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SLOVO ZASTUPITELŮ a MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
nadešel konec roku 2020, který byl rokem různých omezení a nařízení z důvodu celosvětové
pandemie viru. Jsme moc rádi, že naše obec nebyla zasažena velkou měrou a všichni občané, kteří
se s virem potýkali jsou již zdrávi. Zatím se nepodařilo s virem vypořádat a pravděpodobně se s ním
budeme potýkat v určité podobě i v budoucnu, přesto věříme, že do našich životů tento nevítaný
host bude zasahovat co nejméně.
Jedno nás však tento čas naučil, více si vážíme svých rodin a blízkých, pomáháme jeden druhému,
bereme naše životy vážně a uvědomujeme si jejich vzácnost. V nastávajícím adventní čase
zpomalme, užijme si ho společně v klidu, pohodě a s nadějí na lepší nastávající zítřky.
Tímto bychom Vám chtěli popřát mnoho krásných chvil a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Nyní se Vám pokusíme předat informace o naší odvedené a připravené práci. Také nás zastupitele
trochu přibrzdila pandemie, která nám nedovolila dokončit všechnu naplánovanou práci na tento
rok. Přesto, že jsme často pracovali v omezeném počtu, se nám podařilo postavit čerpací stanici pro
občany nad myslivnou Mlýnice. Dokončit první etapu opravy školy. Zadána byla objednávka na
vypracování dokumentace pro další úpravy tohoto objektu. Provedli se částečné opravy místních
komunikací. Zakoupili jsme komunální malotraktor na údržbu chodníků a zeleně. Současně byl
pořízen sypač pro zimní údržbu komunikací, kterým bude možné, ošetřovat silnice rychleji a
efektivněji. Zakoupeny byly také lavičky, které budou v příštím roce rozmístěny do obce. Objednaný
je nový obecní automobil. Byl vypracován nový pasport komunikací na jehož základě byla podána
žádost o dotaci na opravu další části místních komunikací. Získali jsme pozemek od Pozemkového
úřadu potřebný pro výstavbu víceúčelového hřiště a v současné době byla podána žádost o dotaci
na jeho výstavbu. Dále byla podána žádost o dotaci na výstavbu hřiště s herními prvky pro děti.
Zakoupili jsme všechny pozemky, které bylo nutné získat do vlastnictví obce na výstavbu III. etapy
kanalizace, tímto jsme splnili poslední podmínku pro vydání stavebního povolení. Byl proveden
pasport budovy čp. 24 a nyní čekáme na studii odstranění havarijního stavu. Opraveno bylo několik
obecních bytů, plánována je nová fasáda obecního domu na Růžku čp. 11 a oprava zbývajících oken
a vchodových dveří v čp. 215. V lokalitě nad statkem bylo rozšířeno veřejné osvětlení. Požádáno
bude o provedení studie na areál bývalé pily, kde bychom chtěli provést revitalizaci současného
sběrného místa, a najít smysluplné využití zchátralých budov. Uvažujeme také nad výstavbou
zázemí a pódia pro kulturní akce obce. Výsledná studie vám bude předložena k posouzení a k
případným dalším podnětům k využití zmíněného areálu. Tento úkol budeme prvotně řešit v
příštím roce. Nepodařilo se nám zřídit pietní místo v rámci desátého výročí povodní, přesto bychom
ho v příštím roce chtěli také realizovat. Do dalšího roku máme ještě spoustu plánů, které Vám zase
popíšeme v následném zpravodaji a které budou zaneseny do strategického plánu rozvoje obce
Nová Ves.
Ještě jednou Vám všem přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2021.
Vaši zastupitelé

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné svátky, štěstí, spokojenost, lásku a pevné zdraví.
Zvláště v této složité době. Zároveň vám všem přeji, abyste do nového roku vykročili šťastnou
nohou a s optimismem . Jistě vás potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle a okamžiky, neboť i to patří
k životu. Nezapomeňte však na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění. Dovolte mi
ještě jednou popřát vám šťastné a veselé Vánoce.
Libor Uzel - místostarosta
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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vám v této nelehké době moc poděkovat za vaši opatrnost, ohleduplnost a pochopení
při řešení vašich záležitostí, kdy i na našem obecním úřadě jsou omezené úřední hodiny dle nařízení
vlády. Jak mnoho z vás zaregistrovalo, v naší obci probíhá revize katastru a s tím je spojeno mnoho
povinností jak pro nás, tak pro vás. Také v této záležitosti vám děkuji za trpělivost a věřím, že vše
spolu zvládneme. Moc děkuji všem, kteří naší obci pomáháte a děkuji za vaše připomínky a nápady
pro zlepšení života v obci. Velmi si jich vážím. Dovolte, abych Vám popřála mnoho spokojenosti,
životních úspěchů, štěstí a to nedůležitější hodně zdraví. Krásné a pohodové prožití vánočních
svátků a pohodový rok 2021.
Renata Hajnová – starostka obce

USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 81/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020
Usnesení č. 82/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí plnění rozpočtu k 30. 9. 2020
Usnesení č. 83/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí a schvaluje zrušení předkupního práva
Obce Nová Ves k pozemku p.p.č. 1895/9 k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 8m2.
Usnesení č. 84/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí a schvaluje zrušení věcného
předkupního práva Obce Nová Ves k pozemku p.p.č. 730/2 o výměře 667 m 2 a st. 647 o výměře 198
m 2 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 85/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti čj. OLP/1063/2020 mezi Obcí Nová Ves a Libereckým krajem.
Usnesení č. 86/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí se stavbou ČEZ Distribuce a.s. č. IP-124011339 LB-Nová Ves –p.p.č. 710/4, vým. SP + kNN a schvaluje podpis smlouvy o smlouvě budoucí
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011339/VB/02 umístění zemního
kabelu na p.p.č. 667/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy mezi Obcí Nová Ves a ČEZ Distribuce a.s.
zastoupenou fa BIMONT s.r.o.
Usnesení č. 87/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-4018283/VB/02 mezi Obcí Nová Ves a ČEZ Distribuce a.s.
zastoupenou RYDVAL – ELEKTRO s.r.o. Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena ZO 13.1.2020
usnesením č. 8/20.
Usnesení č. 88/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č.
1838/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavyo výměře 838 m2 za cenu 1Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu
pozemků na dobu pěti let.
Usnesení č. 89/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves neschvaluje záměr stavby obecního vodovodního
řadu k čp.50 a če.77 Nová Ves. Odůvodnění: v tuto dobu nemá zastupitelstvo obce záměr
vybudovat obecní vodovod k čp. 50 a če. 77 Nová Ves z ekonomického hlediska. K těmto
nemovitostem bude vodovod řešen při vypracování
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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
záměru zasíťování pozemku p.p.č. 643/1,2068 k.ú. Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 90/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr rozšíření veřejného osvětlení k
čp. 2 Nová Ves Růžek a Nová Ves čp. 231.
Usnesení č. 91/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje zrušení OZV č. 2/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Usnesení č. 92/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s odkoupením pozemků p.č. 518/26 o
výměře 54m2 vzniklého z pozemku p.p.č. 518/4, pozemku p.č. 515/6 o výměře 30m2 vzniklého z
pozemku 515/3, pozemku p.č. 515/5 o výměře 15m2 vzniklého z pozemku p.č. 515/1 vše k.ú. Nová
Ves u Chrastavy dle geometrického plánu č. 1034-63/2020 za navrženou cenou 100,-/m2. Pan
Pokorný oznámil svůj střet zájmů v tomto bodu jednání, majitelem jednoho z projednávaných
pozemků je jeho otec.
Usnesení č. 93/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podpis Kupní smlouvy mezi Obcí Nová
Ves a Státním pozemkovým úřadem ČR č. 1001942041 na koupi pozemku p.p.č. 46/15 k.ú. Nová Ves
u Chrastavy o výměře 1102 m2 vzniklého oddělením pozemku p.p.č. 46/7 k.ú. Nová Ves u Chrastavy
dle geom. plánu č. 992-27/2020 za 339 800,00 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště“.
Usnesení čp. 94/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje Programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2020-2021
schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 310/20/ZK“ na stavbu víceúčelového hřiště Nová Ves.
Usnesení č. 95/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku 1838/1 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy o výměře 838 m2 jedinému zájemci za cenu 1Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu
pozemků na dobu pěti let. Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn dne 13.10.2020 .
Zastupitelstvo obce Nová Ves revokuje usnesení č. 92/20 ze dne 12.10.2020 z důvodu požadavku
majitele na úpravu výměry pozemku p.p.č. 518/26 k.ú. Nová Ves u Chrastavy vzniklého z pozemku
p.p.č. 518/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle geometrického plánu č. 1034-63/2020. V návrhu
geometrického plánu byla výměra nově vzniklého pozemku p.č. 518/26 k.ú. Nová Ves u Chrastava
54m2 po požadované úpravě je výměra pozemku p.p.č. 518/26 k.ú. Nová Ves u Chrastavy 50 m2 .
Nový návrh usnesení zní.
Usnesení č. 96/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s odkoupením pozemků do majetku obce
Nová Ves p.č. 518/26 o výměře 50m2 vzniklého z pozemku p.p.č. 518/4, pozemku p.č. 515/6 o
výměře 30m2 vzniklého z pozemku 515/3, pozemku p.č. 515/5 o výměře 15m2 vzniklého z
pozemku p.č. 515/1 vše k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle geometrického plánu č. 1034-63/2020 za
navrženou cenou 100,-/m2. Pan Pokorný oznámil svůj střet zájmů v tomto bodu jednání, majitelem
jednoho z projednávaných pozemků je jeho otec.
Zastupitelstvo obce Nová Ves projednalo žádost Centra LIRA, Z.Ú., o finanční příspěvek na rok 2021
a pověřilo starostku obce Nová Ves zajistit na příští zasedání ZO podrobné informace, komu je
sociální služba v obci poskytována a v jakém rozsahu.
Usnesení č. 97/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr směny 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 pozemku
obce činí částku 496.150 Kč hodnota pozemků LČR činí v součtu částku 359.910 Kč. Rozdíl hodnot
činí 136.240 Kč.
Usnesení č. 98/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje vydání OZV 3/2020 o zrušení OZV
2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne 13.7.2020.
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POPLATKY V ROCE 2021
Vážení občané, jako každý rok Vám pro připomenutí sděluji pokyny k platbám za odpady a psy.
Přizasílání platby na účet obce Nová Ves 0984855369/0800 Česká spořitelna
do poznámky uvádějte vaše jméno, číslo nemovitosti a variabilní symbol
ODPADY 1337, PSI1341.

