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SLOVO VEDENÍ OBCE A VĚTŠINY ZASTUPITELŮ
Vážení občané,
vzhledem k poslednímu dění v obci a žádosti, abychom lépe a častěji občany informovali, pokusíme
se v tomto zpravodaji popsat naši dosavadní práci, plánované a již běžící projekty.
Rádi bychom předeslali, že považujeme za přínos, že se do naší obce přistěhoval pan Postl, majitel
firmy MIJAPO s.r.o., který nám v poslední době velmi pomohl, a také se stal předsedou osadního
výboru, který jak doufáme, bude naší pravou prodlouženou rukou v řešení problémů v této lokalitě.
Město Chrastava má také několik osadních výborů a dle našich informací s vedením města dobře
spolupracují a jsou tedy přínosem.
Tímto bychom pokročili k informaci o události školy. Plánované podepření stropů v základní škole o
jarních prázdninách muselo být z důvodu podání trestního oznámení jednoho ze zastupitelů
provedeno bezprostředně, z důvodu nařízení stavebního úřadu v Chrastavě o okamžitém uzavření
školy. Byl před námi tedy velký úkol podepřít stropy ve škole ihned. Za tuto celkovou situaci a
komplikaci se omlouváme všem rodičům, vedení a zaměstnancům školy. Tento cíleně vedený útok
na vedení obce však přinesl, jak se ukázalo a my uznáváme, že se dá pracovat velmi pružně, pokud
je společná vůle, dobrý odborný tým a hodní ochotní občané, rodiče a hasiči. Nevím, jestli
oznamovatel, který trestní oznámení podával, domyslel co by vzniklo za situaci, kdyby se škola
nepodařila tak brzy otevřít. Uvědomujeme si, že rodiče měli obavy potom, co se po obci šířila cílená
panika a my jsme nejednali dostatečně pohotově, přesto jsme jednat chtěli, o čemž svědčí také
skutečnost, že jsme v loňském roce požádali o prodloužení stavebního povolení na projekt oprav
stropů. Problém, do kterého nás uvedlo okamžité uzavření školy, které mohlo trvat podstatně déle,
mohl být opravdu závažný. Potvrdilo se nám také, že na obci chybí pracovník odborných znalostí
formátu majitele firmy MIJAPO s.r.o. pana Postla. V rozpočtu obce na rok 2020 jsou schváleny
finanční prostředky na vytvoření takové pracovní pozice, ale vzhledem k tabulkovému platu, který
může obec nabídnout, není jednoduché takového člověka najít. V nejbližší době bude na obsazení
tohoto místa vyhlášeno výběrové řízení.
Jak jsme již zmínili, rádi jsme využili nabídky pana Postla a objednali u jeho firmy MIJAPO s.r.o.
odborné provedení podepření stropů v základní škole a sepsání závěrečné zprávy o odborném
provedení zásahu, který jsme poté předkládali stavebnímu úřadu v Chrastavě. Cena za tuto
vykonanou práci a pomoc byla od pana Postla opravdu symbolická. Pan Postl využil nabídky
občanů, hasičů a rodičů, kteří nejen pracovali bez nároku na finanční odměnu, ale také nás
předběhli a postarali se o chutné občerstvení. Díky práci všech dobrovolníků, změně použitého
materiálu uvedeného v původním projektu, byla cena za provedení podepření stropů značně
ponížena. Ještě jednou všem velké díky.
Spolupráce mezi zúčastněnými se také dařila na obecním úřadě. Pan místostarosta spolupracoval
s panem Postlem na zajištění změn v projektové dokumentaci a statickém posudku. Domluvili se
na výběru zajištění, dovozu a převzetí materiálu. Část přebíral pan místostarosta přímo ve škole,
část objednával pan Postl. Na základě jejich pokynů pracoval na obecním úřadě ženský tým.
Vypracoval potřebné objednávky na materiál, připravoval požadované dokumenty pro stavební
úřad v Chrastavě, který také písemně o celém postupu prací informoval, zajišťoval a soustřeďoval
podklady , které byly nutné předložit po ukončení akce stavebnímu úřadu, tak aby nám na jejich
základě mohl povolit opětovné užívání školy. Díky všem výše jmenovaným jsme mohli po třech
dnech usilovné práce a odevzdání potřebných podkladů stavebnímu úřadu, školu opět otevřít. Bylo
pro nás sice milé zpestření mít žáčky a jejich učitelky v náhradních prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu, přesto jsme byli rádi, že mohli v dalším týdnu opět navštěvovat svou školu. Je při
této příležitosti také třeba poděkovat personálu školy a školky, který se s nastalou komplikací
vyrovnal tak, že dokázali i v omezených podmínkách zajistit nepřetržitý provoz zařízení.
