čeká první letní
hudební festival, tradiční železný muž
a žena a hasičské klání O povodňový kruh.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají.

ních dovolených (na což se nejvíc těšily
děti a prarodiče, že si ta vnoučata koneč‑
ně užijí, i s vědomím, že na konci prázdnin
budou někteří i u konce svých sil), nezbý‑
vá, než popřát Vám všem fajn léto, ať už
ho strávíte kdekoliv. Kdo neumíte plavat,
nechoďte na hloubku, abychom se zase
po prázdninách všichni ve zdraví sešli.

A protože nastává období prázdnin a let‑

Vratislav Nečina, starosta

kde se topí zemním plynem a předpo‑
kládané náklady se tam z 200 tis. Kč na‑
vyšují na cca 560 tis. Kč za rok pro AD‑
VAITU. Protože dům je obecní, vznikl
požadavek na případnou výměnu kotlů
nebo změnu v tepelné čerpadlo. Obec jako
majitel objektu musí zvážit případnou
výměnu. Další kontroly proběhnou v čer‑
venci v objektech č.p. 11 a č.p. 215

přijatelnou cestu, jak po stránce ﬁnanční
náročnosti, tak i po stránce užitné hodnoty.

Součástí zpravodaje je informační leták

Je to pro nás velmi důležité, znát Váš názor.

Jedeme dál
Převážná většina úkolů, které jsme si před‑
sevzali, se dostává do fáze dokončení
jednotlivých kroků. V minulých číslech jsem
Vás seznámil s úkoly a rozpracovaností
jednotlivých projektů a chtěl bych tak v tom‑
to duchu pokračovat.

Předkládám průběžné plnění jednotlivých
prací a s tím spojených úkonů:
1) Územní plán
Na magistrátě proběhlo veřejné projednání
dotčených orgánů a nyní se čeká na jejich
písemné vyjádření a připomínky. Ty musí
připravit i naše obec.
Následně bude vyhlášeno veřejné projed‑
nání obyvatel a vlastníků dotčených po‑
zemků v katastru obce Nová Ves. Vše bude
zveřejněno na úřední desce OÚ.
2) Dokončení zpracování projektu
kanalizace a příprava pro staveb‑
ní povolení
Proběhla osobní prohlídka dotčených ob‑
jektů pro realizaci s informací a podpisem
souhlasu o připojení na kanalizační řád.
Na základě této prohlídky bude doplněn
projekt o jednotlivá napojení a následně bu‑
de vše předáno, jako žádost o stavební po‑
volení příslušným orgánům.
3) Dokončení a vyřešení veškerých vlast‑
nických vztahů po stavbě chodníků tak,
aby se dal dokončit celý dotační proces
s tím spojený
Tento problém je dlouhodobě neřešen a vy‑
žaduje odbornou práci spojenou s provede‑
ním geodetických prací, správním uspořá‑
dáním a vyrovnáním s vlastníky dotčených
pozemků, do kterých zasahují chodníky.
Nyní se podařilo najít řešení zadáním těchto
prací dodavatelsky.
4) Zajištění nevyužívaných objektů do
stavu zakonzervování a následného
zadání na vypracování podkladů na
jejich využití včetně přípravy projektové
dokumentace
Dům na pile jsme zakonzervovali pro
následné zpracování návrhu využití objektu
tak, aby se dalo zadat zpracování projek‑
tové dokumentace.
5) Kontrola stavu obecních bytů a je‑
jich vytápění
V budově č.p. 187 se provedla kompletní
kontrola projektantem stávajícího stavu se
zaměřením na případnou výměnu topného
zdroje, kterým momentálně je PROPAN.
Dalším naším objektem je č.p. 55 ADVAITA,
2
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6) Škola a řešení s pokračováním v její
rekonstrukci s přípravou a využitím do‑
tačního fondu
Bylo vyvoláno jednání s projektantem o roz‑
dělení projektu na výměnu a zateplení
střechy s možností využití půdního prostoru
pro kabinety. Tato formulace s využitím
půdních prostor umožní případné ﬁnanco‑
vání podáním dotačního projektu. Důležité
je zajistit havarijní stav fasády a okapů, a to
padající omítky a poškozených atik včetně
okapů. Bohužel se zatím nedaří sehnat
volnou kapacitu pro provedení těchto prací.
7) Hřiště
Dosud bylo provedeno poptávkové řízení
s tím, že není jednotný názor na místo,
rozsah a provedení. Samozřejmě jsme si
stanovili jako prioritu opravu stávajícího
hřiště s možností pokládky umělého trav‑
natého povrchu. Zase je tu problém v po‑
souzení vhodnosti a rozsahu s ohledem na
nutnou úpravu podkladu se zajištěním
momentálních kapacit pro provedení těchto
prací. Snahou většiny zastupitelů je najít