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 ZA PSA 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.
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Vladimíra Vondrová
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VÝMĚNA „KOUŘÍCÍCH” KOTLŮ
Ing. Zdeněk Lyčka:

Poslední dva roky kouřících kotlů

Pro více jak 300 tisíc starých, ručně přikládaných teplovodních kotlů na pevná paliva, by měla
být právě začínající topná sezóna sezónou maximálně předposlední. Od 1. září 2022 mají být
podle zákona o ochraně ovzduší provozovány pouze kotle, které plní minimální emisní
požadavky, odpovídající třídě 3. Končí všechny kotle vyrobené před rokem 2000 a
„samovýroba“.
Zákonem daný termín 1. září 2022 se neúprosně blíží, a proto připomínáme nutnost výměny
nevyhovujících kotlů.
Do tříd jsou kotle na pevná paliva zařazeny podle toho, jaké emisní parametry a účinnost u nich byla
ověřena při počáteční zkoušce u autorizované osoby (zkušebny). Tyto parametry se začaly
ověřovat až od roku 2000, kdy začala platit pro teplovodní kotle na pevná paliva nová evropská
norma ČSN EN 303-5. U kotlů vyrobených před rokem 2000 tedy nelze prokázat, zda plní zákonné
minimální emisní požadavky. To platí také pro kotle, které nebyly vyrobeny sériově, a jejichž
parametry nebyly ověřovány zkušebnou. Tudíž
kotle vyrobené před rokem 2000 a tzv.
„samovýroba“ musí být nejpozději do září 2022
vyřazeny z provozu.
Emisní parametry třídy 3 neplnily prakticky
všechny ručně přikládané kotle bez elektronické
regulace a ventilátoru, vyrobené do roku 2012. Ty
byly zařazeny do tříd 1 a 2, pouze prohořívací kotle
Dakon DOR F byly zařazeny do třídy 3 ke konci roku
2011. Ovšem toto „tvrzení“ je pouze orientační,
jednoznačně rozhoduje třída uvedená na výrobním
štítku.
Naopak, od 1. ledna 2014 již nesměly být uváděny
na trh kotle na pevná paliva tříd 1 a 2, tudíž kotle
vyrobené od roku 2014 by měly být již minimálně
třídy 3, 4 nebo 5, což je přesně to, co zákon
vyžaduje.
Důkazní břemeno na provozovateli
Bude na provozovateli teplovodního kotle na pevná
paliva, aby prokázal, že jeho zdroj plní podmínky
dané zákonem. Jednoznačným důkazem by měl být
Doklad okontrole na pevná paliva. Každý kotel na
pevná paliva musí být jednou za 36 měsíců
překontrolován autorizovaným technikem. Výsledky kontroly jsou uvedeny ve zmíněném Dokladu.
A jedním z nejdůležitějších závěrů kontroly, který je zde uveden, je informace, zda kotel může být
provozován i po 1. září 2022. Pokud na vyžádání úředníků z obce s rozšířenou působností
provozovatel kotle doklad o kontrole nepředloží, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Nicméně pokud
doklad chybí, je dostatečným důkazem výrobní štítek kotle s vyznačenou třídou kotle 3, 4 nebo 5.
Výrobním štítkem s vyznačenou třídou musí být označeny všechny sériově vyráběné kotle. Pokud
kotel štítek nemá, „zachránit“ může jeho provozovatele pouze již zmíněný Doklad o kontrole. Z
toho je patrné, že na bedra autorizovaných techniků, provádějící kontrolu, je položena značná
zodpovědnost.
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VÝMĚNA „KOUŘÍCÍCH” KOTLŮ
Co se stane, když nevyměním?
Již nyní je zřejmé, že oněch předpokládaných 300 až 350 tisíc nevyhovujících kotlů nebude do
požadovaného termínu vyměněno. Mnoho provozovatelů těchto kotlů o povinné výměně doposud
neví. Mnoho jich však spoléhá na to, že se jim v případě „nevýměny“ nic nestane. Kontroly kotlů si
nechalo dle odhadu Asociace podniků topenářské techniky provést necelých 20 % jejich
provozovatelů, a také se nic neděje. Stejně tak na povinnou pravidelnou kontrolu spalinové cesty
kominíkem se jaksi zapomíná. Nicméně doba se velice rychle mění a s ní i názory na dodržování
zákona. Ochrana ovzduší je jednou z priorit společnosti. Malé spalovací zdroje na pevná paliva jsou
dlouhodobě v hledáčku státní správy i místních samospráv. Čmoudících komínů sice stále více
ubývá, nicméně s těmi přežívajícími doposud nejde v podstatě nic moc dělat. Ovšem po 1. září 2022
se vše změní a lze předpokládat, že i díky tlaku „nečmoudící“ většiny budou zodpovědné orgány
muset využít v maximální možné míře své pravomoci a represe proti těm, kteří zákon nedodržují.
Jen připomenu, že za provozování nevyhovujícího kotle zákon umožňuje udělit pokutu až do výše
50 tisíc korun.
Zpracoval: M.Seibert