To, co se podařilo, je jen provizorní řešení a vyhráno ještě nemáme, musíme pokračovat v další
etapě tohoto úkolu. Na základě dobré zkušenosti jsme si opět objednali od firmy MIJAPO s.r.o. tedy
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tedy pana Postla vypracování dokladů pro výběrové řízení na zhotovitele stavby opravy stropů ve
škole o letních prázdninách. Za tuto činnost nám byla nabídnuta opět velmi příznivá cena. Pokud se
vše podaří a půjde podle plánu, bude vybrána do poloviny března zhotovitelská firma a o letních
prázdninách se akce celkové opravy stropů uskuteční. Obec také uzavřela Příkazní smlouvu s Ing.
Luďkem Suchomelem, MBA na kompletní zpracování agendy pro administraci dotace z MF, také
jemu patří poděkování, že od schůzky se zastupiteli v loňském roce hlídal vyhlášení této dotace a
poté nás kontaktoval. Vedení obce nelenilo a po odsouhlasení zastupitelů podalo žádost o dotaci
na opravu školy na Krajský úřad Liberec.
Ani letní opravou stropů naše snaha na rekonstrukci školy nekončí. Z řad zastupitelů, rodičů a
zástupců školy byl zřízen projektový tým, který soustředí a předloží požadované podklady pro
vypracování studie celkové rekonstrukce školy a školky. Je možné, že do celkové studie bude
zapojena také budova čp. 96, která je nyní nevyužívána a je v těsné blízkosti školy. Realizaci této
rekonstrukce bychom chtěli zahájit v příštím roce. Je pravděpodobné, že i v příštích letech budou na
rekonstrukce škol vyhlášeny dotační tituly. Bude proto třeba směřovat přípravu rekonstrukce v
souladu s přípravou podkladů pro žádosti o tyto dotace. Jak ukazují současné podmínky dotačních
titulů, je třeba mít připravenou projektovou dokumentaci, stavební povolení a nejlépe i
vysoutěženého zhotovitele stavby.
Za účelem změn v naší škole a kolem ní, jsme již v roce 2014 podepsali s Římskokatolickou farností
smlouvu o věcném břemeni na užívání komunikace za kostelem. Věcné břemeno je vyznačeno
geometrickým plánem č. 837-5/2015 a zapsáno v katastru nemovitostí. Tato smlouva byla
uzavřena pro případnou potřebu jednosměrné dopravy kolem školy.
V souvislosti s našimi komunikacemi je třeba zmínit, že v současné době je odbornou firmou
zpracováván pasport komunikací a dopravního značení, který by měl sloužit jak obci pro lepší a
přehlednější řešení provozu a údržby komunikací, ale také jako jeden z nutných dokumentů při
žádostech o dotační tituly na údržbu a rekonstrukce komunikací.
Dále bychom vás chtěli informovat o plánované výstavbě víceúčelového hřiště naproti restauraci u
Kořínků. Na realizaci tohoto projektu už pracujeme několik let, podmínkou vydaného Územního
rozhodnutí je převod pozemku p.p.č 46/7 k.ú. Nová Ves u Chrastavy od Pozemkového úřadu do
majetku obce. V roce 2017 jsme za tímto účelem uzavřeli s Pozemkovým úřadem nájemní Smlouvu.
Nyní opětovně projednáváme podmínky převodu. Pokud se to povede ještě v letošním roce, mohla
by být výstavba zahájena v roce následujícím. K již připravenému projektu sportoviště máme
záměr přidávat postupně další hrací prvky pro malé děti. Měl by tak vzniknout velký hrací areál,
který nám dosud pro sportovní a oddechový čas schází. Prosíme vás ještě o chvíli strpení, získat
pozemek od pozemkového úřadu není jednoduché, jsou k tomu zákonné postupy, které se musí
dodržet.
Často diskutované téma je tenisové hřiště, už dlouho zvažujeme, zda by bylo hospodárné znovu do
prostoru investovat peníze. Pozemek je v záplavovém území, v sousedství má stát obecní čistička
odpadních vod, při její výstavbě musíme počítat s těžkou technikou. Do pozemku bude také
ukládána kanalizační síť. Přikláníme se k názoru upravit hřiště na míčové nebo jiné hry a to
svépomocí . Až se podaří a bude realizována výstavba víceúčelového hřiště naproti restauraci u
Kořínků, můžeme přemýšlet, jak tento prostor dále využít.
Další rozpracovanou akcí je výstavba kanalizace III. etapa. Dne 18.1.2016 2016 bylo vydáno
stavebním úřadem Chrastava Územní rozhodnutí o umístění stavby Nová Ves – splašková
kanalizace III. ETAPA čj. OVUS/248/2016/SP. Dne 24.2.2016 obdržel MěÚ Chrastava odvolání proti
rozhodnutí Územní rozhodnutí o umístění stavby Nová Ves – splašková kanalizace III. ETAPA čj.
