
 
 
 
 

   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 
 
Hlavním cílem našeho občanského sdružení je spojovat lidi z Nové Vsi nad Nisou. Tohoto 
cíle se snažíme dosáhnout především prostřednictvím celoročních volnočasových nabídek 
pro děti, mládež i dospělé, pořádáním kulturních a sportovních akcí či tvorbou společných 
projektů zaměřených na životní prostředí v naší obci a okolí. Dlouhodobým cílem našeho 
sdružení je také postupné zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů týkajících se 
důležitých opatření se vztahem ke každodennímu životu naší obce.  
 
sídlo organizace:  
 
NOVOVESAN o.s.  
Nová Ves nad Nisou 231 
468 27 Nová Ves nad Nisou  
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kontakt telefon: 602 770 103 
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Hodnocení roku 2012 a plány do roku 2013 
 
Rok 2012 byl pro naše sdružení čtvrtým rokem. Cílem tohoto roku byl rozvoj volnočasových  
nabídek pro organizované děti formou pravidelných kroužků a posílení aktivit i pro 
neorganizované děti a mládež nabídkami v době prázdnin a víkendů. V tomto směru jsme 
dokázali naplnit naše cíle. Kroužky pravidelně navštěvovalo 61 dětí, 19 dospělých, 
workshopů a akcí pro rodiny se zúčastnilo 180 lidí, kulturních akcí, která buď pořádáme nebo 
na kterých se podílíme navštívilo přes 2000 místních i přespolních. Dále jsme pořádali tábory 
a soustředění, kterých se zúčastnilo 35 dětí. 
 
 
 
Hlavními cíli do roku 2013 jsou pro naše sdružení 2 základní body.  
Prvním bodem je rozšíření volnočasové nabídky pravidelných kroužků a to od té nejnižší 
věkové hranice dětí do 3 let s maminkami,  zvýšení možnosti sportovního vyžití a oslovení 
další skupiny dětí a mládeže novými programy. Podařilo se nám rozšířit nabídku o další 
aktivity: cvičení rodičů s batolaty, dramatický kroužek pro nejmenší a kroužek břišních tanců 
pro děvčata od 5ti let. 
Druhým bodem je zkvalitnění prostorového zázemí pro činnost spolku a pro umístění 
majetku sdružení tak, abychom jej mohli řádně zabezpečit proti možným ztrátám a 
poškození.  
Po neúspěšném jednání s vedením obce, kdy jsme žádali o pronájem nevyužívaných prostor 
půdy školy, jsme využili jiné alternativy.  
Společnost 4SPACE s.r.o., nám nabídla k pronájmu budovu bývalé firmy Opál. Díky 
formálnímu nájemnému a jejich pomoci, jsme během prázdnin společně vlastními silami 
prostory upravili a na začátku školního roku, bylo vše připraveno k zahájení volnočasových 
aktivit a pravidelných kroužků. Podporu činnosti v nových prostorách poskytla také 
společnost Marius Pedersen s.r.o., a také jmenovitě pánové Jan Havel, Ing. Petr Kolisch, 
Petr Pluhař a Karel Rulec. V tomto roce bychom chtěli nadále upravovat prostory domu 
k využívání, tak, abychom mohli dát do provozu celou budovu.   
 

 stěhování Novovesanu  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Významnou událostí pro naše sdružení bylo v roce 2012 ocenění Bílé stuhy v krajské soutěži  
Vesnice roku Libereckého kraje, organizované Ministerstvem pro místní rozvoj za činnost 
mládeže. 
Prezentace naší obce se zúčastnily tyto subjekty: obec, Novoveský okrašlovací spolek, 
Spolek pro volný čas NOVOVESAN, dobrovolní hasiči a místní škola. Toto ocenění vnímáme 
nejen jako uznání naší práce a společenského přínosu do komunitního života naší obce, ale 
také jako impuls do další práce.  
 
Dále v roce 2012 proběhly ve spolku dvě kontroly státních orgánů dokumentů našeho 
sdružení. Jednalo se o hloubkové kontroly okresní správy sociálního zabezpečení a 
finančního úřadu. Obě kontroly shledaly veškerou dokumentaci našeho spolku jako řádně 
vedenou a v pořádku.  
 
Akce a aktivity: 
 
Během roku proběhlo několik pravidelných akcí, která pořádáme nebo spolupořádáme již 
každoročně a v rámci pravidelných aktivit jsme byli podpořeni několika subjekty, čímž jsme 
mohli obohatit a zpestřit naší činnost.  
 
Jedná se o tyto nadace a organizace: 
 
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor – příspěvek na Hmyzí hotel 
 

 
 
 
Liberecký kraj  - pořízení mikrofonů pro sbor  
 

   
 
 
Nadace Škola hrou - posílení zázemí pro dětské akce - termonádoby  
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
Podpora subjektů v rámci rozvoje našich aktivit vyjadřuje, že nejenom uživatelé našich 
služeb spatřují v naší činnosti vítaný společenský rozměr v naší vsi, ale že i instituce mimo 
náš katastr vidí v našem počínání smysl a jsou připraveni nás podpořit.  
 