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících leden – březen 2021 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Hozáková MIlada
Seideová Anna
Dědková Vlasta
Vávrová Alfréda
Koubová Olga
Kristen Horst
Modrláková Světluška
Kupský František
Kupská Hannelora
Šimon František
Lacinová Stanislava
Halířová Marta
Vejdělek Josef
Pokorný Jiří
Valentová Jitka
Herman Vladimír
Vrabec Václav
Oktávcová Jitka

94
85
85
83
83
80
79
79
78
77
76
74
74
73
73
73
73
72
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Páv Miroslav
Hrdý Zdeněk
Vávra Jiří
Pillmannová Stanislava
Kašing Josef
Kučaba Pavel
Benešová Jaroslava
Váňová Jarmila
Hajná Jiřina
Rulák Kamil
Havlová Margita
Váňa Petr
Matěchová Jaroslava

71
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
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VÁNOČNÍ POZDRAV

Milí přátelé,
v tomto adventním čase se tradičně vždy setkáváme v našem
kostelíku, kde se spolu s dětmi při jejich hezkém vystoupení chceme
společně předvánočně naladit, zazpívat si, třeba se i ztišit a tak se
připravit na hezký čas vánoc. V letošním roce nám v tom bohužel
zabránila situace spojená s epidemií. Tak mi dovolte Vás pozdravit
aspoň touto cestou.
V době adventní, kdy postupně zapalujeme na našich adventních
věncích čtyři svíce, a tak se víc a více rozlévá světlo v našich
domovech a zvláště pak, když se rozzáří o vánocích vánoční
stromeček, bych Vám všem chtěl popřát, aby vše těžké, co v
současnosti prožíváme, někdy doslova i jako temnotu, postupně
prozářilo světlo, světlo nové naděje.
Letošní advent i vánoce prožíváme jinak, než jsme byli zvyklí, ale
domnívám se, že i když je něco jinak, neznamená to, že by to nemohlo
být hezké, hezké jinak.
Chci Vám tedy popřát pokojný a klidný adventní čas, radostné vánoce
– svátky narození Ježíše Krista, který o sobě řekl: „Já jsem Světlo
světa“, pevné zdraví a hojnost Božího požehnání v Novém roce 2021.
P. Radek Vašinek, farář

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Nové Vsi
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Mikulášská nadílka ve škole

