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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
začátek roku opět nezačal, tak jak bychom si představovali. Coronavirová situace se stále
nelepší, spíše naopak a již postihla i naše řady na OÚ. Vím, že vládních nařízení, zákazů a
příkazů je mnoho a je těžké se v nich orientovat. Jsem připravená vám kdykoli pomoci při
vašich pochybách a co budu vědět, tak vysvětlit. Mnoha občanům jsem pomohla se
orientovat a dodala jim doklady, které si neměli možnost sami sehnat jinde.
Nadále pracujeme na projektech, které jsou ve fázi povolování a vyřizování podkladů.
Mnoho úřadů pracuje v omezeném režimu, a tak je někdy těžké cokoli vyřídit ihned.
V Libereckém kraji je pět očkovacích center. V případě vašeho zájmu se nechat očkovat, je
nutné se nejprve registrovat a poté si vybrat termín rezervace prostřednictvím
telefonických linek 1221 nebo 800 880 066.
Více informací je k dispozici na webové adrese krajsky-urad.kraj-lbc.cz
Mnoho otázek a odpovědí naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
Moc Vás prosím o dodržování pravidel, hygieny rukou, dostatečné rozestupy, nošení
ochranných pomůcek, omezení styku s přáteli a velký respekt k druhým.
Věřím, že společně tuto nelehkou situaci zvládneme a budeme moci co nejdříve žít bez
omezení.
Přeji vám krásné slunečné dny a přípravu na jarní období, kdy opět naše zahrady začnou
kvést.
Všem přeji pevné nervy a hlavně moc zdravíčka.
Renata Hajnová – starostka obce, tel. 776 678 760
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 13. 3. 2021 bude firma FCC provádět svoz nebezpečného odpadu.
Pojízdný kontejner bude přistaven :
10,00 hod.
10,15 hod.
10, 45 hod.
11,00 hod.

Hostinec „U Kořínků“
Hala na bývalé pile
bývalá hasičská zbrojnice u OÚ
Truhlářství FORST

Z uvedených sběrných míst se budou odvážet zbytky barev, štětce, ředidla, oleje,
akumulátory, kyseliny, léky, pesticidy, zářivky, galvanické články a jiné
nebezpečné předměty s obsahem rtuti, těžkých kovů apod.

SPLATNOST POPLATKŮ
Vážení občané, jako každý rok Vám pro připomenutí opakovaně sděluji pokyny k platbám
za odpady a psy.
Při zasílání platby na účet obce Nová Ves: 0984855369/0800 Česká spořitelna, do poznámky uvádějte vaše jméno, číslo nemovitosti a variabilní symbol
ODPADY 1337, PSI 1341. Platby prosím neslučujte.
Poplatek – odpady pro rok 2021
Objem směsné nádoby
Frekvence svozu
Roční poplatek (Kč)
60 litrů
1x 14 dní
1000,110 litrů
1x týdně
2500,110 litrů
1x za 14 dní
1700,240 litrů
1x týdně
4400,Rekreační objekty
spol. nádoby–kontejner pytle
500,Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30. 6. 2021.
Poplatek – psi pro rok 2021
Za jednoho psa 180,- Kč, za druhého psa téhož držitele 240,- Kč
Za třetího a dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
DRŽITEL DŮCHODU
Za jednoho psa 90,- Kč, za druhého a dalšího psa téhož držitele 120,- Kč
Poplatek za psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2021.
Děkuji za vaši spolupráci
Vladimíra Vondrová
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021
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SČÍTÁNÍ LIDU 2021

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících duben – červen 2021 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Šafářová Eva
Šimonková Hana
Vejvoda Josef
Jurda Jan
Kučerová Augustýna
Šlechtová Alena
Zítková Jana
Hegerová Marie
Vlasová Irma
Randáčková Jaroslava
Fátorová Naděžda
Tatíčková Věra
Koblihová Jaroslana
Musil Václav
Žalská Blažena
Oktávcová Věra

90
86
85
83
83
82
80
80
79
78
78
77
75
75
73
73
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Lachmanová Marie
Fialová Danuška
Pillmann Lubomír
Kněžourek Emil
Sedláčková Krystyna
Šafář Josef
Rulák Milan
Seibertová Zdeňka
Benešová Helena
Štibrányiová Růžena
Štichauer Vilém
Šustr Jiří
Trnka Zdeněk
Szikora Karol