8) Komunikace
Určitě jste si všimli, že se nechaly opravit
ty nejhorší úseky klasickým asfaltovým
povrchem v lokalitách, kde to bylo v kata‑
strofálním stavu. Ve dvou místech se do‑
plnily odtokové traverzy k odvodnění částí
komunikací. Nyní je v plánu, že některé
navazující úseky se zpevní stříkanou meto‑
dou se zaválcováním. To by mělo zabránit
splavování povrchových částí komunikace.
9) Hasičská zbrojnice
Na půdě je spousta různých nádob na zá‑
chyt dešťové vody. Díry ve střeše se stále
rozrůstají. Proto musíme tento havarijní
stav urychleně řešit. Zajistil se materiál na
výměnu střešní krytiny. Předpokládá se, že
výměna by měla započít v srpnu.
Tento výčet je momentální informace
konkrétního stavu obce a průběhu někte‑
rých prací po šesti měsících práce nového
zastupitelstva. Je pravdou, že tu není úplně
vše, na čem se pracuje a co se připravuje
za práce v delším časovém horizontu.
Je otázkou, co se do konce září stihne
a kdo bude pokračovat v rozdělané práci.
Všem přeji pohodové prožití prázdnin
a dovolených.
Viktor Portele, místostarosta

Kulturní komise

Kalendář plánovaných kulturních akcí do konce letošního roku
16. 7. 2022

Letní festival
NOVÁ VES ŽIJE

prostor bývalé pily
Nová Ves

23. 7. 2022

Železný muž
a žena obce
Nová Ves

30. 7. 2022

Soutěž hasičů
O povodňový kruh

Nová Ves –
přehrada Mlýnice
a terasa Spolku přátel
Nové Vsi
Fotbalové hřiště
FK Nová Ves

Dětské
rybářské závody

Nová Ves,
rybník Makohyňák

10. 9. 2022

Zahrada Čech
Litoměřice

Výstava

Zájezd do Litoměřic

17. 9. 2022

Novoveská
TLAPA

Trasy budou uvedeny
na webu obce

9. 10. 2022

DRAKIÁDA

Nová Ves,
na kopci za myslivnou

Výšlap podzimní přírodou pro malé
i velké turisty zakončený
opékáním buřtů

29. 10. 2022

HALLOWEEN

Fotbalové hřiště
FK Nová Ves

25. 11. 2022

Rozsvícení
vánočního stromu

OÚ Nová Ves

31. 12. 2022

Silvestrovské
sportovní
odpoledne

Fotbalové hřiště
FK Nová Ves

3. 9. 2022

První ročník festivalu zábavy,
her a hudby pro každého
bez rozdílu věku
Tradiční závod v triatlonu
jednotlivců i družstev
se zábavou s hudbou

8. ročník soutěže v požárním útoku
Vzpomínková akce na povodně
v roce 2010, které zasáhly Novou Ves
Tradiční soutěžní akce

Dlabání dýní
Taneční rej strašidelných masek,
zábava s hudbou

Druhý ročník
Dovednostní soutěže pro malé i velké,
fotbalová utkání smíšených družstev
Opékání buřtů a silvestrovský přípitek

Redakční rada
Vážení spoluobčané, v rámci redakční rady
se toho od posledního vydání moc ne‑
změnilo. Vzhledem k termínu voleb, který
bude proti dřívějším zvyklostem přibližně
o 14 dní dřív, vám nyní nejsem schopen říct,
kdy podzimní číslo zpravodaje spatří světlo
světa. Proto teď nezveřejňuji termín pod‑
zimní uzávěrky.
Dále v tuto chvíli vrcholí přípravy na letní
festival na pile. Dochází k ladění programu

a organizace kolem. Děti se budou moct tě‑
šit mimo jiné na kouzelníka a další pro‑
gram. Věřím, že se festival podaří, vyjde
i počasí, všichni společně si ho náležitě
užijeme a založíme tím novou novoveskou
kulturní tradici.

Rád bych také popřál všem dětem krás‑
né prázdniny plné nevšedních zážitků, do‑
spělým dovolené bez problémů a u podzim‑
ního čísla na shledanou.

Novoveský

Obec Nová Ves
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Místo pro relax

Novoveský zpravodaj Obecního úřadu Nová Ves
Vychází minimálně 4× ročně
Uzávěrky: 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 30. 11.
Povoleno č.j. MK ČR E 16581
Redakce Nová Ves 213 Tel. 482 720 110
E-mail zpravodaj@nova-ves.eu
www.nova-ves.eu
Graﬁcké zpracování a tisk
Mgr. Roman Piroch FreeArts.cz
umělecká a reklamní agentura
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Vítání občánků
V sobotu 23. 4. se konalo po 2 letech vítání
našich nejmenších občánků.

Naši školáci, děti, které navštěvují krou‑
žek hry na ﬂétny, se postaraly o kulturní
program. Vítali jsme 3 skupiny dětí. Naši
ﬂétnisti jim hráli písničky z pohádek a ve‑
černíčků. Dětem se to moc povedlo a na‑
šim novým občánkům a rodičům se to asi
také moc líbilo, protože nikdo neplakal.