OVUS/248/2016/SP. Dne 3.3.2016 Byla obec Nová Ves vyzvána stavebním úřadem Chrastava k
vyjádření k podanému odvolání. Dne 7.3.2016 podala Obec Nová Ves požadované vyjádření na
MěÚ Chrastava. Obec Nová Ves našla nové řešení připojení nemovitosti, které by muselo procházet
pod nově opravenou silnicí v majetku KSSLK. Obec tedy musela požádala majitele silnice o
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vyjádření, zda by bylo možné zřídit průchod pod komunikací. Dne 8.3.2016 obdržela vyjádření
KSSLK se zápornou odpovědí. Průběžně jsme zjišťovali, zda by opravdu nebylo možné najít nějaké
jiné řešení. Autor projektové dokumentace Ing. Václav Koprnický vytvořil další situaci možného
řešení v letošním roce. Opět jsme požádali KSSLK o posouzení návrhu, který byl předběžně
schválen vedoucím oddělení KSSLK s tím, že po vyřešení majetkoprávních vztahů s majiteli
pozemků p.č. 518/4,515/3,515/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy ve prospěch obce Nová Ves, bude
vlastní protlak detailně zpracován a předložen s aktuální projektovou dokumentací k novému
vyjádření KSSLK.
Předběžný harmonogram:
Přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení ………………………….. 06/2020
Inženýrská činnost (územní rozhodnutí)…………………………………………............. 06 - 12/2020
Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení …………............…… 12/2020 – 03/2021
Inženýrská činnost (stavební povolení)………………………………………..............…. 03 - 08/2021
Po obdržení stavebního povolení bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele, dále bude
následovat realizace stavby včetně skutečného zaměření, na jehož základě bude požádáno o
kolaudační Rozhodnutí. Pak bude podán návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
Také v letošním roce budeme pokračovat na úpravě místního hřbitova, plánujeme opravu hřbitovní
zdi a výstavbu kolumbária.
Na žádost několika občanů jsme do potřebných míst nechali instalovat dopravní zrcadla, okamžitě
se nám ale rozmohl nešvar v podobě odcizení. Už jsme takto nějakému nenechavci postoupili druhé
zrcadlo.
V nedávné době bylo renovováno několik obecních bytů. Postupně plánujeme provést další opravy
na obecních domech.
Také bychom chtěli najít shodu a vymyslet užitečný záměr v areálu bývalé pily. Určitě bychom chtěli
upravit sběrné místo. Jeden z nápadů byl, soustředit do tohoto areálu veškerou obecní techniku
včetně zázemí pro zaměstnance, a dále zde soustředit techniku našich hasičů včetně možné stavby
nové zbrojnice. Největší starost nám stále dělá převod pozemku kolem budovy čp. 235, který se
nám nedaří získat zpět do vlastnictví obce, a tím máme omezené možnosti budovu využít.
Na základě požadavku našich občanů chceme v letošním roce umístit podél zadní cesty, která je
hojně využívána k procházkám, odpadkové koše a lavičky. Odpadkové koše chceme také umístit ke
stávajícím a novým autobusovým zastávkám, které se budou umisťovat také v nejbližší době.
Vedení obce již projednalo potřebný postup se stavebním úřadem v Chrastavě.
Těsně před dokončením je vypracování podkladů pro podání žádosti o kolaudaci chodníků. V této
administrativně náročné záležitosti nás zastupuje odborná firma. Budeme rádi, že se tento
zdlouhavý proces také podaří dovést do zdárného konce.
Budova Autronicu, je další vážný problém, který je nutné v brzké době třeba řešit. Jsme si vědomi
toho, že dobrovolný hasičský sbor musí mít svoje zázemí, zejména pak možnost zajištění své
výjezdové techniky v jakémkoliv počasí. Oslovili jsme proto marketingovou firmu k hledání
možností, jak nejen tento léty chátrající objekt zrekonstruovat a to s možností využití finanční
podpory z možných dotačních titulů.
Od našich sousedů v Mníšku u Liberce jsme okoukali nápad, jak pomoci a vyřešit situaci s
nedostatkem pitné vody v lokalitách, kde není veřejný vodovod. Zvažujeme vyhlášení dotace z
rozpočtu obce Nová Ves na možné prohloubení studní anebo výstavbu studní nových. Zavedení
vodovodního řadu do těchto odloučených lokalit by bylo velmi nákladné a nehospodárné. Získání
finančních prostředků z jiných zdrojů na výstavbu vodovodů je podmíněno procentuálním
množstvím připojených domácností využívaných k trvalému bydlení. V těchto odloučených
lokalitách jako je Mlýnice, Víska, za místním hřbitovem je málo takových nemovitostí. Přesto
chceme vymyslet způsob, jak i těmto domácnostem pomoci. Nabídnutou dotaci v Mníšku u Liberce
přivítalo několik místních obyvatel, proto bychom chtěli zkusit jít také touto cestou.