73
73
73
72
71
70
70
70
70
70
70
65
65
65
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 99/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Rozpočtové opatření č. 7
Usnesení č. 100/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje v souladu s § 13 Zákona č.
250/2000 Sb. pravidla Rozpočtového provizoria obce Nová Ves na rok 2021. Dle těchto
pravidel rozpočtového provizoria obec postupuje do doby schválení rozpočtu obce na rok
2021.
Usnesení č. 101/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul ,,117D8210A Podpora obnovy místních komunikací“
Usnesení č. 102/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul ,,117D8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury“ na parkoviště u víceúčelového hřiště.
Usnesení č. 103/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj ( MMR) z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro dotační titul ,,117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ na víceúčelové hřiště.
Usnesení č. 104/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o nadační
příspěvek od Nadace ČEZ z grantového řízení ,,Oranžové hřiště“
Usnesení č. 105/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Směnné smlouvy č. S
479/04 na směnu pozemků mezi obcí Nová Ves a Lesy ČR, s.p.. Obec Nová Ves smění
pozemek p.p.č. 421/7 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 8801m2 za
pozemek LČR p.č.1606/14 o výměře 5724 m2, p.č. 1606/15 o výměře 3046 m2 ,p.č.
1606/16 o výměře 746 m2 , p.č. 1607/7 o výměře 554 m2 vše v k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Hodnota pozemků získaných do majetku obce činí částku 496.150 Kč hodnota pozemku
získaného do majetku LČR činí v součtu částku 359.910 Kč. Rozdíl hodnot činí 136.240 Kč.
Záměr směny pozemků byl ZO schválen 9.11.2020 a zveřejněn dne 12.11.2020.
Usnesení č. 106/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku
p.p.č.1067/2 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 2716 m2 na dobu pěti let.
Usnesení č. 107/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje změnu stanov dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské podhůří
1) - změna sídla mikroregionu ( nové sídlo MJP Mníšek Oldřichovská čp. 185 Chrastava
46331)
2) - počet členů Sněmu za každou obec ( nově za každou obec je členem sněmu starosta a
místostarosta)
Usnesení č. 108/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje na rok 2021 cenu za vodné
ve výši 35,20 Kč včetně DPH.
Usnesení č. 1/21 K návrhu rozpočtu byly dne 18.12.2020 předloženy panem Nečinou tři
specifikace k položám:
1) Nákup bakterií a údržbu rybníka Makohyňák ve výši 60 000,- Kč.
2) Odkup pozemku a přístup k rybníkům Makohyňák ve výši 250 000,- Kč.
3) Vypracování PD na revitalizaci malého rybníka ve výši 50 000,- Kč. Do návrhu rozpočtu
byla zapracována připomínka č. 3 v navýšené částce 130 000,- Kč, přičemž bude
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
zpracována projektová dokumentace na oba rybníky.
Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí
a) se zapracováním připomínky č. 1 do rozpočtu na rok 2021
Pro: p. Nečina, Proti: 4, Zdržel se: p. Zimová
b) se zapracování připomínky č. 2 do rozpočtu na rok 2021
Pro: p. Nečina, Proti: 5
Usnesení č. 2/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočet obce Nová Ves v agregované podobě na rok 2021 jako schodkový. Příjmy celkem: 9.916.000,00 Kč, výdaje
celkem: 26.855.520,00 Kč. Financování schodku ve výši 16.939.520,00 Kč je zajištěno
zůstatkem na bankovním účtu. Zveřejněno na ÚD 21.12.2020 – 25.1.2021.
Usnesení č. 3/21
a) Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pořizování online přenosu a následně video
záznamu z jednání zastupitelstva při splnění podmínek Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Záznamové zařízení bude stabilní a bude snímat členy zastupitelstva.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zařízení, které umožní on-line video přenos pro
občany. Maximální pořizovací cena 10 tis Kč.
c) Zastupitelstvo ukládá starostce obce, aby zajistila nákup vhodného video
záznamového zařízení, včetně hlasového záznamu (webkamera s dostatečným pozorovacím úhlem a kvalitním mikrofonem), do zastupitelstva 02/2021. Zároveň ukládá
starostce obce zajištění odborné instalace do zastupitelstva 02/2021. Dále ukládá
starostce obce podání informace občanům o možnosti sledování on-line a video
záznamu na www.youtube.com .
Pro: p. Nečina, Proti: 4
Usnesení č. 4/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku p.p.č.
1067/2 k.ú Nová Ves o výměře 2716 m2 za 1Kč/ m2 dle obecní směrnice o pronájmu
pozemků na dobu 5 let od podpisu smlouvy jedinému zájemci.Záměr pronájmu byl
schválen dne 14.12.2020 usnesením č. 106/20 a zveřejněn dne 16.12.2020.
Usnesení č. 5/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje odpisový plán Základní a
Mateřské školy Nová Ves na rok 2021.
Usnesení č. 6/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves ukládá ZŠ a MŠ Nová Ves odvod z fondu
investic za rok 2021 ve stanovené výši 68532,- Kč do rozpočtu obce Nová Ves dle §31
odst.2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění.
Usnesení č. 7/21 Zastupitelstvo obce Nová Ves ukládá starostce obce zajištění nákupu
potřebného množství respirátorů třídy FFP2 pro všechny seniory v nejrizikovější skupině
nad 65 let ( v počtu 10 kusů na seniora).
Obec Nová Ves daruje 10 kusů respirátorů třídy FFP2 všem seniorům v nejrizikovější
skupině nad 65 let (určeno pro celý ročník 1956 a starší).
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KARNEVAL

Další akcí, kterou Mateřská školka pro děti přichystala, byl karneval. Konal se ve čtvrtek
25.2. v prostorách tříd Ježečků a Želviček. Na karneval jsme se však připravovali už od
pondělí. Paní učitelka dětem vysvětlila, proč se karneval pořádá a proč se lidé převlékají
do masek. Děti si vyrobily čelenky,škrabošky, klobouky a šaška na památku. Do školky
přišly děti oblečené v maskách. Mohli jsme tedy slavit již od rána. Sešlo se nepřeberné
množství masek. Nechyběl šašek, červená Karkulka, policista, princezny, piráti,
dinosaurus, berušky a spousta dalších masek. Na děti čekalo občerstvení v podobě ovoce,
slaného pečiva a dětského nápoje Kubíka. Paní učitelky přichystaly pro děti taneční
soutěž, kohoutí zápasení, hry s balónky a samozřejmě diskotéku. I přes to, že do školky
nepřijel Honza Popleta jak je tomu léta zvykem, se tato akce velice vydařila. Děti i paní
učitelky si karnevalový rej masek užily.
Paní učitelka Adélka

KARNEVAL V MŠ
V naší mateřské škole jako každoročně proběhl i letos Karneval. Kvůli epidemiologické
situaci sice nebyl takový, jak jsme ho znali v předchozích letech, ale i tak jsme si ho užili!
Děti si vyráběly masky a pomáhaly i s výzdobou třídy. Nakonec se školka proměnila v
pohádku, se spoustou princezen – letošní favoritkou byla rozhodně Elsa z Ledového
království, nechyběla ani čarodějnice, různá zvířátka, Spiderman a velmi originální
semafor.
Karnevalový den začal představením masek, dále byly pro děti připraveny soutěže –
házely míčem do koše, navlékaly kroužky a shazovaly kuželky. Nakonec jsme si zazpívali a
zatančili. Všechny masky byly krásné!
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Karneval v MŠ Ježečci

Vánoční besídka v MŠ

Radovánky ve školní družině

Vzpomínka na zimu...

