Novoveský
zpravodaj

První den ve škole...
PODZIM 2020

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
nacházíme se opět v nelehké době, kdy nás stále omezuje boj s COVID-19. Vládní nařízení se jen
množí a je pouze na nás, co se týká ochrany našeho zdraví, jak se k tomu postavíme.
Nejsem lékař a odborník na viry, a proto Vás pouze prosím, abyste nepodceňovali názory a opatření
od lidí, kteří se tomuto problému věnují a jsou kompetentní se k dané věci vyjadřovat.
Nikdo z nás neví co bude a jak tato situace potrvá dlouho. Prosím jen o ohleduplnost a pomoc našim
blízkým seniorům. Dále prosím o velkou dávku trpělivosti.
V letních měsících proběhlo mnoho akcí, akce Železný muž a žena – moc děkuji p.Lövlovi a všem
dobrovolníkům, kteří opět odvedli úžasnou práci při přípravě a průběhu této akce.
SDH Nová Ves opět pořádalo soutěž v požárním sportu s názvem Povodňový kruh, počasí jim přálo
a účast byla hojná. Našim hasičům děkuji za jejich přípravu a perfektní orga-nizaci celé akce.
Liberecký kraj připravil vzpomínkovou akci 10 let od povodní, která se konala v Bílém Kostele nad
Nisou s bohatým programem a výstavou fotek z této události. Na této akci byl oceněn náš bývalý
velitel dobrovolných hasičů Josef Hrdý za obětavost a koordinaci pomoci občanům. Pan Hrdý
přebíral ocenění se slovy, že patří všem dobrovolným hasičům, kteří jako celek táhli za jeden provaz
a ochotně pomáhali. Gratulujeme a moc všem děkujeme.
FK Nová Ves děkujeme za pořádání Memoriálu Václava Kopeckého v malé kopané, opět úžasná
organizace.
Další pěkná akce byla Oslava Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, konané v Hrádku nad Nisou,
kterého jsme členem. V soutěži Hrádecký čtyřboj rodin naši obec zastoupil Hynek Syrůček se svou
rodinou a vybojoval krásné 2. místo, gratulujeme a moc děkujeme za prezentaci naší obce. Bohužel
v dalších soutěžích jsme zástupce neměli.
V této těžké době se podařilo uskutečnit i zájezd na tradiční Zahradu Čech do Litoměřic. Děkujeme
všem za účast a podporu této akce.
Tradiční vítání občánků a sraz seniorů muselo být díky situaci s Covid-19 zrušeno.
Další akce na prosinec jsou nejisté, ale budeme Vás včas informovat.
Z naší práce: nadále se pracuje na přípravě všech podkladů na plánovanou III. etapu ČOV. Dále se
shromažďují podklady pro další rekonstrukce školy.
Územní plán –po předání všech dokladů se připravuje k veřejnému projednávání.
Byla postavená posilovací stanice vodovodu lokalita za Myslivnou.
Proběhlo jednání s místním farářem, ohledně kamenné zdi u kostela. Diecézní technik vypracoval
návrh oprav. Věřím, že dojde k nápravě stavu této zdi.
Další jednání se konalo s panem Dědkem z Povodí Labe, ohledně čištění koryta řeky Jeřice od
náletových dřevin a suchých stromů podél toku.
Dále se pracuje na uskutečnění záměru výstavby sportovního multifunkčního hřiště.
I nadále probíhá revize katastru naší obce, je toho mnoho a věřím že všechny nesoulady budou
napraveny.
Toto vše je jen malý výčet toho všeho co musíme udělat.
Vážení spoluobčané, všem přeji krásné podzimní dny a mnoho zdraví a věřím že společně tuto
nelehkou situaci zvládneme.
Prosím seniory, kteří nemají žádné příbuzné nebo známé, kteří by se o vás mohli postarat, aby v případě potřeby např. s nákupem potravin nebo obstarání léků, neváhali volat na telefony:
776 678 760 – starostka Renata Hajnová
775 722 823 – místostarosta Libor Uzel
482 720 110 – podatelna obecního úřadu
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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení č. 57/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020.
Usnesení č. 58/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Účetní závěrku obce Nová Ves za rok
2019 bez výhrad.
Usnesení č. 59/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Závěrečný účet obce Nová Ves za rok
2019 bez výhrad.
Usnesení č. 60/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí a souhlasí s plněním rozpočtu
obce Nová Ves do 31.5.2020.
Usnesení č. 61/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní školy a Mateřské školy Nová Ves za rok 2019 bez výhrad; kladný hospodářský výsledek za
rok 2019 ve výši 39.029,03 Kč nařizuje použít na krytí ztráty předcházejících účetních období,
evidované na účtu 432.
Usnesení č. 62/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem Dodatku č. 3 na dodávky a
práce nad rámec Smlouvy o dílo č. 1/2020 na ,, Rekonstrukci stropů v základní škole Nová Ves na
p.p.č. st. 293, k.ú. Nová Ves u Chrastavy“ na základě předloženého změnového listu č.2. ( viz.
příloha). Tato změna dle Zákona 134/2016 § 222 odst. 5 nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a absolutní hodnota změny činí 26,5 % původní hodnoty zakázky, čímž je splněn zákonný
požadavek nepřekročení 50% původní hodnoty závazku.
Usnesení č. 63/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje prodej pozemku p.p.č. 323/14 k.ú. Nová
Ves u Chrastavy o výměře 1040 m 2 za 750,- Kč/m2 jedinému zájemci.Záměr prodeje pozemku byl
