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Výroční zpráva 
občanského sdružení 

Spolek pro volný čas NOVOVESAN 
 

Spolek pro volný čas NOVOVESAN (zkráceně NOVOVESAN) je dobrovolným 

nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona               

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 

Představení organizace 

 

Našimi hlavními činnostmi jsou podpora a budování prostředí pro volnočasové 

aktivity dětí a mládeže, celoroční práce s organizovanými i neorganizovanými 

dětmi a mládeží a ochrana životního prostředí v Nové Vsi nad Nisou.  

 

Jako doplňkovou činnost organizujeme kulturní, sportovní a společenské akce 

včetně vzdělávacích programů. Navíc se snažíme podporovat prosazování širší 

účasti veřejnosti v řízeních týkajících se veřejných prostranství, veřejné 

infrastruktury, sportovišť a ochrany životního prostředí. 
 

Sídlo organizace: 

NOVOVESAN o.s. 

Nová Ves nad Nisou 264 

468 27 Nová Ves nad Nisou 

  

Identifikační číslo: 26580641 

Zapsáno dne 31.10.2008 Ministerstvem 

vnitra 

Číslo jednací: VS11-1173391/08-R 

 

Telefon: 602 770 103 

Mail: pluharova@novovesan.cz 

www.novovesan.cz 

 

 

orgány sdružení 

předsedkyně: Irena Pluhařová 

dozorčí rada:  Mgr. Jana Fialová 

  Mgr. Marie Šulcová 

  Hana Náprstková 

 

 

 

 

 

2009 

mailto:pluharova@novovesan.cz
http://www.novovesan.cz/


 
2 

Hodnocení roku 2009 a plány na rok 2010 

 

Rok 2009 byl pro naše občanské sdružení 

prvním rokem činnosti. Snahou organizace 

je především trvalé budování 

volnočasového zázemí pro děti a mládež 

z Nové Vsi nad Nisou. V tomto směru jsme 

v roce 2009 připravili a zrealizovali hned 

několik úspěšných projektů. Podařilo se 

nám navázat partnerství s místní 

samosprávou, vedením místní školy a 

podnikatelskými subjekty v místě. Díky 

této aktivní spolupráci a finanční podpoře 

jsme mohli realizovat projekty:, Keramická 

dílna pro děti, Spolkově v knihovně a Alej 

dětí. Sami jsme se stali také partnery 

místní základní a mateřské školy při 

přípravě žádosti a realizaci jejich 

grantového projektu Otevřená školní 

zahrada I. Etapa. 

 

V oblasti ochrany životního prostředí, 

praktických opatření  a podpory 

environmentální výchovy a osvěty se nám 

podařilo zrealizovat či zahájit tyto 

projekty: Když jaro zaťuká, zhotovení 

projektové dokumentace Obnovy 

krajinných struktur a regenerace 

urbanizované krajiny, Alej dětí, Publikace a 

skládačka – Významné krajinné prvky a 

památky Nové Vsi nad Nisou, Mokřadní 

biotop v Nové Vsi nad Nisou. V těchto 

aktivitách nás podporují obec Nová Ves 

nad Nisou, základní a mateřská škola 

v Nové Vsi nad Nisou,  Novoveský 

okrašlovací spolek, Liberecký kraj, MěÚ 

Jablonec nad Nisou – odbor životního 

prostředí, podnikatelé  a soukromé osoby.  

 

V roce 2010 bychom rádi dokončili 

rozpracované projekty a zahájili realizaci 

dalších. Budeme se opět cíleně věnovat 

volnočasovému zázemí, ochraně přírody a 

chtěli bychom posílit oblast prosazování 

širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících 

se zájmových cílů občanů Nové Vsi nad 

Nisou. Pro rok 2010 se nám podařilo 

uzavřít partnerskou dohodu s obcí Nová 

Ves nad Nisou o správě Obecní knihovny. 