Z mateřské školy
Z činnosti SDH Nová Ves

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vánoční besídka 3. a 4. třídy
V pátek 18.12.2020 jsme se všichni sešli v příjemné náladě v naší třídě. Sice nás mrzelo, že
nemůžeme být spojení s kamarády ze druhé třídy, ale nakonec jsme si to užili. Nejprve
jsme hráli hry a poznávali jsme koledy podle obrázků. Poté jsme si vyrobili „sněžítka“,
která si žáci odnesli domů. Také jsme stihli shlédnout pohádku Jingle Jangle, která se nám
moc líbila. Nakonec si žáci vyměnili dárečky s kamarády. Dostali jsme i drobný dáreček od
školního Ježíška – puzzle, které se všem líbily. Před odchodem domů dostali ještě
sladkost a vlastnoručně vyráběného sněhuláka od paní asistentky.
Paní učitelka třídní, Barbora Kalčíková

Distanční výuka 3. a 4. třídy
Již delší dobu máme s žáky distanční výuku. Je to náročné, ale zvládají to opravdu skvěle.
Každý den jsme spolu na on-line hodinách a pokračujeme v učení, nebo procvičujeme a
upevňujeme to, co už umíme. Mimo on-line hodiny mají děti samostatnou práci, kterou
posílají ke kontrole, a aby toho neměly málo, pracují ještě v on-line prostředí učeben
Google, kde mají různé úkoly a kvízy. Všechny děti musím pochválit, protože jsou úžasné.
Ve většině předmětů stíháme probírat látku tak, jako kdybychom byli normálně ve škole.
Mé uznání ovšem nepatří jen dětem, ale i jejich skvělým rodičům, bez kterých by to
nemohlo fungovat. Věřím, že i když je tato doba náročná, naši žáčci ji zvládnou a ještě nám
ukáží, jak to vše krásně umí.
Paní učitelka třídní, Barbora Kalčíková

Školní družina

Letošní zima byla po několika letech opět nakloněna příznivcům zimních sportů.
Těchto příznivých podmínek jsme s dětmi využili, chodili jsme bobovat, sjíždět svah na
ježdících, sáňkovacích talířích. Došlo i na stavbu sněhuláků, iglú.
Nezapomněli jsme ani na zvířata, chodili jsme je krmit k nedalekému krmelci. Žáci I. a II.
ročníku musí nosit v prostorách školy pokrývku úst, týká se to i školní družiny. Proto se
snažíme pobývat co nejdéle venku, kde děti roušku mít nemusí.
Yvona Koblihová