Čert a Mikuláš s dětmi

Výlov rybníka

MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
I v této zvláštní době se spoustou omezení funguje naše školka naštěstí skoro stejně jako předtím.
Je nám dovoleno cvičit, zpívat, hrát si i tvořit.
Hned v říjnu děti a paní učitelky z obou oddělení vyrazily do ekocentra Střevlík do Hejnic. Starší děti
měly program „ Od jablíčka k moštu“. Děti se naučily poznávat různé druhy jablek,
porovnávaly podle vůně, hmatu i chuti. Ohodnotily jablíčka, která jim nejvíc chutnala. Potom se děti
přesunuly ven, kde si samy připravily jablka k moštování, umyly je, drtily a umlely na starém
dřevěném lisu a nakonec ochutnaly výborný mošt. Mladší děti měly téma „ Lesní zvířátka“. Nejdříve
si povídaly s lektorem uvnitř, seznámily se s tím, co zvířata v lese dělají, co jedí, jak se chovají a jak se
v lese máme chovat my. Druhou část měly děti také venku, prohlédly si zahradu, plnily různé úkoly a
zahrály si na lištičky. Dětem se výlet moc líbil a rádi se sem zase podíváme.
V říjnu u nás probíhal projekt „Nejkrásnější drak“ na kterém spolupracovali i rodiče. Společně doma
vyráběli draky a ve školce jsme si pak udělali výstavu. Vyprávěli jsme si, jak draky zdobili a na závěr
jsme si všechny prohlédli a zhodnotili. Zazpívali jsme si dračí písničku a pak byla malá odměna.
V listopadu jsme se těšili na Martina, jestli přiveze sníh. Abychom si ho přivolali, udělali jsme si
barevný týden. Ve středu na sv. Martina jsme přišli všichni oblečeni v bílém, ale nepomohlo to,
neviděli jsme ani vločku. Ani letos Martin na bílém koni nepřijel. Tak jsme si alespoň upekli
martinské rohlíčky, které se moc povedly.
Hned na začátku prosince jsme začali s výzdobou školy a připravovali se na návštěvu Mikuláše a
čerta. Děti si vyrobily čerty a učily se písničky a básničky. Tento rok nám pomáhaly s besídkou paní
asistentky a moc se vydařila. Za písničky a básničky děti dostaly dobroty. Protože se nemohla letos
konat Mikulášská pořádaná obcí a složkami, děti dostaly nadílku i od nich.
Teď se už chystáme na Vánoce ve školce. Společně vyrábíme ozdoby, řetězy, přáníčka a dárečky.
Než skončí školka v prosinci, přijde i Ježíšek. Společně si s dětmi zazpíváme, zahrajeme pohádku a
budou i dárečky. S těmi jsme nezapomněli ani na ostatní, kteří nemohou trávit svátky s rodinou.
Vyrábíme s dětmi malé dárečky, obrázky a andělíčky pro Charitu v Chrastavě, abychom jim udělali
radost. Děti se moc hezky zapojily a pro nás bylo potěšením, s jakou radostí tvořily.
Přejeme všem krásné a pokojné svátky
R. Portelová a kolektiv MŠ

Mikulášská nadílka v základní škole
Letošní nepříznivá epidemiologická situace nám nedovolila, aby nás jako každý rok, navštívila
mikulášská trojice ze sdružení Advaita. Proto jsme museli improvizovat a Čerta, Mikuláše i Anděla
povolat z vlastních pedagogických řad. V pátek 4. prosince po pečlivém líčení, oblékání a
maskování známých učitelských tváří, proběhla v dopoledních hodinách Mikulášská nadílka
nejprve v 1. a 2. třídě. Děti se nejprve bály a někteří hříšníci s nečistým svědomím se dokonce
Čertovi schovali pod stůl. Když je však Anděl s Mikulášem uklidnili, že žádný z jejich hříchů nebyl tak
závažný a Čerta drželi v dostatečné vzdálenosti, odvážili se zpod stolu vylézt a všechny děti spolu s
paní učitelkou Evou Brestovanskou zarecitovaly dvě krásné básničky. Mikuláš s Andělem potom
promluvil do duše právě oněm hříšníkům a potom už děti dostávaly mikulášské balíčky plné dobrot
a ovoce. Letos měly do každé ručky jeden balíček – jeden ze školní jídelny a jeden od Obce Nová Ves,
za což bychom chtěli velmi poděkovat.
Poté se trojice přesunula i do 3. a 4. třídy. Tady musel trochu zasáhnout i Čert, jelikož výtečníků se v
tomto ročníku nachází o trochu více, nežli u malých dětí a jejich prohřešky byly v Knize hříchů
zvýrazněny vykřičníkem. Vše dobře dopadlo, v pytli u Čerta nikdo neskončil, a tak i tady si děti
mohly vychutnat dobroty z nadílky. Všechny se s trojicí vyfotily, přátelsky se rozloučily a slíbily, že
příští rok budou hodné a ve škole snaživé. Doufáme, že své sliby splní a že nás všechny čeká
pohodový, nejen školní rok. Za celý pedagogický sbor ZŠ Nová Ves Vám přeji krásné Vánoce a
především mnoho zdraví do dalšího roku.
Veronika Szilágyiová