zveřejněn dne 12.5.2020.
Usnesení č. 64/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště
obce Nová Ves na pozemku p.č. 1600/3 k.ú. Nová Ves u Chrastavy ( hřbitov). Krajský úřad Liberec
vydal dne 27.4.2020 souhlas s provozováním a řádem veřejného pohřebiště pod čj. KULK
32077/2020.
Usnesení č. 65/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje aktualizaci Obecně závazné vyhlášky č.
1/2020 o místním poplatku ze psů.
Usnesení č. 66/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí změnu sídla Mikroregionu
Jizerské Podhůří Nová Ves čp. 213 Chrastava 46331 a schvaluje nové sídlo Mikroregionu Jizerské
Podhůří v Mníšku Oldřichovská čp. 185 Chrastava 46331.
Usnesení č. 67/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 198/1
k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 1578 m2 za 1 Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu pozemků
na dobu 1 roku.
Usnesení č. 68/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Usnesení č. 69/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem pozemku 198/1 k.ú. Nová Ves
u Chrastavy o výměře 1578m2 jedinému zájemci za cenu 1Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu
pozemků na dobu 1 roku. Záměr pronájmu byl zveřejněn dne 10.6.2020.
Usnesení č. 70/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje záměr pronájmu části pozemku 1600/3
k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře cca 3400 m2 .
Usnesení č. 71/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Nová
Ves č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Tímto se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 2/2015.
Usnesení č.72/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí
č. 20_SOBSO1_4121669284 mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Nová Ves na zřízení odběrného
elektronického zařízení na parc. č. 244/1 k.ú. Nová ves u Chrastavy.
Usnesení č. 73/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020
Usnesení č. 74/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje prodej pozemku p.č. 518/11 k.ú. Nová
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USNESENÍ ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Ves u Chrastavy o výměře 429m2 jedinému zájemci za cenu 650,- Kč/m 2. Záměr prodeje pozemku
byl zveřejněn 15.5.2019.
Usnesení č. 75/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1600/3
k.ú. Nová Ves u Chrastavy o výměře 3400 m 2za cenu 1Kč/m2 dle obecní směrnice o pronájmu
pozemků na dobu 1 roku jedinému zájemci Záměr pronájmu pozemku byl zveřejněn 15.7.2020.
Usnesení č. 76/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s výstavbou rodinného domu na p.p.č.
710/4 k.ú. Nová Ves u Chrastavy dle projektové dokumentace ANTA – AG s.r.o. Štefánikovo náměstí
779/6 460 01 Liberec 1 č. Ba 07262 06/2020.Stavba je v souladu s platným ÚP obce Nová Ves.
Usnesení č. 77/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje Směrnici č. 1/2020 ,,Sazebník
nájemného z hrobového místa k uložení urny a služeb spojených s užíváním hřbitova od 1.1.2021“.
Usnesení č. 78/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves schvaluje návrh projekčního týmu na další etapu
opravy základní školy v Nové Vsi v předloženém rozsahu: oprava střechy, omítky, podlahy v přízemí
a podkroví, sociálního zařízení, kotelny včetně vytápění.
Ukládá starostce obce:
Projednat zrevidování stávajícího projektu na výměnu střešní krytiny a opláštění a projekt rozšířit o
vnitřní elektroinstalaci.
Zajistit energetický tepelný audit jako podklad pro zpracování projektu nového vytápění.
Zajistit projekt na sociální zařízení s ohledem na zřízení pátého ročníku.
Zajistit revizi odpadních vod.
Plánovaná realizace opravy základní školy Nová Ves je rok 2021.
Zastupitelstvo obce Nová Ves bere na vědomí informaci o obdrženém vyjádření místopředsedy
vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k variantě přeložky silnice
1/13 v úseku Krásná Studánka – Dětřichov s tunelem.
Usnesení č. 79/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1799/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy (koryto vodního toku) mezi
obcí Nová Ves a Povodím Labe sp. za účelem výstavby ČOV III. ETAPA kanalizace Nová Ves u Chrastavy.
Usnesení č. 80/20 Zastupitelstvo obce Nová Ves souhlasí s podpisem Smlouvy o nájmu pozemku
na p.p.č. 1799/1 k.ú. Nová Ves u Chrastavy (koryto vodního toku Jeřice IDVT 10100341)“ mezi obcí
Nová Ves a Povodím Labe sp. za účelem výstavby ČOV III. ETAPA kanalizace Nová Ves u Chrastavy.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner NA PLASTY
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky,
sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a
další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Modrý kontejner NA PAPÍR
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem
můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové
obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do
popelnice.