Doufáme, že se situace kolem pandemie
uklidnila a budeme nové občánky vítat
opět pravidelně.
Radka Portelová

Významná životní jubilea
Květen

Šafářová Eva 91
Šimonková Hana 87
Vejvoda Josef 86
Randáčková Jaroslava 79
Fátorová Naděžda 79
Tatíčková Věra 78
Koblihová Jaroslava 76
Oktávcová Věra 74
Benešová Helena 71
Jelínková Petruše 65

Červen

Vlasová Irma 80
Musil Václav 76
Lachmanová Marie 74
Fialová Danuška 74
Pillmann Lubomír 74
Sedláčková Krystyna 72
Štibrányiová Růžena 71
Štichauer Vilém 71
Baláž Jozef 65
Knejzlík Jan 65

Prejeme pevné zdraví všem jubilantum

Červenec

Štrincl Rudolf 79
Pachtová Drahomíra 78
Hermanová Jana 76
Randáček Jaroslav 75
Večerníková Stanislava Karolína 74
Malá Anna 73
Sanislová Miloslava 73
Novák Jiří 72
Sedláček Josef 72
Syrůček Hynek 71
Hrušková Dagmar 70
Milický Jiří 70
Kurák Vladimír 65

Srpen

Vobecká Helena 96
Kulhavá Alena 86
Horňák Jaroslav 79
Modrlák Osvald 79
Klimovič Ivan 79
Ťukalová Táňa 74
Šimonová Dagmar 73
Bošek Přemysl 73
Douda Petr 73
Seibert Marcel 72
Nečina Vratislav 70
Tošner Tomáš 65
Koch Jiří 65
Vejvoda Josef 65

Školní projekty ﬁnancované Evropskou unií
ve spolupráci s ministerstvem školství
Celý letošní školní rok jsme realizo‑
vali projekt Šablony do škol III, pod ná‑
zvem Zkušení pedagogové – úspěšní
žáci III. Z projektu jsme v průběhu roku
ﬁnancovali školní asistenty do mateř‑
ské a základní školy, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem
4
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a projektové dny – Vlna všema dese‑
ti, jak pro základní, tak pro mateřskou
školu. Do konce kalendářního roku
bychom měli tento projekt uzavřít a vy‑
plnit žádost o nové dotace v pokračo‑
vání šablon z Operačního programu
Jan Amos Komenský, který podpoří

kvalitu vzdělávání v mateřské škole,
základní škole i školní družině.

Celkem jsme z evropských dotací na
podporu vzdělávání pro naši školu
získali téměř 2 miliony korun.
Šárka Kočí, ředitelka školy

Dětský den v ZŠ a MŠ
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Získali jsme 2. místo v soutěži
O Pohár Mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko

V úterý 24. května 2022 se konala tradiční
mikroregionální sportovní soutěž žáků
prvního stupně základních škol. Tentokrát
se soutěž konala v základní škole Mníšek.
Každá škola měla sestavené šestičlenné
soutěžní družstvo ze žáků všech ročníků.
Naši školu reprezentovali Anetka Renne‑
rová z prvního ročníku, Daniel Říha z dru‑
hého ročníku, Erika Schweigelová ze třetí‑
ho ročníku, Adéla Hofmanová ze čtvrtého
ročníku a dva páťáci – Valentýna Malá
a Josef Kanaloš.
Dětí, které se chtěly soutěže zúčastnit,
bylo samozřejmě mnohem více, všichni zá‑
jemci měli možnost trénovat po dobu něko‑
lika týdnů s paní vychovatelkou Petrou Smo‑
lovou a Yvonou Koblihovou a také s paní
ředitelkou na školní zahradě. Ze zájemců
jsme potom podle jejich úspěšnosti sestavili
naše reprezentační družstvo.
Na samotnou soutěž bylo družstvo odveze‑
no hasičským autem panem Čílou v dopro‑
vodu paní asistentky Petry Smolové a paní
ředitelky Šárky Kočí. Obě s dětmi závod
běžely a na trati děti povzbuzovaly mohut‑
ným fanděním.
Zde jsou jednotlivé disciplíny: Podlézání
pod sítí, švihadlová štafeta, běh bludištěm –
štafeta, barevný hlavolam – skládání barev
do vzoru, štafeta nošení břemene, přechod
přes slackline, střelba prakem na plechovky,
střelba míčky do obruče, házení kroužky na
čáru, přenos raněného a kroket.
Naše družstvo bylo naprosto báječné. Děti
skvěle spolupracovaly, navzájem se po‑
vzbuzovaly a pomáhaly si. Důležitý byl také
celkový čas, za který se trasa s úkoly uběh‑
la. Naše družstvo mělo celkový čas 43 mi‑
nut a 1 sekunda. Mnohá družstva měla cel‑
kový čas kolem hodiny i více. Krásné druhé
místo, které jsme obhájili z minulého roč‑
níku, nám všem udělalo obrovskou radost.
Děkujeme panu starostovi, který všem sou‑
těžícím za skvělý výsledek zaplatil velkou
porci točené zmrzliny. Děkujeme hasičům
z Nové Vsi za dopravu. Také děkujeme
všem rodičům, kteří nám zapůjčili praky
a slackline na trénink, a především děku‑
jeme všem dětem, které chtěly soutěžit
6
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a poctivě trénovaly, protože díky velkému
zájmu jsme měli možnost vybrat děti s nej‑
lepšími výkony a musím říci, že konkurence
byla veliká.
Příští ročník soutěže O Pohár Mikroregionu
Hrádecko – Chrastavsko se bude konat
u nás v Nové Vsi. Vzhledem k tomu, že škola
má jen první stupeň a personálu máme
málo, budeme vděční za každého dobrovol‑
níka, který nám pomůže s přípravou a reali‑
zací závodu.
Těšíme se na spolupráci
Šárka Kočí, ředitelka školy