Chtěli bychom tuto činnost spojit s činností 

Spolkové knihovny, zahájit pravidelné 

doprovodné programy, rozšířit knižní fond 

a zahájit pravidelnou spolupráci s místní 

základní a mateřskou školou. Dále bychom 

chtěli rozšířit nabídku volnočasových 

kroužků pro místní děti. 

 

 

 

 

Děkujeme sponzorům, partnerům, dobrovolníkům a všem, 

 kteří přispěli k úspěšnému fungování našeho občanského sdružení 

v roce 2009. 
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Grantové projekty roku 2009 
 

Když jaro zaťuká 
Cílem projektu bylo aktivní zapojení dětí z naší obce do péče o životní prostředí. Hlavní aktivitou 

projektu bylo zakoupení a rozmístění 25 ks hnízdících budek pro ptactvo v našich lesích. Do naší 

aktivity se podařilo zapojit partnera Lesy ČR, který nám významně pomohl při vyhledávání vhodných 

míst, umístění budek a následné péči o ně. Dětem byla předána i lesnická mapa s vyznačením 

umístěných budek. Mezi doprovodné aktivity patřila také soutěž Kvetoucí strom roku 2009, výtvarné 

aktivity v základní a mateřské škole na téma ptactvo, nakoupili jsme krmení pro ptáky na zimu  a 

vybavili jsme  spolkovou knihovnu atlasy ptáků a stromů.  

 

              
 

Grantová podpora nám byla poskytnuta od Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor v celkové částce Kč 19 500,--  

 

Příprava projektu Obnovy krajinných struktur a regenerace urbanizované 

krajiny 
Cílem projektu bylo vytvoření projektové dokumentace budoucí podoby centrálního parku v obci 

Nová Ves nad Nisou, výsadby aleje v úseku chata Kynast – Tři lípy a úprava okolí pramene řeky Nisy. 

Tyto dokumentace jsou nedílnou součástí žádost do operačních programů EU. Důležitým aspektem 

projektu bylo zapojení veřejnosti, místních spolků, místní samosprávy a dotčených podnikatelských 

subjektů do tvorby projektu. Za nemalého úsilí se nám podařilo projektové dokumentace připravit 

s ohledem na maximální možnou míru zakomponování požadavků zúčastněných stran do budoucí 

podoby parku. Na přípravě projektu se nepodíleli jen tito účastníci, ale spolupracovali jsme také 

s Agenturou ochrany a přírody z Liberce a odborem životního prostředí z Jablonce nad Nisou. Podání 

žádosti do operačního programu již ale přesahuje naše finanční možnosti a o tuto stránku věci se dále 

bude starat obec Nová Ves nad Nisou jakožto vlastník dotčených lokalit.  

 

          
Grantová podpora nám byla poskytnuta od Nadace OKD v celkové částce Kč 188 000,-- 
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Vybavení společné školní a spolkové dílny pro kreativní tvorbu dětí a mládeže 
Cílem projektu bylo zakoupení keramické pece a základního materiálního vybavení dílny. 

Keramická pec i materiál budou sloužit dětem a veřejnosti z Nové Vsi nad Nisou. Naše sdružení 

iniciovalo založení keramického kroužku a pořádání nepravidelných keramických workshopů pro 

veřejnost. Dílnu využívá taktéž naše základní a mateřská škola pro výtvarnou výchovu. 

 

   
 

                                                                                                       
Grantovou podporu tohoto projektu jsme získali ze třech zdrojů: Nadace Preciosa Kč 30 000,--, Liberecký kraj Kč 14 000,--, 

Nadace škola hrou Kč 5 000,-- 

 

Alej dětí 
Cílem projektu bylo znovuobnovení staré úvozové cesty a její osazení novým ovocným stromořadím. 