Zelený kontejner NA SKLO
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od
kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze
dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Kontejner označený oranžovou nálepkou
NA NÁPOJOVÝ KARTON
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý
oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity
oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete
oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů,
vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a
různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

Kontejner označený šedou nálepkou NA KOVY
ANO
Do kontejnerů na kovy patří drobnější kovový odpad,
který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky
plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal,
kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů
odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy,
hrnce, vany, kola a další objemnější předměty.
Samostatnou kapitolou jsou kovové
elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech
odkládat pouze kompletní.
NE
Do kontejnerů určených pro sběr kovů na ulici nepatří
plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech
samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou
kapitolu pak tvoří autovraky, které převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na
vrakovištích.
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA
V měsících říjen – prosinec 2020 se dožijí významných životních jubileí tito naši spoluobčané:
Jeřábková Věra
Syrůčková Božena
Krč Miroslav
Vávra Miroslav
Štefanová Irena
Křenčilová Marie
Jahelka Miroslav
Švec Jaroslav
Lacina Zdeněk
Koláčná Kateřina
Kratochvíl Jan
Mozíková Marie
Švecová Eva
Sochorová Jarmila
Vurm Jan
Malý Josef
Maděra Karel
Trojan Jindřich

93
88
85
84
81
78
77
77
76
76
75
75
75
75
74
74
74
74
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Mysliveček Václav
Kvasnička Pavel
Drbohlav Jan
Páv Jiří
Štrinclová Eva
Musilová Dana
Kořínek Václav
Plavčaník Milan
Kučabová Josefa
Duxová Marta
Pavlíková Jaroslava
Fátor Stanislav
Portele Viktor
Šustrová Alena
Pavlíčková JIřina
Myšík Milan
Oktávec Rudolf