Divadlo Koloběžka
Školní družina
Den země

Každý rok si 22. dubna připomínáme Den Země v podobě infor‑
mačních a vzdělávacích akcí na podporu životního prostředí. Děti
z naší školní družiny se pustily do úklidu lesíku, který se nachází
kousek od školy. Uklízíme tento lesík každý rok (pokud nám to situ‑
ace dovolí), před pár lety jsme nasbírali dva pytle odpadků, tento
rok pouze půl pytle. Ale i to je hodně, vzhledem k tomu, že kontej‑
nery na tříděný odpad jsou umístěny u školy nebo u Autroniku.
Děti vědí, že si do tohoto lesíku chodíme hrát, na čarodějnice
jsme zde hráli několik her. I Dětský den, který byl letos pohádkový,
se odehrávalo několik úkolů v tomto lesíku ale i v jeho okolí. Najde‑
me zde několik druhů listnatých ale i jehličnatých stromů a je to ta
nejlepší pomůcka pro děti.

Čarodějnice

Již ráno se děti převlékly do kostýmů čarodějnic a čarodějů.
V družince pro ně byly připraveny různé hry s čarodějnickou té‑
matikou. Odpoledne pokračovaly hry v nedalekém lesíku. Děti byly
rozděleny do dvou družstev, sbíraly barevné papírky rozházené
po lese, řešily zašifrovaný čarodějnický kvíz a tahaly si ze sáčku
otázky o přírodě. Přesunuli jsme se na školní zahradu, kde
čarodějnice našly ukrytý poklad a na závěr jsme si upekli vuřta.
Yvona Koblihová

Fotbalový klub Nová Ves, z. s.
Mládež

Rádi bychom Vás všechny seznámili s na‑
šimi malými nadějemi. Celou jarní část se‑
zony jsme trénovali dvakrát týdně na na‑
šem travnatém hřišti. Pokaždé se nás sešlo
minimálně 15 a někdy dokonce i 35 fotba‑
listů a fotbalistek.

Každý víkend jsme s dětmi absolvovali
turnaj Okresního přeboru kategorie U11.
Na dětech bylo znát, že už se delší dobu
pravidelně schází na tréninku, a tím pádem
přišly i výsledky v podobě několika skvě‑
lých zápasů, ve kterých bylo vidět, že kluci
dokážou hrát s každým mužstvem v sou‑
těži, a dokonce je i porazit.
Na našem hřišti jsme pořádali celkem 4 tur‑
naje U11 a vždy jsme si to s dětmi pořádně
užili. Sezónu jsme zakončili tradičním utká‑
ním děti versus rodiče, kdy se najednou ob‑
jevilo na hřišti 28 rodičů v dresu a proti nim
30 dětí. Po utkání na všechny čekalo po‑
hoštění, které připravily maminky a trenéři
konečně objednali tak dlouho slibovanou
pizzu. Momentálně mají děti od fotbalu na
chvíli klid a společně se na našem hřišti
sejdeme zase první týden v srpnu a bude‑
me dělat vše pro to, abychom se připravili
na novou sezónu, protože v té nás budou

čekat dvě soutěže. Okresní přebor mladších
žáku U13 a opět Okresní přebor starších
přípravek U11.

Na závěr bychom chtěli poděkovat dětem,
rodičům a zkrátka všem, kteří nás a naši
mládež podporují. DĚKUJEME!

Dospělí

Naše A mužstvo se během jarní části sezó‑
ny Okresního přeboru probudilo ze zimního
spánku a začalo sbírat konečně body.
Postupně se mužstvo sehrávalo, osa týmu
Lanc, Dobiaš, Čupr a Šalát ukázali, že je na
čem stavět a všechno to vygradovalo do‑
mácím derby proti Mníšku A, soupeř přijel
s bilancí žádné porážky na jaře. Nako‑
nec odjížděl s výpraskem 4:1 a na hřišti
mohly propuknout oslavy vítězného derby.
Za zmínku také stojí další výhra, a to v No‑
vém městě pod Smrkem, které se do po‑
slední chvíle přetahovalo s Višňovou o prv‑
ní místo v tabulce. Přijeli jsme do Nového
města s tím, že si chceme užít dobrý fotbal
na krásně připraveném hřišti a také že jsme
si ho užili, domácí jsme vyloupili znovu s vý‑
sledkem 4:1. Musíme také uznat, že domácí
utkání jsme odehráli s 12 hráči. Tím 12. hrá‑
čem byli naši fanoušci, pokaždé byla na