Novoveský zpravodaj
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Práce Projektového týmu
Od začátku roku 2020 se podíleli obyvatelé obce, jimž nebyl stav naší školy a školky lhostejný na
přípravě první fáze rekonstrukce stropů nad 1.NP. Anabázi, kdy nám školu zavřel stavební úřad jsem
již popisovala. S nadšením obyvatel obce, pod odborným dohledem osadního výboru na Nové Vísce
a zastupitelů obce se nám podařilo rychle vyřešit havarijní stav provizorním podepřením. Tímto
podepřením se podařilo okamžitě zajistit znovu zprovoznění školy.
A právě v důsledku této zkušenosti vznikl následně, vlastně spontánně projektový tým, pod jehož
dohledem se připravují jednotlivé fáze přípravy rekonstrukce školy.
Projektový tým se od začátku letošního školního roku sešel jen dvakrát. Nicméně po celou dobu
realizace 1. fáze rekonstrukce školy, kdy se bouraly stropy a nahrazovaly novými byl u toho. I díky
rychlé reakci se podařilo v rámci rekonstrukce stropů vybourat byt školníka a vytvořit krásné
zázemí herny s ložnicí pro předškoláky, novou sprchu s toaletou pro tělocvičnu, zázemí pro
uklízečku i hospodářku i kabinet pro učitelky. Tímto zásahem vznikla vlastně nová třída pro pátý
ročník. V rámci rekonstrukce se provedly také nové rozvody internetu do všech učeben a částečně
se opravil rozvod dožilé elektroinstalace. Otevřel se prostor šaten po vybourání příček do bývalé
knihovny. Všechny prostory se nově vymalovaly a zakoupily se nové tabule.
Poslední schůzka PT v pátek 4. prosince však měla již novou konkrétní náplň. Pan Postl informoval
členy Projektového týmu o nových informacích, které vznikly z práce projektanta pana Ing. Petra
Mindžáká. Tento projektant byl najat paní starostkou k vypracování projektové dokumentace
rekonstrukce celého areálu základní a mateřské školy.
Při plánované rekonstrukci by se měly opravit obě budovy základní i mateřské školy i se spojovacím
krčkem. Bude se jednat o střechu na základní škole a spojovacím krčku a novou fasádu pro celý areál
školy. V budově základní školy se vyřeší staré hliníkové elektroinstalace, udělají se nové podlahy v
celém přízemí spolu s hydro a tepelnou izolací a zabudovaným podlahovým topením. Při
rekonstrukci WC se zvýší jejich počet tak, aby mohla být škola rozšířena v příštím školním roce a celý
první stupeň základní školy. Pro školu se plánuje i nový systém vytápění. Přejdeme z uhlí na
ekologické vytápění pomocí tepelného čerpadla. Otázkou zůstává, jaký druh tepelného čerpadla
bude pro školu nejvhodnější a zda bude nutné školu zateplovat. Tato rozhodnutí padnou až budou
dodány výsledky tepelného auditu školy a další podklady. V plánu je také zateplení stropu nad
prvním patrem a využití prostor na střeše hlavní budovy k ohřevu vody na mytí pomocí slunečních
kolektorů.
Při této rekonstrukci vznikne ve škole přípravna zeleniny a sklad pro školní jídelnu, nářaďovna pro
stávající tělocvičnu, dílna pro pana školníka, technická místnost a společenská místnost, která bude
využitelná pro potřeby obce.
Velmi doufáme, že se vše podaří vyřešit a připravit do konce března, kdy chceme opět požádat o
dotace na Ministerstvu financí. Tyto dotace jsou 90 % a proto jsou pro obec velmi výhodné nízkou
finanční spoluúčastí. Pro získání této dotace je potřeba mít zpracovanou projektovou dokumentaci,
platné stavební povolení a vysoutěženou stavební firmu, která rekonstrukci provede.
Projektový tým stanovil priority – rekonstrukce WC, aby se mohl otevřít 5. ročník na základní škole,
střecha a fasáda, které obě již dlouhá léta přesluhují. Tyto stavební úpravy je nevyhnutelné udělat
ještě v roce 2021.
Jako ředitelka školy chci touto cestou poděkovat za všechny zaměstnance školy, žáky a jejich rodiče
paní starostce, zasvěceným zastupitelům, a především panu Postlovi, který i při této fázi
rekonstrukce školy jako předseda Projektového týmu úzce spolupracuje s vedením obce a dodává