73
72
72
72
71
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Pořiďte si pro svoji bezpečnost domácí detektor nebezpečných plynů
Hasiči v posledních letech zaznamenávají stoupající počet zranění, poškození majetku nebo úmrtí z
důvodu úniku nebezpečného plynu. Také počet domácností používajících k vytápění, ohřevu vody
nebo vaření zemní plyn nebo propan-butan stále roste.
Domácí detektor úniku plynu by měla mít pro vlastní bezpečnost každá domácnost, kde se
nachází plynový ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který je poháněn plynem, případně místa, kde
jsou skladovány tlakové lahve s plynem. Detektor plynu dokáže včas odhalit případné
nahromadění hořlavých, výbušných či toxických plynů, protože reaguje už při koncentracích,
které ještě nejsou zdraví nebezpečné. Na přítomnost plynu upozorní zvukovou a světelnou
signalizací. Některé detektory také na digitálním displeji zobrazí koncentraci nebezpečného plynu
v dané místnosti.
Nejčastější nebezpečné plyny v domácnosti
Metan
· hlavní složka zemního plynu
· hořlavý a výbušný
· lehčí než vzduch, hromadí se pod stropem
Propan-butan
· hořlavý a výbušný
· těžší než vzduch, klesá k podlaze
Oxid uhelnatý
· vzniká při nedokonalém hoření a spalování
· hořlavý, výbušný a smrtelně jedovatý
· není ani cítit, ani vidět
· je mírně lehčí než vzduch, stoupá ke stropu
Kam umístit detektor
Detektory instalujeme do místností, kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou to kuchyně, kotelny nebo
místnosti, kde je například plynový ohřívač vody (tzv. „karma“). Místo instalace volíme podle
toho, jestli chceme odhalit únik lehkého plynu stoupajícího ke stropu, nebo těžkého, který se
drží u podlahy. Vhodné umístění konkrétního detektoru by mělo být popsáno v návodu použití
výrobku. Poplašným signálům se vyhneme právě správným umístěním a dostatečnou vzdáleností
od spotřebiče.
Konkrétních modelů domácích detektorů úniku plynu je celá řada. Detekují různé plyny, nejčastěji
propan-butan, zemní plyn, ropné látky a etylen. Na trhu je také dostatečný výběr detektorů plynu,
které lze zapojit do běžné zásuvky s napájením 220V.
Jak se zachovat při úniku plynu
Když víme, odkud plyn uniká, okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr plynu. Místnost se snažíme
vyvětrat otevřením oken a dveří. Poté místo urychleně opustíme. Nezapomeneme varovat
sousedy v domě a událost oznámíme na tísňovou linku 150 nebo 112. Zamezíme používání
otevřeného ohně nebo jiného možného iniciátoru výbuchu (např. vypínače, elektronické přístroje,
spotřebiče).
Pokud dojde k nadýchání nebezpečného plynu, vyneseme postiženou osobu na čerstvý vzduch,
udržujeme ji v klidu a teple a sledujeme dýchání a stav vědomí. Při zástavě dechu okamžitě
zahájíme umělé dýchání. Vždy zavoláme lékaře prostřednictvím tísňové linky 155 nebo 112, i když
se postižená osoba subjektivně cítí dobře.
Pro snížení pravděpodobnosti vzniku nežádoucí události v souvislosti s provozem
plynových zařízení je důležité provádět jejich pravidelné revize a kontroly.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje
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Canisterapeutka z KNL v mateřské škole
Rybářské závody nebyly jen o rybách...