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Letošní rok je již desátý od povodní v roce 2010, není to zrovna radostné výročí, přesto plánujeme
stavbu pietního místa na pozemku, kde dříve stál rodinný dům, jako tichou připomínku toho, co se
událo, jak málo stačí, aby bylo vše jinak a jak se v takových chvílích umí naši občané spojit v jeden
tým, který pomůže a umí pracovat jako jeden muž a žena. Většina z nás, co píšeme tyto řádky, jsme
se přímo účastnili,í této živelné pohromy a jsme moc rádi, že se podařilo naši obec dostat tam, kde
je dnes.
Rádi bychom aktualizovali strategický plán obce Nová Ves. Musíme společně a za pomoci veřejné
diskuze s občany vymyslet, které nové projekty se mají v budoucnu realizovat, co nám v obci schází.
Plánujeme zřídit na stránkách obce odkaz, na který by bylo možné své nápady a návrhy zasílat.
Snad jsme tímto popisem práce a plánů většiny zastupitelů vysvětlili, že chceme a budeme
pracovat. Pokusíme se zrychlit naše tempo. Víme, že je vás spousta, co si pamatuje, že ti, co nás
stále napadají a kárají, byli sami v minulosti několik let členy zastupitelstva a můžete sami
zhodnotit, kolik práce v obci odvedli. Nechtěli jsme s nimi bojovat jejich zbraněmi, ale chceme, aby
jste pochopili, že jejich cílené útoky a požadavky na naše odstoupení, o které velmi usilují a již
několikrát na zasedání zastupitelstva přednesli, ohrozí naši obec. Jejich gradující pomsty typu
podávání trestních oznámení, jsou pro nás slušné lidi, občany této obce, zcela za hranou.
Nechceme být napadáni za práci, která nebyla odvedena v minulých volebních obdobích, trestáni
ani vyslýcháni na policii. Nechceme ale ani ohrozit chod obce, než budou nové volby, zastaví se
všechny plánované i rozpracované projekty, tedy i výstavba školy. Nebude se moci přijmout žádná
dotace ani v létě realizovat oprava stropů. Všechna snaha slušných lidí bude zbytečná. Všechna
dosavadní práce popsaná výše bude pozastavena. Do doby zvolení nového zastupitelstva se bude
vykonávat pouze běžná agenda chodu obce pod vedením Krajského úřadu. Toto nechceme
dopustit, proto se budeme snažit dále pokračovat, ale pokud by tato situace nastala, rádi bychom
měli jistotu, že dobře chápete, co se stalo a není naší vinou, že se nedokončí to, co je pro vás a nás
důležité teď i pro roky následující.
Děkujeme za vaše chvíle strávené nad těmito řádky, budeme vás průběžně informovat o postupu
realizace akcí.
Renata Hajnová, Libor Uzel, Lenka Zimová, Martin Maťátko, Luboš Čanda

SLOVO ZASTUPITELE VRATISLAVA NEČINY
Naděje pro obec v podobě osadního výboru?
Tak nám v obci vznikl osadní výbor Nová Víska. Takový výbor nevzniká pro nic za nic. To má vždycky
svůj důvod, a všichni víme jaký. A najednou se věci, které se nemohly roky realizovat, začaly dávat
do pohybu. Protože to přece není jednoduché, jak jsme si mohli číst v předchozích zpravodajích v
úvodních článcích. Literou zákona počínaje, a podrobným popisem všeho co je třeba k realizaci
investičních záměrů, ke spokojenosti všech konče. Třeba řešení havarijního stavu stropů v ZŠ a MŠ.
Těch výmluv proč to nejde. Na začátku byla skupina maminek, kterým už došla trpělivost. Ale
nezmohly by nic, kdyby se celé záležitosti neujali občané z Nové Vísky. Během ani ne týdne se
zorganizovala akce na provizorní podepření stropů a ještě se ušetřilo bezmála půl milionu korun!
Poděkování všem, kteří se akce zúčastnili. Když se chce, tak to jde. A aby toho nebylo málo, tak se
pod taktovkou předsedy osadního výboru rozjela akce na celkovou rekonstrukci stropů. A už je
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele a dokonce na to možná dostaneme i dotaci. Byl zřízen
projektový tým složený díky bohu nejen ze zástupců zastupitelů, ale i rodičů a školního personálu.
Projektový tým si dal za úkol dát už konečně tu školu dohromady. To vše bylo zorganizováno během
jednoho měsíce!
Zúčastnil jsem se zasedání osadního výboru. Nemohu jinak, než že to je oproti zasedání
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zastupitelstva obce jednoznačně vyšší liga. Rozdíl je to asi jako mezi extraligou a okresním přeborem. A přitom stačí tak málo.