Nedílnou součástí projektu bylo také ošetření stávajících mohutných javorů v centrální části aleje a 

zbudování mobiliáře vhodného pro zatraktivnění pobytu v lokalitě. V létě 2009 proběhlo prořezání 

náletových dřevin, byla zahájena likvidace invazní křídlatky sachalinské, byly ošetřeny první dva 

javory a umístěny vazby do koruny. Koncem prázdnin byla instalována velká kruhová dřevěná lavice 

okolo jednoho z ošetřených javorů v místech, kde jsou překrásné výhledy do krajiny. V blízkosti této 

lavice byl umístěn lezecí totem pastelka – maskot aleje. Jedná se o herní prvek pro děti, který se stal 

lákavým cílem vycházek pro děti. Na začátku aleje byla instalována informační cedule, jejíž osazení 

textem bude provedeno až na jaře 2010. Text této cedule se bude věnovat stromům a jejich funkci 

v krajině. Posledním krokem bylo vyhloubení výsadbových jam. V plánovaném termínu výsadby – 

polovina října 2009 – nás bohužel zaskočila vydatná sněhová nadílka, která se držela téměř 14 dnů. 

Termín výsadby se proto přesunul na duben 2010. Cestu bude lemovat 20 třešňových vysokokmenů 

ze starých odrůd. Tento projekt vznikal, a stále probíhá, za výrazné pomoci obce Nová Ves nad Nisou 

a Novoveského okrašlovacího spolku. Výsadby se budou účastnit děti z naší obce za dopomoci svých 

rodičů. Projekt přesahuje i do roku 2010. 

                                    
Grantová podpora nám byla poskytnuta od Nadace Partnerství ve výši Kč 96 000,-- 

 



 
5 

Spolkově v knihovně 
Cílem projektu bylo zajistit základní knižní fond ve spolkové knihovně v těchto oblastech: regionální 

knihovnička, kreativní tvorba a volnočasové aktivity, environmentální vzdělávání a osvěta. Kromě 

knižního fondu je cílem projektu zahájit pravidelné činnosti a akce jako např.: čtenářský knižní klub, 

noční spaní v knihovně, doprovodné výtvarné a literární soutěže. Díky tomuto projektu uspořádáme 

v roce 2010 pro děti autorskou besedu a kreativní dílnu se známým ilustrátorem. Projekt našel 

pozitivní ohlas především u dětí. Na základě zahájení činnosti spolkové knihovny jsme se s partnerem 

spolku obcí Nová Ves nad Nisou dohodli i na společném vedení Spolkové a Obecní knihovny 

v jedněch prostorách pod vedením našeho občanského sdružení od roku 2010. Tento projekt nám 

pomohl nastartovat dlouhodobý záměr  zajištění celoroční  volnočasové nabídky pro děti, mládež, ale 

i dospělé občany Nové Vsi nad Nisou. Projekt přesahuje i do roku 2010. 

                 

         
Grantová podpora nám byla poskytnuta od Nadace VIA ve výši Kč 50 000,-- 

 

Čteme s chutí, čteme rádi, já i moji kamarádi 
Cílem projektu bylo posílit naši spolkovou knihovnu o knižní fond s dětskými tituly a uspořádat pro ně 

autorskou besedu se spisovatelem dětských knih. Dále jsme v rámci projektu vytvořili čtenářský klub 

pro děti a mládež a uspořádali doprovodné výtvarné akce. Díky projektu se nám podařilo rozšířit 

nabídku dětských titulů o několik desítek a v měsíci listopadu jsme uspořádali autorskou besedu se 

spisovatelkou Ivonou Březinovou. Besedy se zúčastnily děti z místní mateřské a základní školy.  