První den ve škole

První den ve škole

Děti na návštěve ve „Střevlíku”

Projektový den s archeologem
Petrem Brestovanským na zámku ve Svijanech

Projektový den s archeologem
Petrem Brestovanským na zámku ve Svijanech

Škola:
lovci mamutů

Akce: železný muž a železná žena

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Do školní družiny mezi nás zavítala paní Petra Konečná, canisterapeutka KNL, se svými dvěma psy
plemene Leonberger - jmenují se Elwis King (zkráceně Elwis) a CrystalElzara (Elza).
Canisterapie je podpůrná forma psychoterapie, je založena na kontaktu. Své využití našla v domovech pro seniory, v dětských domovech a u dětí s tělesnými i smyslovými vadami.
Beseda začala dotazem paní Konečné „ Děti, co se Vám vybaví při slově pes?“ Byla jsem překvapena
jak upřímně děti odpovídaly: „ Kamarád, přítel, mít někoho hrozně rád, nejlepší přítel člověka,
hlídač, který nám pomáhá, kamarád se kterým se pomazlím“. Dále jsme si povídali o tom, které
profese používají psi, do besedy se zapojily všechny děti a odpovídaly spontánně a správně.
Povídali jsme si také o tom, jaká pravidla dodržovat pokud potkáme volně pobíhajícího psa, pokud
jdeme okolo zahrady, kde na nás pejsek štěká. Paní Konečná vysvětlovala dětem na obrázcích
chování psů, na jaký postoj psa si dávat pozor, může naznačovat blížící se útok. Jaký postoj
znamená chci si hrát nebo chci se mazlit.
Děti zaujala modrá vestička, kterou měli pejsci Elwis i Elza navlečenou pod obojkem. Dozvěděli
jsme se, že pro Canisterapii se obléká psům modrá vestička a žlutou vestu používají psi asistenční.
Také jsme se dozvěděli, že pokud potkáme tohoto psa nemáme na něho volat, ani ho hladit. Tento
pes stále pracuje a musí se soustředit. Na závěr jsme se společně vyfotili a děti si mohly oba pejsky
pohladit, na to se těšily ze všeho nejvíc. Jsem ráda, že naše děti mají kladný vztah ke zvířatům.
Yvona Koblihová
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Začátek školního roku
Začátek školního roku v Nové Vsi začal 1. září a i tentokrát nás přišla přivítat a popřát všem žáčkům
paní starostka. Velmi chci poděkovat obci za praktický dar pro každého školáka v podobě knížky a
výtvarných potřeb v hodnotě 500,-Kč na žáka. V letošním roce máme celkem 35 dětí, z toho
nastoupilo osm prvňáčků. Děti se těšily do nově zrekonstruovaných interiérů školy, které si přišla v
den otevřených dveří prohlédnout i široká veřejnost naší obce.
Zatím co jsme během září opakovali učivo z minulého ročníku, který byl velmi poznamenán mimořádnými protiepidemiologickými opatřeními, začaly se kolem nás šířit karantény na okolních
školách. Pevně doufáme, že hygienická opatření, která se snažíme dodržovat nám pomohou zůstat
zdraví co nejdéle. Na začátku října jsme pro děti otevřely pět volnočasových kroužků: sportovní hry,
anglický jazyk, šikovné ruce, hudebně dramatický kroužek a hru na flétnu. Velmi chci poděkovat
obci, která financuje mzdy paních učitelek v době kroužků. Volnočasové aktivity jsme museli
upravit podle pokynů vlády, přesto vidíme, že se děti na kroužky těší a užívají si běžného života v
naší škole.