důležité informace a zkušenosti odborníka, aby se vše podařilo dotáhnout do zdárně
zrekonstruované školy.
Za Projektový tým Šárka Kočí, ředitelka školy
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Vánoční přání ze školy v Nové Vsi
Vážení občané, v letošním roce jsem si musela uvědomit, jak vzácné jsou pro nás obyčejné věci,
které jsme brali jako nedílnou součást našich životů a nikdy by nás nenapadlo, že bychom o ně mohli
přijít. Mezi tyto vzácnosti v předvánočním období patří i scházení se s Vámi u Rozsvěcení vánočního
stromečku a pořádání Vánočního koncertu.
Tyto chvíle jsou pro nás spojené s velkou nervozitou a pracovním nasazením, protože již od podzimu
s dětmi cvičíme jednotlivé písně a básničky, které na začátku prosince vytvoří celé pásmo. Děti jsou
vždy v posledním týdnu před koncertem neposedné a své vystoupení velmi prožívají. Celé týdny
nám vyprávějí, kdo všechno se na ně přijde podívat a jak moc se bojí, aby něco nepokazily. To vše je
pevně spjato s naší školní předvánoční atmosférou. Všichni víme, že když je napětí už k nevydržení,
přijde den koncertu a po něm tu jsou za pár dní Vánoce.
Velmi mě mrzí, že jsme letos o toto vše přišli a nemohla jsem Vás všechny vidět sedět v kostelních
řadách natěšené a hrdé na své děti a vnoučátka. Chci alespoň touto cestou Vám všem popřát plné
zdraví, Boží požehnání a statečná srdce plná neochvějné naděje. Věřím, že tato mimořádná situace
jednou pomine a my se budeme opět scházet a společně veselit z našich šikovných a nadaných
dětiček. Za celý personál naší školy Vám všem přeji krásné Vánoce prožité v rodinném kruhu a
opravdu šťastný rok 2021.
Mgr. Šárka Kočí, ředitelka školy
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Myslivost a život v době pandemie
Nejen nás všech, ale i myslivců se dotýkají hygienická opatření a omezení v rámci hospodaření a
lovu. I přesto se snažíme využívat všech daných možností pro zachování odchovu kachen a
bažantů. Jako každý rok jsme zachovali tradiční poslední leč na drobnou zvěř. Bohužel díky
omezením se nám nepodařilo uspořádat společenské akce pro naše občany, jako každý rok. To
samozřejmě má vliv i na náš rozpočet a příjem financí, které můžeme vrátit do lesa v podobě
nakoupeného krmení. Dalším je i údržba naší myslivecké chalupy a s tím spojené náklady na provoz.
Bohužel omezení a obavy z možné nákazy mají dopad i na účast na společných i individuálních
loveckých aktivitách. To vše se projevuje i ve statistikách odlovu zvěře. Velký vliv na rušení zvěře má
i intenzivní těžba dřeva a spousta turistických aktivit lidí. Zvěř nemá klid a neustále migruje a tím se
stává lov opravdu dost obtížný.
V současné době jsme se dostali do pásma ohrožení ve zvýšeném výskytu pozitivních divokých
prasat na prasečí mor v příhraničních oblastech v Polsku a Německu. Z obavy rozšíření na naše
území jsou v platnosti přísná veterinární opatření, kdy z každého uloveného kusu je předkládán
vzorek krve k vyšetření.
To platí i pro nález uhynulého kusu. Musíme kvitovat to, že se zatím nenašel ani neulovil žádný
pozitivní kus této zvěře.
Proto je třeba všechny občany upozornit na tato opatření a v případě pokud někdo najde uhynulý
kus, měl by nález oznámit našemu hospodáři panu Kassovi tel. 606 934 703.
Současný stav naší fauny je díky aktivitám některých jedinců a spolků veden do stavu neustálého
ohrožení a úbytku drobné zvěře. Při srovnání jejich aktivit jsou preferovány v oblasti zvěře
především predátoři a nikoho nezajímá stav drobné zvěře, jako jsou bažanti, koroptve, zajíci a
veškeré drobné ptactvo. Úbytek vyjmenovaného musí vidět každý, kdo chodí do přírody. Naopak
dravců a predátorů neustále přibývá. Musím říci, že i u nás v honitbě se našlo několik snímků a stop
vlka.
Závěrem bych chtěl poděkovat občanům naší obce za podporu, popřát hezké prožití „Vánočních
svátků“ a především pevné nervy a pevné zdraví.
S pozdravem Myslivosti zdar!