našem hřišti výborná atmosféra a za to jim
všem děkujeme! Letní přípravu zahájíme
19. 7. prvním tréninkem na našem hřišti, po‑
té ještě před prvním utkáním nové sezony
sehrajeme minimálně 3 přátelská utkání,
abychom se pořádně připravili na novou
sezonu, která bude doufejme úspěšná.
Na závěr máme pro všechny naše příznivce
dobré zprávy. Momentálně je 20. 6. 2022,
píšeme pro Vás tento článek a do našeho
e‑mailu dorazily přestupy potvrzené fot‑
balovým svazem. Po několika letech se vra‑
cí do našeho dresu Kuba „Štoﬁ“ Štefan,
dále potom po půlroční odmlce Pepa Ma‑
laga. No a konečně přesně po 20 letech
oznamujeme návrat dalšího odchovance
a tím je David Smola. Jsme velice rádi, že
kluky zase uvidíme mezi námi.
No a co by to bylo za článek bez třešnič‑
ky na dortu, a tou je naše přestupová bom‑
ba, na trávník v Nové Vsi a v dresu Nové
Vsi vyběhne PAN fotbalista Jiří Štajner. Jirka
je hráč, kterého všichni určitě dobře znáte,
takže ho nemusíme nijak zvláště předsta‑
vovat. Doufáme, že se na naše nové tváře
dorazíte všichni podívat a budete nás po‑
vzbuzovat v dalších zápasech nové sezóny.
Budeme se na Vás těšit!
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Sokol

Organizace Sokol má velmi dlouhou a bo‑
hatou historii, ale pro naši obec a naše
občany je zatím takové mládě v plenkách.
Ale! Nepodceňujme mláďata! I přesto, že
Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves
u Chrastavy byla zapsána na konci října
r. 2021, byla již několik měsíců před tímto
datem, a samozřejmě i po tomto datu, velmi
činná. Uspořádali jsme již v roce 2021 ně‑
kolik akcí. Připomeňme si například Ro‑
dinný den se Sokolem, kde nám sice ne‑
přálo sluníčko, ale o to více pršelo štěstí.
Dále jsme navázali na Drakiádu z minulých
let nebo jsme se na konci roku setkali na
Silvestrovském sportovním odpoledni.
A i když nám do všech akcí více či méně
zasahoval covid nebo nepřízeň počasí, na
našem nadšení nám to rozhodně neubralo.
Vždyť přece všichni známe – Když nemů‑
žeš, přidej víc. Na akce nás přišli podpořit
naši bratři a sestry z jiných jednot, kteří
nepotřebovali a nečekali velké zázemí či
pohoštění, ale byli moc rádi, že zřizujeme
další novou jednotu, a tím podpoříme a udr‑
žíme sokolského ducha, a hlavně, byli rádi,
že se s nimi o tyto chvíle dělíme. Ale nejsme

žádný uzavřený spolek, jak by si mohl ně‑
kdo myslet. Samotná myšlenka Sokola je
právě podpora sportovních a společen‑
ských aktivit napříč všemi generacemi. Pro‑
to naše jednota spolupracuje na pořádání
akcí nejen s ostatními jednotami Sokola,
ale také se zapojuje, ať už pořadatelsky či
„jen“ pomocnou rukou, k ostatním spolkům
a organizacím. Také se snažíme provádět
pravidelnou osvětu. Například v tomto roce
proběhla ve škole přednáška k historii
Sokola, v souvislosti s jeho vznikem, a to
úctyhodných 160 let trvání. Bratr z Župy
Ještědské velmi poutavě dětem přiblížil
alespoň základní symboly a hodnoty, které
tento spolek prezentují.
Vzhledem k tomu, že za necelý rok máme
poměrně velkou členskou základnu, je toto
právě důkazem, že taková organizace
v naší obci chyběla, a to nejen dětem.
Pořádáme pravidelná cvičení nejen dětí,
ale také žen a mužů, kteří každý týden tuží
sportovního ducha. Věřím, že přítomnost
naší organizace vnímají v obci všichni velmi
kladně a bude v budoucnu velká podpora
pro postupné vybudování adekvátních pl‑
nohodnotných prostor a nákupu potřebného
vybavení pro další rozvoj. Nejen naše děti si
toto určitě zaslouží. I přes tento dosavadní
handicap se naše jednota již zúčastnila
soutěže sokolské všestrannosti a slavila
úspěchy. Naše děvčata získala ocenění