Přeji té partě lidí z Nové Vísky hodně úspěchů, pevné nervy, vytrvejte a prosím vás, kdybyste mohli
do vašich plánů zařadit i tu opravu světla na Mlýnici, a také tu autobusovou zastávku a kdybych
ještě mohl poprosit o …..
Zvláštní poděkování za zorganizování akce na podepření stropů pánům Postlovi a Smolovi. Za
starost a zajištění osoby zabývající se kompletním zpracováním agendy pro administraci dotace na
projekt na rekonstrukci stropů díky zastupiteli panu Pokornému.
Nečina Vratislav, zastupitel

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení spoluobčané,
Při návštěvě sběrného místa prosím vhazujte odpady do kontejnerů podle uvedeného označení,
pokud si nejste tříděním jisti, konzultujte to s obsluhou.
PLAST VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ= PŘÍKLAD: PLASTOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK, KOUPELNOVÉ PLASTOVÉ
POLICE, PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY…
SKLO VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ= PŘÍKLAD: OKENNÍ TABULE BEZ RÁMŮ, AUTOSKLO…
KOMUNÁLNÍ ODPAD NADMĚRNÉ VELIKOSTI= PŘÍKLAD: SEDACÍ SOUPRAVY, KOBERCE…
DŘEVO = PŘÍKLAD:VŠE CO JE DŘEVĚNÉ ZBYTKY DŘEVA NÁBYTEK,(NE OKENNÍ RÁMY) …
BIOODPAD = PŘÍKLAD: TRÁVU, VĚTVE, ZBYTKY Z KUCHYNĚ …
JEDLÉ TUKY A OLEJE = PŘÍKLAD: ZBYTKY OLEJŮ Z KUCHYNĚ…
STAVEBNÍ ODPAD = POUZE TAKOVÉ MNOŽSTVÍ, KTERÉ NESE NUTNÁ OPRAVA DOMÁCNOSTÍ,
TENTO ODPAD NENÍ ODPADEM KOMUNÁLNÍM A JE ZPOPLATNĚN DLE SAZEBNÍKU ZA STAVEBNÍ
OPDAD. VĚTŠÍ LIKVIDACI ZAJIŠŤUJÍ SPECIALIZOVANÉ FIRMY.
Nově máte možnost likvidovat :
sběrový papír ke skartaci, kancelářský papír, suché noviny, časopisy, bez kartonu
a vlnité lepenky
polystyrén - EPS
Ve firmě ENROLL CZ Nová Ves čp. 190 denně v době od 8 – 15,00 hodin
- pneumatiky
Pneuservis Röbisch (Chrastava) bezplatně vybírá pneumatiky ke zpětnému odběru na sběrném
dvoře Chrastava, Liberecká 35, 46331 Chrastava.
Otevřeno: Pondělí, středa 14:00–18:00, Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00–12:00, Sobota 9:00–12:00
DĚKUJEME ZA VAŠI SPOLUPRÁCI
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Maškarní bál ve škole
MŠ předškoláci

Maškarní bál ve škole

Tříkrálová sbírka 2020

Návštěva IQ parku
Oslava narozenin

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA

FK NOVÁ VES
Tabulka po podzimní části soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
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14.
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA A KARNEVAL
Začátek letošního kalendářního roku naše škola a školka zahájila každoroční Tříkrálovou sbírkou.
Ve spolupráci s Charitou ČR jsme koledovali po celé obci. Letos jsme koledovali přesně 6. ledna na
svátek Tří králů. Děkujeme, že na naše děti již čekáte a jste připraveni. Je to od Vás milé. Letos jsme
nakonec vykoledovali 10 607 Kč. Část těchto peněz půjde na velké projekty Charity ČR, velkou část
dostane naše škola. Minulý rok jsme dostali 6 167,-Kč za které jsem nakoupili koloběžky a odrážedla pro děti z mateřské školy a družiny. Děkujeme za Vaší každoroční štědrost.
První pololetí školního roku jsme zakončili rozdáváním vysvědčení a karnevalem. I letos k nám
dorazil Honza Popleta se svou aparaturou, kolem štěstí a jedním kamarádem. Tentokrát to byl
sněhulák Olda, starší bratr Olafa z pohádky Ledové Království. Děti z mateřské školy i základní školy
protancovali velkou část dopoledne. Masky byly tradiční i originální, strašidelné i roztomilé. Jako
každý rok zde tancovaly princezny, piráti, klauni a mnoho dalších masek. Nově jsme měly anděly,
dvě slepice a další zvířátka.