Návštěva dětí ve Středisku ekologické výchovy „Střevlík“ v Hejnicích
Dne 4. září 2020 se děti první a druhé třídy naší školy zúčastnily programu „Pes, přítel člověka“ ve
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje „Střevlík“ v Hejnicích. Celá akce včetně dopravy
byla hrazena z projektu Evropské unie ve spolupráci s Ministerstvem školství ČR.
Cílem programu bylo povzbudit u dětí pozitivní vztah ke psům, naučit se psům porozumět a dobře s
nimi zacházet.
Od školy děti odjely autobusem v 8.00 hodin. Cesta do Hejnic rychle uběhla a děti se na program
těšily.
Během návštěvy ve Střevlíku se děti seznámily s pejskem Flokim, který byl speciálně vycvičený pro
práci s dětmi. S pomocí canisterapeutických aktivit se děti učily pejskovi důvěřovat a rozumět mu.
Dozvěděly se, jak psi vnímají svět a společně rozluštily tajemství psí řeči a psího chování tak, aby
mohly se psy lépe komunikovat. Naučily se, co všechno péče o pejska obnáší. Některé Flokiho
vykartáčovaly a všechny Flokiho hladily a mazlily se s ním.
Program byl rozdělen na dvě části. Během dlouhé přestávky se děti nasvačily a společně běhaly v
zahradě ekocentra. Byla zde pro ně připravena i překážková dráha, což děti kladně uvítaly.
Na závěr programu si děti ještě nakreslily obrázek pejska. Na památku dostaly velký odznak s
podobiznou Flokiho.
Do školy se vrátily opět autobusem, kde je čekal výborný oběd. Celý výlet se jim líbil, počasí přálo a
děti byly spokojené.
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MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 18. září děti základní školy vyjely na zámek Svijany na projektový den. Využili jsme
manžela paní učitelky Evy Brestovanské, který je archeologem v libereckém muzeu a vede
společnost Archa 13, která si klade za cíl zpřístupnit archeologii a poznatky z časů dávno minulých
široké veřejnosti. Pan archeolog Petr Brestovanský pro děti na zámku připravil projektový den o
pravěku. Děti si osahaly náčiní pravého archeologa, mohly si vzít do rukou repliky pravěké keramiky, podívaly se do pravěké vesnice a viděly interaktivního bojovníka z doby bronzové. V expozici si
prohlédly pravěký pohřbívací rituál a osahaly si repliky pravěkých nástrojů. Každý si mohl nakreslit
obrázek z toho, co si zapamatoval a tvůrce nejkrásnějšího obrázku dostal repliku pravěkého
štěrchátka. Na zahradě zámku si děti prohlédly keltskou svatyni, vykopaly z pískoviště schovanou
kostru svině a objevily jako správní archeologové starodávnou minci. Paní učitelky doplnily
dopoledne střelbou z luku a dalšími hrátkami na zahradě. Velmi chceme poděkovat panu Brestovanskému za poutavé archeologické dopoledne, které děti moc bavilo. I tento projekt byl financován Evropskou unií ve spolupráci s MŠMT.
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ADVAITA
CYKLOPUŤÁK 2020
Na přelomu června a července 2020 jsme absolvovali náš tradiční pětidenní cyklopuťák po kempech
Českého ráje.
V pondělní ráno poněkud mrholilo, ale to nás neodradilo od opuštění domu komunity a podniknutí
zhruba šedesátikilometrové cesty do Duo kempu k Branžeži. Trasa naštěstí nebyla nijak moc
náročná. Až na jeden asi tří kilometrový úsek do kopce v Kryštofově údolí.
Do našeho prvního kempu, kde na nás čekali ti, co kvůli zdravotnímu stavu nemohli jet na kole, jsme
dorazili všichni a v celku. Čekala tam tradičně terapeutka Adéla s dcerami a upečenými buchtami.
Večer jsme se vyrazili vykoupat do místního Komárovského rybníka. Večer jsme poseděli u ohně a
