
Novinky z Novovesanu... 
 
Ve�ejná zele� v centru obce, na Novoveském h�ebeni a v okolí pramene Nisy  
 
V dnešním �ísle Zpravodaje bych Vás ráda informovala o tom, jak postupuje p�íprava projektové dokumentace ve�ejné zelen�. 
Na úvod bych ráda zopakovala, jakým zp�sobem je celý projekt financován a jaké má návaznosti. Koncem lo�ského roku jsme 

p�edložili panu starostovi a paní místostarostce návrh na 
zm�ny a úpravy ve�ejné zelen� v obci v lokalitách centrálního 
parku, cesty po Novoveském h�ebenu a prostoru v okolí 
prameništ� Nisy. Projektový zám�r našeho spolku Novovesan 
byl ze strany zástupc� obce podpo�en za podmínky kvalitn� 
zpracované projektové dokumentace k zám�ru. Protože 
kvalitní projektová dokumentace je v�c finan�n� náro�ná, 
zpracovalo naše ob�anské sdružení Novovesan žádost Nadaci 
OKD o finan�ní podporu vzniku této dokumentace. Naše 
žádost byla vyhodnocena jako kvalitní a p�ínosná pro široké 
spektrum obyvatel a byla podpo�ena v plné výši 188 000,- 
K�. Z tohoto je z�ejmé, že nositelem projektu p�ípravy 
dokumentace je Novovesan o.s. a veškeré finance 
vynaložené na tento projekt jsou hrazeny naším spolkem 
za výrazné podpory Nadace OKD. Tolik finance. 
V p�edchozích �íslech Zpravodaje jsme uve�ejnili výzvu 
ob�an�m, aby se v p�ípad� zájmu obrátili na naše ob�anské 

sdružení a vyjád�ili své požadavky, pot�eby a o�ekávání od 
t�chto lokalit. Poté jsme svolali pracovní sch�zky, kterých se 
zú�astnili, krom� spolku Novovesan, také zástupci Sboru 
dobrovolných hasi��, Novoveského okrašlovacího spolku, 
zástupci obce a podnikatelské subjekty p�sobící v dané oblasti 
- Lanovkový park König a majitelka místních potravin. Na 
základ� požadavk� Vás ob�an�, spolk� a dalších subjekt� se 
za�aly rýsovat první obrysy centrálního prostranství v obci 
(pracovn� nazvané Park König). P�estože jednání nebyla 
jednoduchá a není bohužel možné vždy vyhov�t všem, 
myslím si, že vzniká projekt, který respektuje v maximální 
možné mí�e aktuální pot�eby a o�ekávání ob�an�. P�íprava 
projektové dokumentace se chýlí ke konci a Vy budete mít 
možnost výsledky našeho spole�ného úsilí vid�t (zatím jen na 
papí�e) na nást�nce ve vestibulu OÚ vedle pošty. 
P�edpokládám, že projekt bude k vid�ní v pr�b�hu m�síce 
srpna. 

Projekt "Parku König" �eší úpravu zelen� a to p�edevším 
ošet�ení a vykácení starých a nebezpe�ných strom�, výsadbu 
strom� nových, výsadbu ke�ových skupin, terénní úpravy 
vedoucí ke zvýšení estetické hodnoty prostranství, novou sí� 
cesti�ek a p�šin, odpo�ívadla, informa�ní cedule, dopl�kový 
mobiliá�, prostranství pro sdružování ob�an�, úpravu okolí 
vodní nádrže, nový vjezd pro hasi�skou techniku a prostor 
pro po�ádání sout�ží, herní plácek pro malé d�ti a herní 
plocha pro sportovní vyžití nás všech. Krom� t�chto opat�ení 
plánujeme vybudovat tzv. suchý potok, který bude zakon�en 
t�ní pro obojživelníky, která bude nejen vítaným prvkem pro 
živo�ichy, ale také novým dynamickým prvkem p�i 
procházkách v parku. 
Záv�rem bych ješt� cht�la dodat, že projektová dokumentace 
je pouze první krok k žádanému cíli - rekultivaci 
zmi�ovaných oblastí. Dalším krokem je vypracování žádosti 
do evropských fond�, úsp�ch žádosti a pak teprve m�že dojít 
k samotné realizaci. Pokud ob�ané a zástupci obce p�ijmou 

projekt jako kvalitní a ztotožní se s naším zám�rem, m�žeme pokra�ovat v p�íprav� žádosti do Opera�ního programu životního 
prost�edí, kterou bude možno podat v m�sících �íjen a listopad letošního roku. Realizátorem celého následného projektu již 
musí být Obec Nová Ves nad Nisou jakožto majitel dot�ených území a náš spolek Novovesan bude partnerem p�ípravy tohoto 
procesu a p�edá obci k dispozici práv� dokon�ovanou projektovou dokumentaci �ímž pom�žeme uspo�it z obecního rozpo�tu 
nemalé finan�ní prost�edky. 
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