Začátek velkých změn v naší škole
Měsíc únor se odehrál v duchu počínajících změn pro naši základní a mateřskou školu. Na pravidelném zasedání zastupitelstva se odsouhlasilo provizorní řešení havarijního stavu stropů a také
se přistoupilo k přípravám na výběrové řízení definitivního řešení tohoto problému. V únoru se hned
dvakrát sešel projektový tým, který má řešení havarijního stavu stropů na starosti. Díky práci
předsedy týmu, pana Jaroslava Postla, byly připraveny podklady pro vyhlášení výběrového řízení,
které se odsouhlasilo na mimořádném zasedání zastupitelstva dne 24. února. Vedení obce také
začalo připravovat ve spolupráci s panem Suchomelem, panem Postlem a ředitelkou školy žádost
na ministerstvo financí, kde by obec mohla získat až 90% dotaci na rekonstrukci havarijních stropů.
Naše škola si prošla v únoru rušným týdnem, když na podmět policie ČR přišel vedoucí stavebního
odboru z Chrastavy naši školu, pro havarijní stav stropů, zavřít. Několik dní jsem učili nouzově v
jídelně školy a v zasedací místnosti obecního úřadu. Mateřská škola byla sdružena do třídy Želviček,
protože bylo mnoho dětí nemocných. Během pár dní se třídy základní a mateřské školy, které jsou v
hlavní budově vyklidily, havarijní stropy se podepřely a znovu se škola i školka nastěhovala. Chci
touto cestou velmi poděkovat všem, kteří přišli v době nouze naší škole pomoci. Samotné
podepření stropů, díky přípravě a organizaci pana Jaroslava Postla a pana Smoly ve spolupráci
s obecním úřadem proběhlo během jediného dne. V tento den tato budova připomínala spíše
mraveniště, než školu. Přišlo mnoho dobrovolníků z řad zastupitelů, hasičů a spolupracovníků
pana Smoly a dalších ochotných tatínků z obce, kteří nosily trámy, tyče a spojovací materiál do
všech místností, jako mravenečci při budování svého mraveniště. Také chci poděkovat
dobrovolníkům z Advaity, kteří nám pomohli se stěhováním. Díky práci pana Postla a pana Smoly,
kteří strávili ve škole několik dní, děti v mateřské školce měly nejen podepřené stropy. Pan Smola
Pomohl vše zpátky nastěhovat a děti jako bonus dostaly i nové věšáky na ručníky a poličky na
kelímky s kartáčky na zuby. Celý personál školy velmi děkuje všem, kteří přišli do školy pomáhat
a zapojili se do práce. Velmi děkujeme.
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HISTORIE
Škola v Nové Vsi
První zmínka o škole v naší obci je z roku 1616 a vznikla současně s výstavbou místního kostela. Byla
to farní škola a navštěvoval ji malý počet žáků. Byla to dřevěná jednoposchoďová budova. Nejstarší
dochovaná zmínka o škole pochází z roku 1634. Roku 1781 byla původní stará dřevěná budova
zbourána a postavena nová budova,
Byla také dřevěná, nacházela se poblíž hřbitovní zdi (dnešní kostelní zeď, původní hřbitov byl
založen u kostela), vyučovalo se v ní až do roku 1872.
Uvnitř byla velká učebna, stáj pro koně a byt učitele. V roce 1869 byla zavedena povinná školní
docházka a navýšil se počet žáků, jedna třída byla přeplněná. Roku 1871 byla zřízena další třída, ve
stávající škole byl nedostatek místa, proto se pronajala jedna místnost u místního pekaře v domě
číslo 141 (jedná se o dům pod školou, naproti Fátorům). V jedné třídě bylo 52 žáků, ve druhé
dokonce 63 dětí.
V roce 1874 se začalo s výstavbou nové, větší budovy. Stavba pokračovala velmi rychle a 7. května
1876 byla slavnostně otevřena, vysvětil ji místní farář Franz Heinrich. Byla postavena chrastavským stavitelem Josefem Knirchem, ten předal klíč od nové školy starostovi Karlu Herzigovi. V
předvečer vysvěcení školy procházel obcí průvod spolků s hudbou. Ve škole byly čtyři učebny,
kabinet na pomůcky, byt pro učitele a místnost pro učitelského pomocníka. Zpočátku se vyučovalo
ve třech třídách, v každé bylo přes 80 žáků. V roce 1913 měla místní škola dokonce šest tříd.
V roce 1887 byla zřízena 4. třída, v roce 1886 se škola rozšířila o pátou třídu.
Roku 1891 byla vystavěna tělocvična. Stavba stála 20 000 florinů. V roce 1906 bylo zřízeno u školy
hřiště.
Roku 1914 byl zaveden vodovod z pramenů na farské louce. Ze školní kroniky se dovídáme, že bylo
po mnoha potížích zajištěno zásobování školy pitnou vodou. Místní školní rada zasedala kvůli tomu
více než čtyřikrát.V tomto roce byla také založena školní zahrada. Ve válečných letech 1914 –18 byl
nedostatek učitelů, byli povoláni na frontu. Ve škole se šesti třídami působili pouze tři nebo čtyři
učitelé. Teprve ve školním roce 1918 – 19 měla každá třída svého učitele. V roce 1919 byla
provedena úprava okolí školy a oplocení celého školního objektu. V roce 1926 bylo ve třídách zavedeno elektrické osvětlení.