Chod školy a školky za mimořádných opatření

Škola i školka fungují podle režimu nařízení ministerstva zdravotnictví a MŠMT. Rodiče
dětí z mateřské školky pocítili omezení v přístupu do budovy školy. Děti ze školky se musí
obejít bez naplánovaných divadélek a projektových dní. Chci velmi poděkovat všem
učitelkám, které pro děti svépomocí zorganizovaly pro každou třídu zvlášť karnevalový
den. Děti ze staršího oddělení se občas mohou podívat na filmové představení divadelní
pohádky z Naivního divadla v Liberci na interaktivní tabuli, kterou mají ve své třídě.
Takto již shlédli tyto pohádku Alibaba a čtyřicet loupežníků a pohádku Velboud, ryba,
slepice aneb námořnická historie.
V základní škole se nyní vzdělávají děti 1. a 2. ročníku prezenčně. Děti pracují po třídních
skupinách pod svědomitou péčí paní učitelky Evy Brestovanské a paní asistentky Jany
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Mrázkové. Děti na prezenční výuce měly také možnost místo návštěvy Naivního divadla
podívat se na jejich pohádky: Alibaba a čtyřicet loupežníků a Pohádku o Raškovi.
Ostatní děti se již od vánočních prázdnin vzdělávají distančně. On-line hodiny probíhají
především v hlavních předmětech: český jazyk, anglický jazyk, matematika, vlastivěda a
přírodověda s prvoukou. Velmi děkujeme všem rodičům za spolupráci a svědomité
zasílání domácích úkolů. Díky spolupráci školy a rodiny děti pracují i doma a zatím nemají
v učivu žádný skluz.
Tímto chci také poděkovat za spolupráci a opatrnost všem rodičům dětí naší školy i školky.
Díky tomu, byla školka v karanténě jen pár dní o jarních prázdninách. Velmi nám záleží na
tom, aby se děti i nadále mohly vzdělávat a nehrozily jim časté karantény, jako je to na
větších školách. Díky opatrnosti zaměstnanců školy i Vás rodičů se nám to daří.
Veliké dík patří paní zastupitelce Lence Zimové a také paní Markétě Hruškové, které
zaměstnance školy testují antigenními testy. Všichni zaměstnanci školy, kteří mají zájem
se nechat naočkovat vakcínou proti Covid 19 jsou již objednáni na očkování, které
proběhne v pátek 5. března v Očkovacím centru u Krajského úřadu Liberec.
Od 1. března se všichni žáci vrátili k distanční výuce, včetně mateřské školy. Děti z mateřské školy, které jsou předškolní nebo mají odklad, budou mít od paní učitelky
připravené pracovní listy, básničky a různá tvoření, aby i na domácí výuce pokračovaly v
přípravě do 1. třídy.
Na základní škole zapojíme do online výuky také paní asistentky, které s dětmi budou,
podle instrukcí paní učitelky, procvičovat probrané učivo, čtení a psaní. Doufáme, že takto
udělají děti při online hodinách velký díl práce a nebudou muset dělat tolik domácích
úkolů.
Za všechny zaměstnance základní a mateřské školy v Nové Vsi Vám všem přejeme pevné
zdraví, pozitivní mysl a negativní případné testy.
Šárka Kočí, ředitelka školy
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HISTORIE – NOVOVESKÝ PIVOVAR
Pivovar v Nové Vsi
Pivovar byl nejstarším podnikem ve vesnici. Dala jej postavit šlechtična Kateřina z
Redernů v roce 1612 nedaleko od panského statku. Je však téměř jisté, že v obci byla již
dříve možnost vařit pivo. Podle listiny z roku 1589 měla vdova po Franzi ze Schwanitz,
které patřil tzv. horní statek ve Vítkově a čtyři zahradní parcely na Růžku jako výměnek,
oprávnění vařit vlastní pivo pro vlastní potřebu. Již 13. listopadu 1613 byla první dávka
hotova. Podle záznamů, které se našly v báni kostela při opravě v roce 1617, dala
Kateřina z Redernů starší zařízení na vaření piva opravit a rozšířit. Novoveský pivovar
původně sloužil pouze pro zaměstnance panského statku. Kateřina a její syn Kryštof
usilovali o to, aby byli pivem zásobováni také poddaní a aby se várečné právo
nevztahovalo pouze na Frýdlant, ale také na Novou Ves. Podle tehdejších zákonů museli
novovesští odebírat (odkupovat) pivo z frýdlantského pivovaru, i když měli pivovar
vlastní. Až do roku 1852 byl provoz novoveského pivovaru zajišťován z prostředků
zdejšího panského statku. Personál pivovaru se skládal z pivovarnického mistra, výrobce
sudů, správce sklepů a ti měli k ruce několik pomocníků a učňů. Jako první panský výrobce
piva byl v záznamech z let 1677 a 1681 jmenován Hans Weber, z let 1687 -97 je uváděno
jméno sládka Michael Weber. V zápisech z roku 1719 se setkáváme se jménem Hans
Friedrich Schwertner. V roce 1721 řídil pivovar Christian Herzog,
v roce 1722 Georg Lämmel. Po dobu dvou desetiletí řídil pivovar Johann Christian Linke.
Mezi jmény nacházíme také česká příjmení a to, Horáček a Liška. Jako tzv. podstarš
působil v roce 1839 Franz Seidemann, který později přešel ve stejné funkci do pivovaru
do Frýdlantu. Do Nové Vsi přišel Antonín Homola z Frýdlantu. I když financoval pivovar