šli brzo spát.
Další den jsme po vydatné snídani vyrazili do dalšího kempu u Sobotky. Naším prvním cílem dne byl
hrad Kost. Naplánovaná cesta nebyla zpočátku ani trochu příjemná, neboť vedla lesní cestou plnou
vystouplých kořenů a pro kola to nebyl zrovna ideální terén. Ale zvládli jsme to jako spoustu dalších
nástrah bez psychických nebo materiálních škod.
Pod hradem jsme se setkali se zdravotně indisponovaným zbytkem skupiny, který tam dorazil
autem. Obešli jsme si hrad Kost a vydali jsme se dál do naší cílové kempovací stanice. Byl to za celý
cyklopuťák nejlepší kemp, ve kterém jsme přenocovali. Dosyta jsme si užili super bazén s přiměřeným zázemím, a navíc tam byl ještě klid díky malému množství hostů, protože teprve začínaly
prázdniny.
Další den jsme se vydali na cestu do posledního kempu Zrcadlová koza u Turnova.
Cesta vedla střídavě z kopce a vzápětí do kopce. Ale drželi jsme dobré tempo a dorazili jsme všichni v
pořádku, zatímco ostatní již rozbalovali stany.
První den byl v kempu klid. Druhý den jsme absolvovali procházku do Malé Skály, odkud jsme jeli
zpět do kempu na raftech. Počasí nám již odpoledne moc nepřálo a vydatně zapršelo. Čas deště
jsme tedy strávili pod střechou hraním společenských her.
Druhá noc v kempu Zrcadlová Koza byla již rušnější, protože začali přijíždět dovolenkáři, kteří hučeli
dlouho do noci, a nám se nepodařilo uspokojivě se vyspat. V dalším dnu nás totiž čekal výšlap na
Rozmezí ve výšce 1000 m n. m. z Malé Skály (266 m n.m.).
Na vrchol Rozmezí byla cesta úmorná a téměř pořád do kopce. Nakonec jsme nahoru vyjeli, ale
jeden z nás cestou odpadl. Čest děvčatům, která tuto speciální expedici zvládla s námi!
Putování po Českém ráji bylo
krásné i náročné a zpět do
komunity jsme dorazili všichni!
Zde nás čekala večeře od naší
hospodářky Janičky, za což jí patří
náš vřelý a srdečný dík!
Stejný dík patří našim terapeutům
za organizaci, provázení, sdílení i
podporu!
.......................................................
Spokojený klient TK ADVAITA
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FK NOVÁ VES
Zdravím přátele novoveského fotbalu,
chtěl bych vás informovat o předešlých třech měsících naší činnosti.
Od měsíce srpna opět hrajeme ve fotbalových soutěžích ve složení A tým, B tým, starší přípravka.
A tým se v současné době nachází na 10 pozici, 2 výhry ,4 prohry. S příchodem nového trenéra p.
Tvrzníka došlo ke změně ve způsobu tréninku a v novém přístupu k týmu. Doufáme, že tyto změny
se odrazí i v lepších výsledcích.
B tým je na třetí pozici což je moc pěkný výsledek a v tomto duchu by mohl pokračovat i nadále pod
vedením trenéra Vladimíra Komarova.
Naše starší přípravka se zapojila do okresních soutěží a účastní se každý týden víkendových
turnajů.
Po počátečních prohrách získal tým zdravé sebevědomí a kolektivního ducha a dokázal se
vybičovat k hezkým výsledkům.
Jsem rád, že se nám rozrůstá dětský dorost a v současné době máme již 32 členů a tím pádem jsme
nuceni hledat další trenéry, aby se nadále mohl tým rozvíjet. Již jsme jednoho v týmu přivítali a je
jim Jiří Salaba, který věřím bude velkým přínosem jak pro děti tak fotbalový klub.
Bohužel současná situace ohledně covidu-19 nám omezila veškerou činnost, proto se nějaký čas
s vámi diváky neuvidíme. Věřím, že vás po znovuobnovení činnosti budeme moci v hledišti přivítat
a v případě zájmu i nové členy.