Následkem války nastal pokles počtu žáků, ve školním roce 1917–18 navštěvovalo školu 247 žáků,
ve školním roce 1933–34 pouze 117 žáků.
Yvona Koblihová
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VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících duben – červen 2020 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Šafářová Eva
Šimonková Hana
Vejvoda Josef
Jurda Jan
Kučerová Augustýna
Šlechtová Alena
Zítková Anna
Hegerová Marie
Vlasová Irma
Veselý Zdeněk
Randáčková Jaroslava
Fátorová Naděžda
Tatíčková Věra
Trojanová Marie
Koblihová Jaroslava

89
84
84
82
82
81
79
79
78
77
77
77
76
74
74

Musil Václav
Žalská Blažena
Oktávcová Věra
Lachmanová Marie
Fialová Danuška
Pillmann Lubomír
Kněžourek Emil
Pištěk Stanislav
Šestáková Jana
Sedláčková Krystyna
Pitlík Jiří
Sekavec Ladislav
Kulhavý Milan
Vávrová Ludmila

74
72
72
72
72
72
71
70
70
70
65
65
65
65

OSADNÍ VÝBOR NA NOVÉ VÍSCE
Vážení sousedé, dovolte nám, abychom se vám představili a popsali naše cíle.
Vybrali jsme si jistě krásné místo k životu a výchově našich dětí. Proto nám není lhostejné, co se
kolem nás děje. Rádi bychom se podíleli na rozvoji naší osady a celé Nové Vsi. To byly hlavní důvody,
proč jsme se rozhodli založit osadní výbor.
Nejdříve jsme obešli sousedy, abychom zjistili, jaký bude zájem, a zda si i oni myslí, že je to dobrá
věc. Odezva nás mile překvapila. Navštívili jsme skoro každý dům na Vísce. Promlouvali se sousedy,
a všichni naši myšlenku podpořili. Zároveň se nám dostávalo nejen podpory, ale i podnětů, které je
potřeba řešit. Sešli jsme se tedy společně se sousedy mezi vánočními svátky a zvolili si osadní
výbor ve složení: Jaroslav Postl – předseda, Anna Dědečková, Jaroslav Lacina, Milan Myšík, Miroslav
Smola – členové. Opět mě osobně překvapila účast a zájem sousedů.
A náhle jedete v rozjetém vlaku a zjišťujete problémy, které trápí lidi v našem okolí. Sešli jsem se
tedy v lednu po odsouhlasení vzniku osadního výboru na zastupitelstvu obce, abychom se začali
bavit o všem, co nás trápí. Již na této schůzi jsme si určili okruhy témat, které je nutné řešit. Je to
zejména přístupová komunikace, odkanalizování objektů, zásobování pitnou vodou, řešení
veřejného prostranství, kde jsou umístěny popelnice a kontejnery, s tím jsou spojené poštovní
schránky a vývěsní tabule, a oprava a doplnění veřejného osvětlení.
Dále sousedy zajímal neutěšený stav obecního majetku v obci. Nejvíce se diskutovalo o velmi
špatném stavu obecní základní a mateřské školy. Vysvětlil jsem, že se touto problematikou
zabývám, a že jsem na posledním zastupitelstvu obce navrhl spolupráci na řešení problému.
Neméně důležitým problémem v obci se jeví sportoviště. Jelikož je na Vísce spousta malých dětí, a
také dospělí lidé jsou velice sportovně aktivní, tak jsme řešili, kde se vlastně dá sportovat. Areál
naproti obecnímu úřadu je zarostlý a nefunkční, a tělocvična ve škole je velice malá, a jak píšu výše,
je ve velice špatném stavu.
Mimo jiné jsme také probrali téma, které se také několikrát na zastupitelstvu obce projednávalo, a
to pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva. Tento návrh všichni sousedé z Vísky velice
podporují. Bohužel na dalším zastupitelstvu se smetl ze stolu, a tak nemá cenu o tom dále
diskutovat. Jen věřím, že se někdy v budoucnu tato, dnes již naprosto běžná záležitost, podaří
prosadit.