panský statek, byl sem dosazen jako kontrolor panský úředník Georg Heinrich Bergmann,
který bydlel na panském statku v tzv. zámečku. Od listopadu 1852 nastoupil do pivovaru
Leopold Schauer z Kouřimi a vedl pivovar až do své smrti v červenci 1863, po něm
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propachtovala pivovar jeho žena a její synové Eduard, Leopold a Heindrich. Tak vznikla
firma Bratři Schauerové, která řídila pivovar až do roku 1924. V říjnu 1925 si pronajala
pivovar frýdlantská firma Nietzner a Bondy. Pivovarským mistrem byl v té době Gustav
Schindler z Růžku. V pivovaru byl vroce 1901 nainstalován parní pohon, v roce 1905 byly
vystavěny nové stáje a byt pro kočího.
V novoveském pivovaru se ročně vyrábělo 10 000 hektolitrů piva, cena piva se v průběhu
let podstatně zvyšovala. V roce 1697 prodávala vrchnost sud piva za 8 guldenů, v roce
1848 se sud pivy prodával za 20 florinů a 40 krejcarů. Jeden máz piva stál tehdy 10
krejcarů. V roce 1916 stál litr piva 1 rakouskou korunu a později 4 koruny.
Yvona Koblihová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Pozor na divočáky, v únoru začínají být nebezpeční.
Pět rad, jak zvládnout setkání s nimi
Kam jinam teď vyrazit na výlet než do přírody. Jenže co když na vycházce nebo při běhání v
lese potkáte statného divočáka? Poradíme, jak se v takové chvíli zachovat, a kdy už je
vážně důvod k útěku.
Mohou vážit třeba i 200 kilogramů a z tlamy jim čouhají až 20 centimetrů dlouhé špičáky,
které se ne nadarmo nazývají zbraně. Takový štětináč už dokáže vyděsit. Nebezpečný
člověku však může být i padesátikilogramový dorostenec. Ale většinou jen v případě, kdy
porušíme pravidla a zvíře k útoku vyprovokujeme. Jakými zásadami bychom se měly v
případě setkání s divokými prasaty řídit?
1. Dejte o sobě vědět
V lese se sice nekřičí ani nedělá zbytečný hluk, ale chodit v houštinách jako úplný
tichošlápek se také nevyplácí. Když už vás zvíře náhodou neucítí, může alespoň
zaslechnout praskaní větviček pod vašima nohama, nebo váš hlas. To všechno
ho přiměje vyklidit pole dříve, než se přiblížíte až příliš. Většinou naštěstí platí, že
divočáci o vás vědí dříve než vy o nich. Jsou to ostražitá a plachá zvířata.
2. Nepřibližujte se
Divoká prasata útočí jen v případě, že se cítí ohrožena, ale nemají čas a prostor k
útěku. Napadnout vás mohou i tehdy, pokud chrání mláďata, kterým jste
nebezpečně nablízku. A právě to je teď aktuální. Bachyně rodí selata koncem
zimy a během jara, nejčastěji v únoru a březnu. Jestliže takovou rodinku potkáte,
v klidu se otočte, nedělejte prudké pohyby a odejděte jiným směrem. I když je to
roztomilá podívaná, nechte si ji ve vlastním zájmu ujít. Přibližovat se není radno
ani k ostatním štětináčům ze stáda. I tady volte ústup.
3. Pozor na psy
Nechat psa volně pobíhat po lese, to je hazard s jeho životem. Zvláště v případě, že
neumí poslechnout na slovo. Dorážet na divoké prase se už nevyplatilo mnohým
z nich. Mělo by být samozřejmostí, že pes je buď na vodítku, nebo alespoň plně
pod kontrolou svého pána. A když už na divočáka narazíte, opět platí udělat
potichu čelem vzad a nechat ho v klidu utéct.
4. Poznejte, že chce zaútočit
Přestože si divoké prase rádo pochutná i na mase, není to zabiják, který by vás s chutí
pronásledoval po lese a pak zahubil. Snaží se lidem zdaleka vyhýbat. Pokud už
mu nedáte na výběr a musí ze strachu zaútočit, upozorní vás na to dvěma
způsoby. Naježí své štětiny za hlavou a na hřbetě, pak může přidat i cvakání
špičáky (klektáky), mlaskání a chrochtání, případně i kvičení, pokud jde o sele.
5. Vezměte do zaječích
V přítomnosti útočícího divočáka zapomeňte na pomalý ústup a prchejte, co vám
nohy stačí. Nemyslete v tu chvíli na fakt, že dokáže běžet rychlostí až padesát
kilometrů v hodině, takže mu utéct nelze. Je totiž více než pravděpodobné, že
vás jen kousek odežene, a zase odběhne. Přesto je ale jistější nespoléhat na to.
Kdykoli máte možnost, vylezte na nejbližší vyvýšené místo (strom, posed,
krmelec…), kam zvíře nedosáhne. Co vám ale naopak nepomůže, je skočit do
rybníka. Divoké prase umí plavat.
Předseda MS Mlýnice Nová Ves – Viktor Portele
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SDH NOVÁ VES
Chtěl bych Vás seznámit s činností sboru dobrovolných hasičů v Nové Vsi za rok 2020.
Výjezdová jednotka zasahovala za loňský rok u několika událostí. Většinou se jednalo o
likvidaci vosích hnízd, čištění studní a likvidaci spadlých stromů. V letním období, když
hrozilo povodňové nebezpečí, jsme čistili znečištěná a ucpaná koryta odtokových kanálů.
V této době, kdy se u nás v Nové Vsi pouze zvyšovaly hladiny vody v řece, byla koryta řek
vylitá ve Frýdlantském výběžku
a my byli vysláni na pomoc našim kolegům v Raspenavě. Tam jsme asistovali při evakuaci