Hráčům bych rád vzkázal, aby neztratili elán a chuť reprezentovat Novou Ves než se zase uvidíme
na trénincích.
V případě vašeho zájmu bychom uvítali jakoukoli pomoc při chodu fotbalového klubu.
Přeji hezké podzimní dny.
Martin Maťátko , předseda FK Nová Ves
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HISTORIE
Spolková činnost v Nové Vsi
Až do zrušení poddanství byly veškeré spolky zakázány. Šlechta se domnívala, že by takové spolky
vyvíjely činnost proti ní. Jedinou výjimkou byly různá náboženská společenství, jejichž aktivity se
nezdály nebezpečné.
Rok 1848, kdy byly zrušeny robotní povinnosti vesničanů, byl nazýván „Jaro národů“.
Teprve po vynucené změně rakouské ústavy bylo povoleno zakládání různých spolků, v nichž se
dobrovolně sdružovali občané podle svých zájmů.
V roce 1868, byl založen spolek zvaný německy Saatgängerverein. V překladu to znamená, že
udržovaly prastarý zvyk vyjíždět na jaře po polních cestách a snažili se různými rituály zajistit toho
roku bohatou úrodu obilí. Byl to vlastně zvyk z dávných pohanských dob.
Od roku 1887 začal vyvíjet svou činnost německý tělovýchovný spolek. Cvičilo se v sálech několika
hostinců. Spolek postavil na vlastní náklady přístavbu, která teprve po 25 letech připadla škole.
Od roku 1920 získal tělovýchovný spolek letní tělocvičnu – hřiště. Teprve od této doby se cvičilo
podle družstev (muži, ženy, mládež) pod odborným vedením.
Roku 1888 byl v Nové Vsi založen spolek, který byl vlastně pobočkou všeobecné nemocenské
pojišťovny v Liberci. Cílem bylo zajištění rodin dělníků v době nemoci.
Členové tohoto spolku založili v roce 1890 čtenářský spolek, v roce 1892 konzumní družstvo a roku
1895 vznikl spolek textilních dělníků. Později byl založen také dělnický pěvecký, tělovýchovný a
sportovní oddíl. V říjnu 1891 vznikla v obci skupina zemědělského a lesnického okresního spolku.
V roce 1897 bylo v Nové Vsi založeno samostatné zemědělské kasino. Byl to vlastně svépomocný
spolek, který umožňoval rolníkům kupovat ze společných peněz zemědělské stroje a hnojiva.
Kasino bylo také iniciátorem založení ovocnářského a zahradnického spolku.
V roce 1902 byla v obci založena spořitelna firmy Raiffeisen.
V roce 1892, kdy se lidovým dopravním prostředkem stalo jízdní kolo, byl založen cyklistický
spolek.
Hlavní náplní jeho činnosti bylo pořádání společných výletů do okolí s vlasteneckým zaměřením.
Později zde byly pokusy o krasojízdu, která se stala tehdy u veřejnosti velmi oblíbenou.
V roce 1904 vznikl tzv. Svaz Němců v Čechách, hlavním cílem byla podpora německého národního
uvědomění. K tomu patřila i hmotná podpora chudších členů. V roce 1922 byla založena také
ženská část tohoto spolku.
V roce 1910 byl založen místní školní spolek, později nazvaný Kulturní svaz. Po vzniku ČSR jeho
činnost ustala. V průběhu 1. světové války byla činnost většiny spolků přerušena. Po skončení
války se začala opět rozvíjet. Začal pracovat Svaz německé zemědělské (vesnické) mládeže.
Byl vytvořen také tzv. Katolický německý lidový svaz. Jeho členové měli za úkol šířit křesťanský
světový názor, hájit jej v rodině i ve společnosti.
Podle zákona ze 7. února 1919 byl v Nové Vsi o rok později založen tzv. místní vzdělávací výbor,
jehož úkolem bylo organizovat pro veřejnost přednášky o umění a vědě a zvyšovat tak celkovou
úroveň všeobecného vzdělávání.
V roce 1919 byla v obci založena místní lidová knihovna, která tehdy měla 687 svazků.
Yvona Koblihová
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