Dovolte mi se rozepsat o tom, co nyní nejvíce rezonovalo v posledních dnech v obci. Jak jsem se
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OSADNÍ VÝBOR NA NOVÉ VÍSCE
postupně dostával hlouběji do jednotlivých problematik věcí veřejných v mém okolí, tak jsem čím
dál víc narážel na dlouhá léta neutěšený stav obecní školy a školky. Na základě podkladů, které
jsem postupně získal od vedení obce, jsem se s problémy školy a školky seznámil. Nejprve jsem na
žádost vedení obce připravil plán provizorního podepření o jarních prázdninách, včetně cenové
kalkulace. Cenovou kalkulaci proto, protože se kalkulacemi ve stavebnictví mimo jiné zabývám, a
předložený rozpočet obcí byl z mého pohledu zásadně nevýhodný. Tyto mé plány zhatil náhlý
telefonát pana místostarosty s tím, že je stará budova školy uzavřena a zakázáno užívání do doby
podepření současných stropů. Jelikož mám nejblíž k sousedům na Vísce, tak jsem požádal o rychlou
spolupráci právě je. Okamžitě jsem s nimi začal řešit potřebný stavební materiál, spojil se se a
statikem a stavebním úřadem, a začali jsme konat. Druhý den jsme již objednávali potřebný
materiál a domluvili postup se statikem. Třetí den jsme byli s panem Smolou nakoupit spojovací
materiál a domluvili
odborné pracovníky a brigádníky. Ještě ten den dorazilo vše potřebné, a my věděli, že můžeme
začít. Také bylo potřeba zahájit „papírovou válku", upravit statický posudek a zaštítit práce
odbornou firmou a autorizovanou osobou, což naštěstí mám k dispozici, a zároveň jsem, a o to to
bylo jednodušší. Čtvrtý den brzy ráno jsme se do toho pustili. Během dne docházeli obyvatelé Nové
Vsi (zastupitelé, hasiči, rodiče). Za velkého nadšení jsme byly večer sice unavení, ale šťastní, že
máme hotovo, a vše, co jsme nachystali, nakonec klaplo. Pátý den ráno přijel na kontrolu stavební
úřad. Jak už to bývá, bylo to o spoustě papírování a administrativy, ale díky vstřícnosti všech jsme
věděli, že je možno školu opět užívat. V družině se ještě upravily prostory pro odkládání
hygienických potřeb, které jsme díky podchycení museli zrušit. Velice rád bych chtěl všem lidem
moc poděkovat za spolupráci. Bez pomoci a vstřícnosti všech zúčastněných by se to nepovedlo.
Zároveň se mi podařilo přesvědčit všechny dotčené, a zejména vedení obce, o nutnosti výměny
současných stropů staré budovy školy o letošních prázdninách, jelikož je na obci k dispozici projekt i
stavební povolení. Po prvotním odporu a obavách se to postupně povedlo. Podařilo se mi domluvit
spolupráci s projektantem. Rozpočet se doplnil o elektroinstalaci nezbytně nutnou k rekonstrukci.
Zastupitelstvo obce schválilo mimořádné zasedání zastupitelstva 24.2., na němž se schválilo vše
potřebné ke zdárnému vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Zároveň se díky
zastupiteli Lukášovi Pokornému podařilo projednat možné poskytnutí dotace z Ministerstva
financí, což by mohlo zajistit pokrýt až 90% stavebních nákladů. Ještě 24.2. bylo výběrové řízení
zveřejněno a nyní si budeme držet palce, aby se podařilo vybrat solidního a kvalitního zhotovitele,
který by měl zajistit provedení stavebních prací v době prázdnin. V půlce března se podá žádost o
dotaci a doufejme, že i ta se povede.
Dále se povedlo sestavit projektový tým složený ze všech lidí, co jim není lhostejný osud obecní
školy a školky. Opět za pomocí sousedů z Vísky, vedení školy, zastupitelů a dalších lidí z obce, a je
naší ambicí připravit studii na využití školy, školky a okolí. Již jsme se dvakrát sešli a zájem je veliký.
Věřím, že se nám to podaří co nejdříve, abychom naše podněty mohli předložit k projednání na
vedení obce, a tím připravit podklady pro výběr projektanta, který by vše projekčně dotáhl. Zároveň
se bude postupně řešit i spolufinancování z dalších možných zdrojů. Věřím, že za pár let budeme
mít školu a školku, na kterou budou všichni hrdí, a do které budou děti rádi chodit. Místo, kde se bude
v kvalitních podmínkách vyučovat, předškoláci si budou moci hrát, ale i sportovat. A třeba i sportovat pro širokou veřejnost.
Pro začátek napsáno bylo dost, budu se snažit o naší činnosti osadního výboru, našich, i mých
aktivitách v obci informovat nadále.
Pro komunikaci jsme vytvořili emailový účet: ovnovaviska@gmail.com, kdybyste nám chtěli něco
napsat a také sledovat na facebookové stránce:
https://www.facebook.com/NOVÁ-VÍSKA-100735078184811
Také mi dovolte vás všechny pozvat se pobavit, a přivítat společně jaro na Sportovní oldies párty
v Hostinci U Kořínků 14. 3. 2020 od 19:30 hod.
Všem vám přeji zdraví, klid a pohodu.
Jaroslav Postl, předseda osadního výboru na Nové Vísce
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