osob a zabezpečování majetku proti škodám způsobených vylitou vodou.
Ze společenského dění v obci v roce 2020 se díky koronavirové pandemii podařilo
uspořádat pouze masopust, který byl kromě rybářských závodů či výlovu asi jediný
takového rozsahu. Tak jako rok předešlý nám s výrobou zabijačkových pochutin pomohli
kolegové ze spolku rybářů – tímto jim vyslovujeme velké poděkování a troufám si říci, že
si ho většina účastníků užila. Hudbu nám zajistil Čenda s doprovodem a mezi hosty
nechyběli kamarádi z Polska. Dále jsme se postarali o Čerta s Mikulášem, kteří na
požádání zavítali do Vašich domovů.
V roce 2020 se moc soutěžních klání nekonalo. Naše družstvo se zúčastnilo dvou soutěží,
které se podařilo vměstnat mezi proticovidová opatření. Jednu soutěž se nám dokonce
podařilo o letních prázdninách, tak jako každý rok, i uspořádat. V této soutěži, dle pravidel
Podkozákovské ligy, se díky našim sponzorům, kteří věnovali nemalé finanční
prostředky, a za to jim velmi děkujeme, zúčastnil velký počet soutěžních týmů. Bohužel
se nám i přes velkou domácí diváckou podporu moc nedařilo a skončili jsme na spodních
příčkách.
Za to v Dolním Sedle, kde jsme obhajovali zlatou medaili z předešlého roku, se nám
podařilo po třetí za sebou první místo těsně vybojovat a velký putovní pohár u nás
zůstává natrvalo. Dětské soutěže byly díky covidu bohužel všechny zrušeny.
I když si osobně moc vážím zastupitelů zobce Nová Ves a jsem jim velmi vděčný za
velkorysou podporu našeho sboru, mám potřebu se jako správný hospodář, který se
stará o svěřený majetek, zmínit o své frustraci z neustálého připomínání se ohledně
opravy střechy budovy sboru. Je tomu minimálně rok, co jsem byl poprvé na veřejném
zasedání upozorňovat na tuto skutečnost a pak ještě několikrát a tato, stále i přes sliby,
není opravená a do budovy zatéká… Všímaví jedinci určitě zaznamenali, že parkujeme
hasičská vozidla venku. Je to dáno tím, že nemůžeme z důvodu špatného stavu nosného
pilíře parkovat v garáži a ani tento pilíř nebyl za celý rok zpevněn. Jsem si vědom, že
riskuji upadnutí minimálně své osoby v obecní nemilost, ale už nevím, jak bych na tyto
skutečnosti upozornil a štve mě to!
Závěrem bych chtěl poděkovat spřízněným duším za podporu našeho sboru. Vám všem
čtenářům zpravodaje přeji pevné zdraví v této nelehké době a na brzkou viděnou na
nějaké kulturní akci.
Pavel Číla, starosta SDH
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Běžky v pokušení (17.-23.1.2021)
17.1. – Neděle
Tento rok bylo naše komunitní běžkování narušeno koronavirem Covid-19, tudíž jsme
nemohli jet na horskou chatu, kam se pravidelně jezdí, ale byli jsme odkázáni na náš dům.
Přizpůsobili jsme ho horským podmínkám a využívali ho v omezeném horském režimu.
Sledování televizoru, mobilních telefonů i počítačů bylo zapovězeno. Všechny stravovací,
terapeutické i společenské akce se odehrávaly v jídelně.
První den jsme pro začátek vyrazili na okruh po okolí Nové Vsi, abychom se vyhnuli
davovému šílenství, které tuto zimu obzvlášť okolo Bedřichova nastávalo o víkendových
dnech.
Vyrazili jsme okolo desáté hodiny směr Oldřichov přes Mníšek a zpět na přehradu Mlýnice.
Rozjezd byl v rámci zkušeností členů skupiny na výborné úrovni. Když přihlédneme k
náročnosti nevyšlapaného terénu, tak i ti, kteří běžkařili poprvé, se drželi obstojně a ani
nepípli.
První kopeček o délce cca 1,5 metru hned na začátku Mníšku některé z nás nemile
překvapil. Pár lidí pod ním skončilo v závěji. Celou cestu jsme si proráželi stopu hlubším
sněhem a díky tomu jsme zažili spoustu krásných pádů a dalších úsměvných a nenadálých
překvapení. Sám jsem si říkal, že jestli budu takhle padat každý den, tak „nemám šanci
přežít“ do konce týdne. Počasí nám naštěstí přálo a okruh nebyl dlouhý.
18.1. – Pondělí
Dnes jsme si už troufli na stopu, a tak jsme vyrazili do Smědavy. Postupným cílem byla
Jizerka a Karlovský most, který je na hranici s Polskem. Cesta do Smědavy byla auty
trochu komplikovanější, ale dorazili jsme v pořádku.
Teprve teď začalo to pravé běžkování. Krásná stopa, počasí tak akorát. Pomalu jsme si
všichni zvykali na jízdu ve stopě. Proběhlo na rozdíl od včerejšího dne i první voskování
běžek při výstupech do kopců. Dojeli jsme všichni bezpečně až na Jizerku. Byla znát
kvalita našeho týmu, protože množství pádů se na upraveném povrchu významně snížilo.
Krásným dlouhým sjezdem jsme dojeli až ke Karlovskému potoku, přes který k našemu
překvapení už žádný most nevedl. Pouze provizorní lávka. Poobědvali jsme a vydali se
zpět k autům. Celý den jsme si užili, vrátili jsme se akorát do tmy.
19.1. – Úterý
Na dnešní běžkování nám meteorologové hrozili výstrahou přívalového sněžení, takže