a je to samozřejmě zásluha nejen samot‑
ných děvčat, ale také jejich cvičitelek.
Ale nejsou to jen jednotlivé akci či soutěže.
V naší jednotě jde hlavně o soustavnost
a pravidelnost související s pohybovou
a společenskou aktivitou. Velké poděková‑
ní tedy patří všem členům naší jednoty, kteří
se účastní pravidelného cvičení, či se jinak
podílí na jejím chodu. Zvláště naši cvičitelé,
kteří se každý týden věnují dětem, a snaží
se v nich rozvíjet kladný vztah k pohybu těla
i ducha. V souvislosti s tímto bych uvedla
několik jmen našich cvičitelů, kteří těmto
aktivitám věnují svoje úsilí i čas, kterého, jak
je v této době již asi pravidlem, máme
všichni stále málo. Jedná se o Radku Por‑
telovou, Petru Smolovou, Adélu Jungma‑
novou, Nikolu Malou, Jaroslava Postla,
Miroslava Smolu, Michala Marka. Nejde
o kompletní výčet, samozřejmě i další do‑
spělí členové vypomáhají se cvičením dětí,
a je to opravdu činnost hodna poděkování.
Jako starostka naší jednoty tedy DĚKUJI.
Z celého srdce děkuji všem, kteří se svým
členstvím a aktivitami postupně propra‑
covávají k pravému sokolskému duchu.
S pozdravem NAZDAR!
Michaela Postlová
Starostka Tělocvičné jednoty Sokol
Nová Ves u Chrastavy

25. výročí...

Významné výročí Terapeutické komunity ADVAITA se konalo v so‑
botu 4. 6. 2022. Výročí se koná vždy jednou za rok. Bohužel teď
2 roky nebylo kvůli Covidu. Jinak výročí je o tom, že se zde v komu‑
nitě mají možnost setkat lidé, jakožto současní, ale i bývalí klienti,
kteří komunitou už před lety prošli a mají možnosti si připomenout
toto místo, zavzpomínat na vše dobré i zlé, co tu prožili. Zaslou‑
ženě mohou převzít ocenění – diplom za stálou abstinenci venku
v normálním životě. Mohou se zde samozřejmě seznámit i s lidmi,
které neznali, kteří se tu léčili v jiném časovém rozmezí. Na této
velkolepé akci je možnost, aby si lidé, co se zde léčili, vzali s sebou
i své milované ratolesti.

Můj pohled jakožto autora tohoto článku a zároveň současného
klienta TK ADVAITA na toto 25. výročí zní takto: Bylo to napínavé od
úplného začátku, včetně veškerých příprav stánků, stanovišť,
a hlavně našeho představení až do samého konce, kdy se bavili
úplně všichni, tancovalo se, jedlo se, zpívalo se. Během odpoledne
se konal dokonce i víceboj v různých soutěžních disciplínách,
např. maraton, klikování, dřepování, přetahování lanem, kvíz, hod
kamenem. Dětí nebylo sice moc, ale věřím že i ony si to moc s ná‑
mi užily. Měly tady stanoviště – dětský koutek – tam chytaly rybičky,
házely míčky na plechovky i na šaška, mohly kreslit křídami na tabuli
a nebo si nechat něco namalovat na obličej. Atmosféra byla super.
Vážně to byl jeden z těch nejhezčích dní, co jsem tady za těch 8
měsíců zažil. Bavili se opravdu všichni včetně terapeutů tady z TK.
Nejvíce se mi líbily ty děti, jak si to dokázaly užít, tancovaly, soutěžily
a dělaly skotačiny.
Také se mi moc líbilo to, jak je toto místo opravdu moc propojené
i s venkovním životem. Spousta těch lidí, co jsem tu viděl, sem jezdí
nejenom v tento významný den. Do terapeutické komunity hodně
rádi jezdí na návštěvy nasát zase nějakou sílu a energii, kterou tu
vždy dostanou. Vrací se sem jako domů a berou to tady tak.
I já už to popravdě začínám vnímat stejně a budu asi celkem
smutný, až budu muset odejít na doléčovací centrum. Líbilo se mi
i to, že bývalí klienti ocenili nás jako tuto současnou skupinu
za skvělé představení. Také terapeutům se to líbilo, jak jsme to měli
pěkně připravené. Jsem celkem velký milovník jídla a takového
8
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jídla jako tento den, jsem snad v životě pohromadě neviděl.
Z tohoto výročí si odnáším skvělé zážitky, poznání nových super
lidí a jejich dětí. Výročí mi dalo hlavně uvědomění, že tady to místo
je opravdu nějakým způsobem kouzelné a má cenu léčbu pl‑
nohodnotně dokončit. Ti lidé, co tu byli, jsou toho důkazem a jsou
zároveň i mojí motivací. Prostě to jde, když se chce i za tu cenu, že to
bolí. Ve ﬁnále to za to stojí.
Děkuji ještě jednou všem, včetně naší výkonné ředitelky Olgy
Merglové a odborného ředitele Davida Adamečka, za zorganizo‑
vání této akce. A určitě se těším i na příští rok 2023 na 26. výročí
Terapeutické komunity ADVAITA.
Přeji vám všem hodně sil, štěstí a lásky. S POZDRAVEM
JIŘÍ Š., klient TK Advaita

Z historie...

Kde bývala „Heidelade“ – obec Vysoký
Doprava v naší obci v dobách minulých
Vyjdeme‑li na Růžku vlevo od okresní silnice
do strmého kopce směrem k osadě Vysoká,
dostaneme se nad poslední domy do míst,
kde dříve rostla pouze tráva, keře a osa‑
mělé stromy. Půda tu nebyla příliš úrodná,
německy se taková oblast nazývá „heide“.
Jdeme‑li dál, dostaneme se do osady Vyso‑
ká, která patřila a dodnes patří k Chrastavě.

