
 
Akce Novovesanu: 
 
P�ÍPRAVA PROJEKTU OBNOVY KRAJINNÝCH STRUKTUR  
A REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY 
 
Dne 10.4.2009 byl schválen grantový projekt Spolku pro volný �as Novovesan, podpo�ený Nadací OKD - z programu Pro 
Evropu. Cílem tohoto projektu je po�ízení autorizované projektové dokumentace a inventarizace d�evin pro ú�ely podání 
žádosti do Evropských fond� (konkrétn� Opera�ní program životního prost�edí - osa 6 - podoblast 6.5 a 6.3). Celkem jsme 
získali podporu ve výši K� 188 000,-. 
 
Co to tedy pro naši obec a ob�any znamená? V nejbližších dnech a m�sících budete vid�t r�zné skupinky expert� na životní 
prost�edí, kte�í se budou pohybovat po obci a okolí s r�znými mapami a fotoaparáty a budou procházet nejr�zn�jší lokality. 
Nemusíte se tudíž obávat, že se jedná o projektování silnic, �i nové výstavby v místech, kde máme krásnou p�írodu. Ba 
naopak. Bude vznikat projekt, který podporuje ochranu životního prost�edí, údržbu vzrostlé zelen� a výsadbu zelen� nové. Zde 
uvádím konkrétní lokality, které náš projekt �eší: Park König (celá oblast od zahrádká�ské zóny p�es zalesn�nou �ást až po 
vodní nádrž a p�ilehlé louky), dále vyhlídkovou cestu po Novoveském h�ebenu (od Kynastu, p�es k�ižovatku U k�ížku, dále k 
Nisance, od Nisanky ke T�em lipám a navážeme na prameništ� Nisy - celkem úsek cca 2,5km), dále tzv. "Alej d�tí" (úsek 
zarostlé úvozové cesty v délce cca 400m od Piller� do kopce k panu Ku�erovi) a v neposlední �ad� areál Otev�ené školní 
zahrady (pozemky v okolí školy). Celá koncepce se v sou�asné dob� intenzivn� detailn� �eší v rámci kooperace s Obecním 
ú�adem v Nové Vsi nad Nisou, odborem životního prost�edí z Jablonce nad Nisou, Agenturou ochrany p�írody a krajiny a 
projek�ní kancelá�í Atelier zahradní slavnost. Celou akci koordinuje a zast�ešuje Novovesan, který bude partnerem obce i p�i 
p�íprav� a zpracování žádosti do fond� EU, která se p�ipravuje na podzim letošního roku. Dokumentace vzešlá z této akce 
bude sloužit jako odborný podklad a zárove� povinná p�íloha p�i zpracování žádosti o financování zám�ru. Pro p�edstavu 
ve�ejnosti uvádím, že celá realizace následných opat�ení se bude pohybovat v �ástce p�ibližn� 3 milion� korun a bude tudíž 
velmi výrazným krokem ke zlepšení a ochran� životního prost�edí v naší obci.  
 
Zárove� bych cht�la informovat všechny ob�any, kte�í mají jakékoliv dotazy, �i vlastní návrhy na úpravy dot�ených lokalit, 
aby m� kontaktovali do 10.�ervna 2009 na email: info@stobjablonec.cz nebo tel.: 602 770 103. Ráda Vaše p�ipomínky do 
projektu zahrnu, pokud budou v souladu se zám�rem, tj. budou podporovat a respektovat ochranu a údržbu  životního 
prost�edí. 
 
 
 
SPOLKOVÁ VÝZVA OB�AN�M: 
 
V letošním roce se náš spolek Novovesan rozhodl ve zvýšené mí�e v�novat také životnímu prost�edí v 
obci. Zvláštní d�raz dáváme na pé�i o naše stromy a novou výsadbu. V rámci letošního spole�ného 
projektu našeho spolku a obce bychom cht�li vyhlásit významné stromy naší obce, z nichž n�které by 
p�ešly i pod ochranu státu. Cht�li bychom Vás tímto oslovit k vytipování vlastních oblíbených strom�, 
které byste rádi vid�li v naší obci i po další desetiletí. 
Co je zapot�ebí: zaslat popis místa Vašeho oblíbeného stromu, 
pop�ípad� fotografii, uvést d�vod, který Vás k tomuto kroku vede a 
pokud má Váš strom také n�jakou zajímavou historii, �i se k n�mu 
váže zajímavý p�íb�h, nezapome�te jej zmínit. Ze zaslaných 
"kandidát�" bude  
v užším ve�ejném výb�ru vybráno 8 strom�, kterým bude poskytnuta 
p�íslušná ochrana. Tato ochrana bude zajiš�ovat, že nebude možné s 
t�mito stromy neuvážen� nakládat (pro�ezávat, kácet, p�ipev�ovat na 
n� cedule apod.) Zárove� zajistí t�mto strom�m i do budoucna 
odbornou pé�i a pokud možno i dlouhov�kost. Vámi vytipované 
stromy se nemusí nacházet jen na Vašem pozemku, ale kdekoliv v 
katastrálním území naší obce. 
Kam zaslat Vaše tipy? email: info@stobjablonec.cz  poštou na adresu : 
Novovesan, 468 27 Nová Ves nad Nisou 459, nebo m�žete své tipy 
odnést i na OÚ. Uzáv�rka prob�hne 10.�ervna 2009.    

                                                                  
Za Novovesan I.Pluha�ová 