byla zvolena kratší trasa na běžkování. Už u snídaně odpadli tři z nás, kteří to zdravotně
neutáhli. Naopak jsme do našeho běžeckého pelotonu přibrali naši pracovní terapeutku a
vyrazili na Bedřichovský Maliník. Následně bylo naším cílem objet Bedřichovskou přehradu.
Již po kilometru a půl se podařilo jednomu z nás zlomit hůlku. Jinak byla cesta poklidná,
moc lidí jsme nepotkali, užili jsme si pár sjezdů a kilometry jen ubíhaly. Dojeli jsme na
Šámalku na Nové Louce. Tam, kde příliš silně foukalo a sníh lítal z větví, tam jsme si dávali
teplý čaj. Cesta zpět byla také příjemná. Když jsme absolvovali poslední sjezd a zbývalo
nám do cíle asi půl kilometru, tak jsme z dáli zaslechli otázku jednoho z nás, jak se ptá „Jak
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daleko to ještě je?“. V tu chvíli jsme netušili, že se mu urvala špička boty a s ní běžka a že
zbytek cesty bude muset dojít pěšky. Došel.
Když jsme dorazili k parkovišti, tak se několik nadšenců, kteří trpí nedostatkem
adrenalinu a milují pády s následnou bolestí, rozhodlo sjet další dva kilometry z kopce
dolů k České chalupě. Než se stačili rozjet, nejeden z nich si to ještě několikrát rozmýšlel.
Vše naštěstí dopadlo dobře a bezbolestně. Zbytek výpravy se nalodil do aut hned a plul
zpět na dům bez přidaného sjezdu.
20.1. – Středa
Dnes, již bez čtyř na domě se zotavujících členů týmu, jsme vyrazili po odklízení sněhu do
Hrabětic, kde se nachází chata Sokolka. V ní jsme měli mít původně své tradiční horské
zázemí.
První zastávka nás čekala na Královce, kde se odhalila jedna rozbitá běžka, ale po marném
pokusu o opravu se usoudilo, že vydrží. Následný vývoj událostí ukázal, že soud nad ní byl
v souladu s přírodním právem! Vydržela!
Pokračovali jsme k Blatnému rybníku a dále téměř nevyšlapanou cestou až k Jizerské
magistrále, na které se to jen hemžilo dalšími běžkaři. Po ní jsme se dostali až do
Kristiánova, kterému se přezdívá „Srdce Jizerských hor“. Naší poslední zastávkou byla
oblíbená Josefodolská přehrada. Dnešním dnem nás provázelo krásné slunečné počasí.
Trasa byla plná příjemných výstupů i sjezdů, které jsme všichni ve zdraví zvládli a užili si je.
21.1. – Čtvrtek
Dnes ráno už se nám nevstávalo z postýlek s takovou lehkostí jako v předchozích dnech.
Únava na nás již začínala být znatelná, což se dalo vyčíst z výrazů tváří všech lidí na domě.
Posnídali jsme vlažná míchaná vejce a vypili kávu, bez které někteří z nás nejsou schopni
fungovat, a vyrazili na PRÝ nenáročný výlet.
Z této informace jsme byli nadšení! Jeli jsme opět do Hrabětic. Tentokrát hned k přehradě,
jejíž krásy byly zahaleny do mlhy. Dnes byla cesta dosti kluzká, a tak nás vyčerpávala
mnohem více než obvykle. Od přehrady jsme se vydali opět přes Blatný rybník na
Hřebínek. Zde jsme chvíli spočinuli a vystoupali na vyhlídku na Krásnou Máří. Cesta byla
dlouhá a trnitá, ale nezdar byl nepřípustný. Ti, co se nebáli výšek, se nechali unášet
nádherným výhledem.
Pak už bylo načase se vrátit zpět k autům, ale málokdo z nás si uměl představit, jak daleko
od aut jsme, a tak se náš nenáročný výlet změnil na nejdelší výlet z celého týdne! Více než
20 km. Všichni jsme nakonec zdárně dojeli do cíle i s parádním dlouhým sjezdem přes
Kristiánov.
22.1. – Pátek
Přišel předposlední den našeho expedičního pobytu, a venku všechno začalo tát! Teploty
se držely trvale nad nulou. Jeli jsme na Maliník, kde na nás čekala poslední dvě parkovací
místa. Hurá! Nasadili jsme si tedy opět běžky a vydali se k Bedřichovské přehradě, která se
také nazývá Černá Nisa. Ze sněhu se díky počasí pomalu stávala namrzlá břečka, ale to nás
neovlivnilo ve zvolení si drastičtější trasy přes Hatě přímo okolo přehrady. Dojeli jsme až
pod Olivetskou horu na trasu, kterou už známe z předchozích dní. Postupně se odvíjel děj
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po linii: Stamellův kříž; vodní přivaděč přehrady; náročné stoupání po kluzkém terénu
zpět na Maliník. Odtud opět někteří absolvovali sjezd k České chalupě. Po návratu na dům
skoro všichni až do večeře odpadli.
23.1. – Sobota
Nastalo jaro! S ním i poslední den naší běžecké výpravy. Při pohledu ven z okna bylo všem
hned jasné, že plánovaný okruh po okolí Nové Vsi bude nemožný, protože díky teplotám
nad nulou už tu nezbyl skoro žádný sníh, a také dost pršelo. Rozhodli jsme se tedy očistit
běžky a zkontrolovat jejich stav. Po obědě jsme si promítli fotografie z uplynulého týdne. A
věru, že se bylo na co dívat!
Posdíleli jsme mezi sebou dojmy a tím byl náš běžecký týden u konce.
Děkujeme terapeutkám, které se každý den proměňovaly ve zdatné profesionální řidičky
našich vozů. Děkujeme za večery strávené u stolních her, hudby a zpěvu, a děkujeme, že
jsme si mohli zaběžkovat i přes nepřízeň covidového období.
Jan K. a spol.