Kdysi tudy vedla cesta pro koňské a kravské
povozy směrem do obce Vysoký (Hohen‑
wald), kde bývalo 43 domů. Tato obec ne‑
byla po druhé světové válce a po odchodu
německých obyvatel znovu osídlena čes‑
kými přistěhovalci a postupně zanikla.
V době, kdy v těchto místech býval čilý pro‑
voz, vznikla při silnici restaurace, která bý‑
vala hojně navštěvována. Vznikla kolem

roku 1830, v neděli přicházelo více hostů,
obzvlášť v letních měsících a s oblibou se
tam zpívalo za doprovodu harfy. Nahoře
u lesa stávaly dva domy, stála tam liškárna,
zde se opravdu chovaly v klecích lišky, ob‑
last patřila k Vítkovu.

Cesty přes Novou Ves byly dříve ve špat‑
ném stavu, s rozvojem průmyslu a obchodu
bylo nutné spojení s okolním světem. Stál
zde pivovar, panský statek a několik tex‑
tilních továren.
Cesta, která tudy vedla, se táhla dál přes
Albrechtice až do Frýdlantu (byl to úsek říš‑
ské silnice z Mladé Boleslavy do Zhořelce).
Již v 16. století bývala při cestě kovárna,
která opravovala těžké povozy. Ve stoupání
na Albrechtice a v opačném směru byla

posila 6 – 8 koní, vedle těžkých povozů se
zbožím zde jezdily i panské kočáry a poš‑
tovní dostavníky. Z Nové Vsi do Frýdlantu
se jezdilo přes Růžek a Vysokou přes lesy
nad Horní Vítkov.
Další silniční spojení vedlo ze Saska přes
Vítkov do Nové Vsi, dál vedla přes statek do
Krásné Studánky a do Liberce. Paraelně
s okresní silnicí vedla poutní cesta do
Hejnic, dříve hojně využívaná. Cesta vedla
z Horní Chrastavy přes Novou Ves, Vísku,
Mníšek, Oldřichov v Hájích až do Hejnic.
Z Chrastavy vedla také cesta přes Vyso‑
kou, Vysoký přes Albrechtice do Frýdlantu.
Z Mníšku do Žitavy se jezdilo přes novo‑
veská pole do Vítkova a dále na Žitavu.
V Nové Vsi byly přes řeku dva brody, dře‑
věné mosty neunesly těžké vozy, proto jez‑
dily přes brod. Přes Jeřici vedlo v Nové
Vsi šest mostů a několik lávek. Kamenný
most stál od pivovaru ke statku (podle
starých kronik to byl most s oblouky), byl
bohužel zničen při povodni v roce 1897.
Následně byl nahrazen novým mostem s že‑
leznými nosníky.
Okresní silnice z Chrastavy do Mníšku
přes Novou Ves byla vybudována v letech
1854‑1858, ze silnice byly napojeny
odbočky do statku.
Kolem roku 1900 byl vypracován projekt na
železnici spojující Chrastavu (nádraží) přes
Novou Ves do Mníšku (nádraží), tato akce
nebyla nikdy realizována.
Yvona Koblihová
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Firma
se sídlem v Nové Vsi
přijme zámečníka,
svářeče
Pro více informací
volejte
na tel. 602 601 241

Samostatné sběrné nádoby na tříděné odpady pro domácnost
„Door to Door“ systém sběru odpadů
Obce Mikroregionu Jizerské podhůří bu‑
dou muset v návaznosti na požadavky nové
odpadové legislativy přistoupit k navýšení
intenzity sběru tříděných druhů odpadu.
V roce 2025 musí být dle zákona o odpa‑
dech 60 % veškerého komunálního odpadu
vytříděno (například plast a papír, biood‑
pad) a v roce 2030 musí již obce dosahovat
míry třídění 65 %. V případě, že obec ne‑
splní požadovanou míru třídění pro daný
rok, vystavuje se riziku sankcí, které obec
následně přenese do poplatku občanů
za odpady.

Obec není schopna těchto cílů bez zlepšení
přístupu k třídění odpadů ze strany občanů
dosáhnout (aktuální míra třídění obce Nová
Ves je 41,31 %), a proto za tímto účelem ob‑
ce přistoupí k využívaní takzvaných Door
to Door systémů (samostatné sběrné ná‑
10
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doby na tříděné odpady pro domácnost).
Přidělení sběrných nádob k nemovitosti
bude v obcích postupně zaváděno a obča‑
né o ně budou moci žádat skrze přihlášku.
Podle zájmu obyvatel bude podána žádost
o dotaci na příslušný počet kontejnerů na
plast a papír.

Svoz sběrných nádob bude pro občany
v ceně poplatku za odpady v dané obci.
O podrobnostech žádostí o přidělení sběr‑
ných nádob a jejich distribuci budou obča‑
né včas informováni. Předpokládaná doba
přidělování sběrných nádob k domácnos‑
tem je léto 2023.
Sběrné nádoby Door to Door 240 l
na papír a plast
*pouze ilustrační foto – obce mají v plánu
pořídit černé nádoby s barevnými víky.