Předseda: Viktor Portele

FK NOVÁ VES
Zdravím všechny přátele fotbalu v Nové Vsi. Chtěl bych Vám všem poděkovat za přízeň, kterou jste
nám uplynulý rok věnovali. Byl to pro nás všechny těžký rok, budeme věřit, že příští rok bude pro
nás daleko šťastnější, a že se sejdeme při zápasech dětí či dospělých a prožijeme krásné sportovní
zážitky. Rád bych vám popřál krásné prožití svátků vánočních se svými nejbližšími, do nového roku
hlavně zdraví a rodinou pohodu. Dále bych chtěl poděkovat hráčům, trenérům a všem co se podíleli
na chodu klubu, za jejich energii a čas, který tomu věnovali. Velké poděkování patří obci Nová Ves a
dalším, kteří nám finančně pomohli zajistit další fungování klubu .Moc díky Vám všem.
předseda MARTN MAŤÁTKO
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HISTORIE – POVĚSTI
Obyvatelé našeho kraje i celé země si po staletí za dlouhých večerů vyprávěli v chalupách pověsti,
pohádky i strašidelné příběhy. Protože se blíží Vánoce, čas pohádek a překvapení, připomeňme si
pověst, která se z části odehrává v naší obci – v Nové Vsi.

O ztraceném prstýnku
Za dávných časů žili v každé osadě lidé, kteří pomocí bylinek, masáží, ale i zaříkavadel uměli léčit a
pomáhat nemocným. Byli to předchůdci dnešních lékařů a říkalo se jim léčitelé, babky kořenářky či
lazebníci.
V Chrastavě za městem přebýval bylinkář Josef se svou ženou a děvečkou v malém dřevěném
domku s doškovou střechou. Jejich hlavní obživou bylo lazebnictví.
Lazebník byl holič, ale většinou uměl ošetřovat poranění i rány a poradil si i s dekterou nemocí.
Stalo se to jednoho podzimního večera, kdy tma přicházela už dříve. Rytíř, sídlící v osadě Růžek
(Hoheneck), která se dnes nachází na začátku Nové Vsi, poslal svého sluhu, aby do jeho panského
sídla přivedl chrastavského lazebníka, aby jej ostříhal a oholil. Josef se ihned oblékl a vyrazil
obsloužit urozeného pána. Lazebnice zůstala doma s děvečkou sama a jak bylo tehdy zvykem,
předla na kolovrátku vlnu, aby si přivydělala. Unavené děvče po celém dni práce spalo za pecí.
Najednou se ozvalo klepání na sklo malého okénka domu. Žena si myslela, že se už vrací manžel, a
rychle spěchala otevřít dveře. Jaké to ale bylo překvapení, když za otevřenými dveřmi stál malý
prapodivný mužíček. Napůl člověk, napůl ryba, na hlavě červenou čepici, ze zeleného oblečku mu
odkapávala voda. Byl to vodník!
Úpěnlivě prosil bylinkářku, aby šla s ním a pomohla jeho ženě při porodu.
Prosil, prosil a sliboval, že prý se jí bohatě odmění. Lazebnice ho chtěla ve strachu odmítnout, ale
nakonec si vzpomněla na svoje poslání pomáhat druhým a přikývla. Vzala si tašku s bylinkami,
růženec, pokřižovala se a následovala vodníka.
Šli za město až tam, kde byly temné bažiny a močál. Většina lidí se sem neodvažovala chodit ani ve
dne. A teď žena šla za vodníkem přímo přes ně a zem se před ní zpevňovala, jakoby tady ani žádná
bažina nikdy nebyla. Tak došli až ke břehu, kde se v houští nacházela skála. Vodník na ni třikrát
zaťukal a kamenná stěna se pootevřela a objevil se vchod do jeskyně. Vešli dovnitř a pokračovali
temnou chodbou, až došli do osvětlené místnosti, vyzdobené drahokamy a křišťálem.
V posteli z nebesy ležela překrásná vodní víla, která se právě chystala rodit.
Zkušená lazebnice svůj úkol porodní báby zvládla
a za chvíli podávala ženě do náruče narozené
děťátko. A víla řekla: „ Děkuji ti, dobrá ženo, která
jsi mi v těžké chvíli byla tek nápomocná! „ Pak jí
dala za odměnu zlatý prstýnek se slovy: „ Dobře
jej ochraňuj. Je to dárek od vodní víly a bude tebe,
tvojí rodinu i dům ochraňovat před nouzí.“
Žena poděkovala. Srdce jí bušilo rozrušením a už
chtěla být co nejrychleji doma u svého muže.
Vodník jí také děkoval a vhodil jí ještě do zástěry
hrst smetí. Které sebral v rohu svého obydlí. Pak ji
převedl ve strašidelné černé tmě, kterou jen slabě
osvětlovaly hvězdy, opět přes bažinu a rozloučil
se. Jak se ženě ulevilo, když přišla domů, kde na ni
už netrpělivě čekal její muž Josef. A hned mu
barvitě a dopodrobna vylíčila všechno, co se jí
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přihodilo. Chtěla mu ukázat prsten, ale…
Ke své lítosti zjistila, že ho ve spěchu někde v bažinách vytratila. Vysypala ze zástěry i všechno
darované smetí. Litovala, ale vlastně byla ráda, že je doma v bezpečí. Najednou však zpozoroval
lazebník, že se na ženině zástěře cosi leskne. K údivu obou prostých lidí to byly kousky zlatých
plíšků. Teprve pak si žena uvědomila, že vodníkovo smetí bylo kouzelné a že se proměnilo ve zlato.
Ještě ten večer se společně vydali k bažině, která už zase byla neprostupná. Hledali a hledali,
žádné další zlato už ale nenašli. I tak těch pár kousků zlata, které uvízly na zástěře ochotné ženy,
přineslo požehnání do lazebníkova domu. Do konce života se jim dobře vedlo a netrpěli nouzí.
Přeji Vám krásné kouzelné Vánoce a hlavně hodně zdraví.
Yvona Koblihová
..................................................................................................................
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