VÝMĚNA „KOUŘÍCÍCH” KOTLŮ 2.
V minulém zpravodaji jsem Vás seznámil se zákonnou povinností ukončení provozu kotlů ÚT 1.
a 2 tř. účinnosti do září 2022.
Kdo se chystá kupovat pro příští topnou sezónu nový, ekologický kotel, měl by vést emisní
třídy v patrnosti, a rozhodnout se rovnou pro co nejvyšší třídu (čtvrtou nebo pátou), aby
nemusel kotel znovu brzy měnit. Výrobci se nyní zaměřují na emisní třídy více než kdy předtím,
a proto se vyplatí vybírat si z novinek. V dnešní době již nemá cenu kupovat kotle nižší než
5.emisní třídy a navíc ještě musí plnit parametry EKODESIGNu.
Pokud bych kupoval nový kotel, zaměřil bych se spíše na palivo, než samotný kotel. Uvažujete–li o peletkovém kotlu, je to hlavně otázkaroční spotřeby.Orientačně lze spotřebu spočítat
dle vzorce: vytápěná plocha v m2 x koef. 25 = roční spotřeba pelet. Cena pelet se momentálně
pohybuje od 5.700 – 6.500Kč/t.
Ovšem pokud máte levný zdroj peletek, budeme mít radost nejen z ekologie, ale i velmi
levného topení. Mnohdy topení peletkami může být levnější, než topení kusovým dřevem!
O pohodlnosti vytápění peletkami ve srovnání s kusovým dřevem nemůže být ani řeč. To je
nesporné. Peletky umožňují několikadenní bezobslužný automatický provoz. Kotel lze programovat, má pohotový výkon, samozápal, kotel lze dokonce umístit do „obýváku“ jako interiérový kotel. Peletkový kotel nepotřebuje akumulační nádobu. Automatické ekologické kotle
na pelety mají účinnost přes 90 %, snižují tedy výrazně spotřebu paliva.
Kusové dříví
Říká se, že topit kusovým dřevem je nejlevnější. Nemusí být. Rozhodně nejde vždy mluvit o
pohodlí a komfortu + o množství práce. Kotel dřevoplynový má účinnost 80 a více %.
Dřevoplynové kotle ovšem mají obrovský problém s regulovatelností. Při poklesu výkonu na
30 % jde spíše o výrobník dehtu, než kotel. Navíc se takovým provozem kotel ničí. Proto je
nutno kotle doplňovat velkými akumulačními nádobami. Což zvyšuje investici a požadavky na
velikost kotelny. Výrobci dřevoplynových kotlů říkají, že použitím velkých akumulačních
nádob lze snížit spotřebu paliva až o 30 %. Je tedy evidentní, že v běžném provozu kolísá nejen
výkon, ale i účinnost. Dřevoplynové kotle jsou známé svou nízkou životností zejména při
nedodržení doporučené minimální vlhkosti paliva.
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VÝMĚNA „KOUŘÍCÍCH” KOTLŮ 2.
Skladování dřeva je obrovský problém. Dřevo by mělo být minimálně dva, nejlépe tři roky
vyschlé. Pokud topíte mokrým dřevem, likvidujete kotel a snižujete výhřevnost dřeva. Perfektně
suché dřevo má výhřevnost dle tabulek 15,5 MJ / kg. Znamená to tedy mít kolem rodinného domu
cca 60 kubíků dřeva. Jde o hranici šířka 1,2 x, výška 2 m, délka 50 m.
Dřevoplynový krb ( krb se sekundárním hořením) – je velmi zajímavý krb. Neotvírá se. Naplníte
jej a vydrží hořet až 12 hodin nepřetržitého provozu. Svou účinností snižuje o 30 % spotřebu
paliva ve srovnání s běžným krbem. Šetří peníze a čas. Taky přírodu díky vysoce účinnému
spalování. Pokud jej doplníte vodním výměníkem, 60 % výkonu z něj můžete získat jako teplou
vodu do radiátorů, podlahového vytápění, na ohřev bojlerů,… Výhřevnost dřeva kolísá nepřímo
úměrně s vlhkostí.
Čím tedy topit? Ideální je univerzální kotel s účinností přes 90 %.
Spaluje dřevní i méně kvalitní peletky, agropelety, odpady po čištění zem. produktů, nekvalitní
obilí, semena olejnin , papírové pelety i kusové dřevo, brikety, dřevní štěpku. Nejste pak závislí na
1 druhu paliva. V nabídce najdete minimálně dva výrobce těchto typů kotlů. Firmu Blaze
Harmony s ucelenou řadou univerzálních kotlů vybavených LAMBDA sondou pro nejefektivnější
řízení spalování. Kotle Praktik Combi, Comfort Combi, Hybrid Biomas dále dřevo-zplynovacích
kotlů řady Harmony a Comfort. Výhodou je možnost pořízení kotle bez hořáku a doplnit jej
později. Firmu ATTACK s jedním typem kombinovaného kotle ATTACK WOOD&PELLET 25 a několika typy kotlů dřevozplyňovací.
Na závěr kotle se speciálně konstruovanými hořáky na méně kvalitní a agropaliva:
Kotle MULTIBIO s rotačním hořákem Kotle Verner s posuvným roštem. Oba typy mají
schválených několik desítek druhů paliv. Cena těchto paliv se může pohybovat v rozpětí 03000Kč/t v místě nakládky. Podrobné informace nejlépe získáte na internetových stránkách
výrobců s odkazy na montážní firmy, případně reference o provedených montážích.
Pořízení nového kotle je poměrně vysoká investice, ale postup bych preferoval jako při pořízení
nového auta. Najít kompromis mezi cenou, užitnou hodnotou, levným provozem a maximálním
komfortem.
Napadá mne taková myšlenka. Kdyby se našlo více zájemců, kteří se dohodnou na společném typu kotle, pokusit se licitovat u výrobce o nějakou výhodu.
Nebo přesvědčit zastupitelstvo o podobné řešení jako v Radní obce Písečná v Moravskoslezském
kraji se rozhodli přesvědčit obyvatele o výhodách ekologického vytápění. Nelehký úkol zvládli
na jedničku a zasloužili si tak první místo v soutěži E.ON Energy Globe Award v kategorii Obec.
Viz: Obec Písečná - Program podpory ekologického vytápění v obci Písečná
nebo: www. ARNIKA –Topíme ohleduplně, - obce – prakt. příklady – OBEC TŘANOVICE
Toto je motivace pro občany a zájem vedení obce nejen o zlepšení ovzduší a lepší životní podmínky, ale též o mezilidské vztahy Podobných příkladů mohu doložit více. Nejen pro pelety, ale též
pro kusové dřevo, výměnu oken apod.

Na závěr rada nejdůležitější:
Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. Doba se mění, napětí
okolo klimatické změny se mění v hysterii! A těch, kteří budou ctít povinnost to ohlásit, přibývá.
Bude–li mít někdo zájem se dozvědět více nebo navštívit uživatele některých typů kotlů
(Benekov, Rojek, Multibio, BLAZE HARMONY) nebo ukázku sila na uskladnění cca 10ti t pelet s
automatickým plněním do kotle, může mne kontaktovat na tel. 774136346.
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