Frekvence svozu nových sběrných nádob
na plast a papír bude 1× za měsíc.

Zavedením Door to Door systému dojde ta‑
ké ke změně frekvence svozu stávají‑
cích sběrných nádob na plast a papír na
sběrných hnízdech na 1× za měsíc.
Frekvence svozu nádob na směsný
komunální odpad bude 1× za 14 dní.

Obecní úřad

Užitečné kontakty

Starosta obce
Místostarosta obce
Správce webu
Novoveský zpravodaj

482 720 110
776 240 857
776 678 760
776 678 733

podatelna@nova‑ves.eu
www.nova‑ves.eu
starosta@nova‑ves.eu
mistostarosta@nova‑ves.eu
web@nova‑ves.eu
zpravodaj@nova‑ves.eu

Protest proti slučování

obvodních oddělení

Hrádek nad Nisou a Chrastava
Otevřený dopis určený ministrovi vnitra Vítu
Rakušanovi, na vědomí předsedovi vlády
Petru Fialovi, policejnímu prezidentovi Ol‑
dřichu Tomáškovi a ředitelovi PČR v Libe‑
reckém kraji Ondřejovi Musilovi.

Protest proti slučování obvodních od‑
dělení Hrádek nad Nisou a Chrastava
My starostové měst a obcí (dle abecedy)
Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou,
Chotyně, Chrastava, Kryštofovo Údolí,
Mníšek, Nová Ves, Rynoltice, Stráž nad Ni‑
sou a předseda osadního výboru části sta‑
tutárního města Liberce Machnín a Karlov
protestujeme tímto proti plánovanému
slučování obvodních oddělení Hrádek nad
Nisou a Chrastava, které již v současnosti
(od dubna 2022) běží do konce roku v pi‑
lotním projektu.
Dle policejního dělení má obvodní oddě‑
lení Hrádek nad Nisou územní působnost
Hrádek n/N, Chotyně, Rynoltice, Václavice,
Uhelná, Oldřichov na Hranicích, Dolní Su‑

chá, Horní Suchá, Černá Louže, Polesí,
Nová Starost, Jítrava a obvodní oddělení
Chrastava má územní působnost Bílý
Kostel nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov,
Andělská Hora, Novina, Fojtka, Machnín,
Chrastava, Kryštofovo Údolí, Mníšek u Li‑
berce, Nová Ves, Filipov, Karlov, Panenská
Hůrka, Mlýnice. Veškerá tato územní pů‑
sobnost spadá pod katastrální území výše
uvedených 9 měst a obcí a části Statutár‑
ního města Liberce.

Od dubna letošního roku jsou v pilotním
projektu obě oddělení sloučena pod ob‑
vodní oddělení PČR Hrádek nad Nisou
a velmi reálně hrozí, že toto sloučení bude
deﬁnitivní od 1. ledna příštího roku.
Přestože na místě zrušeného obvodního
oddělení Chrastava má zůstat služebna
PČR, jedná se dle našeho přesvědčení
jednoznačně o krok zpět, neboť se tím lo‑
gicky zhorší dostupnost této služby pro
občany, neboť pouhá služebna nemůže
plnohodnotně nahradit oddělení PČR (nižší

obsazenost) a zvýší se tak dojezdová
vzdálenost, sníží početnost hlídek... Je nám
známo, že se tak řeší především personální
deﬁcit v řadách příslušníků PČR. Sloučení
dvou oddělení v jedno tento nedostatek
možná vyřeší formálně, nikoli však ve sku‑
tečnosti. Jedno oddělení PČR bude formál‑
ně potřebovat méně hlídek než dosavadní
oddělení dvě. Zatímco dosud byla tato
personální nedostatečnost řešena mimo‑
řádným slučováním policejních hlídek z ob‑
vodního oddělení v Hrádku nad Nisou
a v Chrastavě v jednu, v případě sloučení již
bude jedna společná hlídka normální a zmi‑
zí tlak na navýšení počtu příslušníků PČR
na počet odpovídající dvěma oddělením,
trvalým jevem se stane počet odpovídající
oddělení jednomu.
Vážený pane ministře vnitra, my starosto‑
vé výše uvedených měst, obcí a předseda
osadního výboru části statutárního města
jsme názoru, že sloučení dvou oddělení
v jedno nejen zhorší dostupnost a poho‑
tovost PČR v oblasti, ale zhoršení této služ‑
by je v přímém rozporu se strategií a sliby
politického hnutí Starostové a nezávislí,
jehož jste předsedou, které se ve svém
programovém prohlášení před parlament‑
ními volbami zavázalo v konečným prohlá‑
šení v prioritě č. 1 explicitně „Lepší fungo‑
vání státu blíž občanům“, což i odpovídá
samotné podstatě a smyslu tohoto politic‑
kého hnutí.
Vážený pane ministře vnitra, Žádáme Vás,
aby obvodní oddělení PČR sloučena nebyla.
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