 

                                                         

                              
 

Grantová podpora nám byla poskytnuta od Libereckého kraje ve výši Kč 8 000,-- 
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Publikace a skládačka – Významné krajinné prvky a památky Nové Vsi nad 

Nisou 
Tento projekt si vzal za cíl vytvořit 2000ks skládačky na téma Významné krajinné prvky a 

památky v Nové Vsi nad Nisou a 500ks brožury, která toto téma ještě rozvede o tipy na výlety do 

okolí naší obce. Obě tyto tiskoviny budou mít i cizojazyčné stručné překlady. Tvorby tohoto projektu 

se chopili předsedové místních občanských sdružení Novovesanu a Novoveského okrašlovacího 

spolku. Na přelomu roku 2009/2010 byla vytištěna skládačka a distribuována do informačních center 

v okolí a v obci Nová Ves nad Nisou je k dispozici na obecním úřadu, v knihovně, na rozhledně 

Nisanka, několik desítek výtisků bylo poskytnuto místní škole pro potřeby výuky o místě, kde děti žijí, 

zbývajícími výtisky disponují občanská sdružení Novovesan a Novoveský okrašlovací spolek pro 

potřeby environmentální osvěty při akcích pro veřejnost. Brožura vyjde v první polovině roku 2010. 

Projekt přesahuje i do roku 2010 

                                                    
 

Grantová podpora nám byla poskytnuta od Libereckého kraje ve výši Kč 72 000,--  

a od obce Nová Ves nad Nisou ve výši Kč 5 000,--. 

 

Zdravé vánoce 
Cílem projektu bylo uspořádat workshop na téma zdravé předvánoční pečení. Workshop se 

uskutečnil 19. listopadu v prostorách kuchyně a jídelny místní základní školy. Rodiče s dětmi se 

seznámili s alternativními surovinami používanými při přípravě vánočního cukroví. Několik druhů si 

sami vyrobili. Část cukroví byla účastníky věnována na vánoční besídku v mateřské a základní škole.    

       

                                                                  
                                                                                                                                                                                

                           
 

Grantová podpora nám byla poskytnuta od Libereckého kraje ve výši Kč 7 000,-- 
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Mokřadní biotop v Nové Vsi nad Nisou 
Cílem projektu je odborné zmapování a monitoring ptactva, vybraných skupin obratlovců a 

bezobratlých v lokalitě pod statkem. Území bylo již v roce 2009 odborně zmapováno z botanického 

hlediska a tato činnost by na ně měla navázat. Smyslem těchto průzkumů je relevantně doložit 

význam této prameništní oblasti v intravilánu naší obce a zahájit jednání o změně statusu lokality. 

Odborné posudky budou také sloužit jako podklad pro zahájení kroků vedoucích k odstranění černé 

skládky v areálu bývalého kravína a budou upozorňovat na rozsah případných ekologických škod 

plynoucí z této nepovolené podnikatelské činnosti. Projekt přesahuje do roku 2010. 

 

                                   
 

 

                                            
 

 

                                                                        
 

 
Grantová podpora nám byla poskytnuta od Nadace VIA ve výši Kč 30 000,-- 
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Hospodaření sdružení v roce 2009 
 

 

Grantové, dotační a ostatní 

příjmy v roce 2009 
 

Příjmy:  

poskytovatel Částka 

Nadace OKD 188 000 

Nadace škola hrou 5 000 

Liberecký kraj 101 000 

Nadace pro záchranu 

a obnovu Jizerských hor 

 

19 500 

Nadace Preciosa 30 000 

Nadace Partnerství 96 000 

Nadace VIA 80 000 

Obec Nová Ves nad Nisou 9 000 

Podnikatelské subjekty 55 000 

Příspěvky členů 1 200 

Příjmy z vlastní činnosti 8 942 

Dobrovolné příspěvky  

občanů Nové Vsi nad Nisou 

 

1 500 

celkem 595 142 

Příjmy ( = uhrazeno v roce 

2009) 

532 554 

Převádí se do roku 2010 

(pohledávky) 

62 588 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výdaje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

účel částka 

Spotřeba materiálu 171 629 

Propagace     9 097 

Ostatní služby  30 031 

Zaměstnanci 36 000 

Hmotný majetek 176 625 

Kancelářské a výtvarné  

potřeby 

32 493 

software 4 844 

Finanční náklady   488 

Celkem uhrazeno 2009 461 207 