 
Pravidelné aktivity: 
 
Sbor Novovesánek – pěvecký sbor pro děti od 4 let 
 
Sbor Novovesánek se dočkal finanční podpory od Libereckého kraje, která nám umožnila 
nakoupení mikrofonů pro sbor a podpora od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
díky které jsme mohli nechat ušít kroje pro naše malé zpěváky. V roce 2012 sbor měl již 
několik veřejných vystoupení, která se setkala s příznivým ohlasem. Vystupujeme pravidelně 
na Jarní slavnosti u Nisanky, letním a adventním koncertu v místním kostele a dni 
otevřených dveří. V roce 2013 máme v plánu účastnit se postupových soutěží a vystupovat i 
za hranicemi naší obce. 
 

        
 

 

   
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 

- pořízení krojů pro sbor  
- pořízení běžek pro turistický kroužek 

- materiál pro keramický kroužek  
- grant na pořízení velké komorové pece pro keramiku 



 

 

 

 
 
 
Výuka hry na kytaru 
 
Sbor Novovesánek i výuku hry na kytaru vede sbormistryně, slečna Mgr. Zuzana Kubelková, 
které tímto děkujeme za její osobní a nezištné nasazení při přípravě a zajištění veřejných 
vystoupeních sboru. 
 
Keramika pro děti – kroužek pro děti od 5 let 
Kroužek v roce 2012 vedly lektorky Barbora Edwards a Alena Melingerová 
Kroužek se věnuje systematické práci s keramickou hlínou, různými technikami a rozvíjí 
dětskou kreativitu. Děti si nejen nosí domů dekorativní a užitkové výrobky, ale také se 
zapojují do veřejného života. Největším jejich počinem v roce 2012 byla skupinová práce na 
keramickém betlému, který byl slavnostně předán místnímu kostelu u příležitosti adventního 
koncertu. Kromě toho děti vyrábí a prezentují své výrobky na místních slavnostech. 
 

  
Keramický betlém, který děti darovaly do místního kostela 
 
Díky finanční podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsme mohli nakoupit 
materiál, nářadí a nástroje pro tyto kroužky a také jsme získali samostatný grant na pořízení 
velké komorové pece a díky větší  kapacitě pece, se budou moci frekventanti našich kurzů 
pouštět i do smělejších keramických plánů a realizovat i složitější díla. Děkujeme i místním 
hasičům, kteří nám pomohli dostat pec na určené místo v novém spolkovém domě. 
 
 
Keramika pro dospělé 
Kroužek vede Barbora Edwards 
 
Naše keramická dílna je otevřená i široké veřejnosti a tak se v páteční podvečery schází i 
dospělí, kteří nejen rádi tvoří, ale navazují také nové vztahy v místní komunitě. Dospělí 
frekventanti keramického kroužku také často podporují naše sdružení formou dobrovolnické 
práce a výrobků, které bezúplatně poskytují na naše slavnosti. Výtěžky z těchto prodejů poté 
putují na podporu předem vybraného projektu našeho sdružení. 
 
V naší keramické dílně pořádáme také několikrát do roka workshopy pro širokou veřejnost. 
Díky kvalitnějšímu zázemí, nejen prostorovému, ale i technickému, jsme mohli zahájit 
značné množství těchto doprovodných aktivit pro veřejnost. 
 
 
 



 
 
 

           
 

 
 
Na závěr školního roku byl uskutečněn keramický happening na zahradě pana Milana Musila 
a Šárky Hlavaté, kde jsme vyzkoušeli několik druhů alternativního výpalu keramiky. Jednalo 
se o výpaly v milířích a výpaly v jámě. 
 

        
Alternativní výpal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Břišní tance pro děti – kroužek pro děti od 5 let 
Kroužek vede slečna Klára Kolischová 
Nový kroužek, který od září 2012 funguje díky aktivitě místní studentky Kláry, zaujal 
především děvčata mladšího školního věku. Schází se 1x týdně. Plánujeme také veřejná 
vystoupení. 
 

 
 
Cvičení rodičů s dětmi – dopolední kroužek pro maminky s dětmi do 5 let 
Kroužek vede Ing. Blanka Havlová 
Nová aktivita pro maminky na mateřské na páteční dopoledne. Díky ochotě členky našeho 
sdružení, Ing. Blanky Havlové, která se cvičením rodičů s dětmi věnuje v Liberci, jsme mohli 
tuto aktivitu nabídnout maminkám i v naší obci. 
 
Dramatický kroužek – kroužek pro děti od 3 let 
Kroužek vede paní Mgr. Magda Holá 
Nový kroužek pro děti jsme otevřeli v září 2012 pod vedením další aktivní maminky z naší 
vsi. Dlouholetá pedagožka Magda Holá se ujala rozběhnutí tohoto kroužku a děti i rodiče 
přijali tuto nabídku s nadšením. 
 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
 
Turistický kroužek – kroužek pro děti od 5 let 
 
Velmi oblíbený kroužek pro děti nejen z naší vsi, ale i širokého okolí fungoval již třetím 
rokem. Páteční odpoledne pln pohybových aktivit, her, výletů a nových kamarádství si již 
našla mezi dětmi pevné místo. Děti se učí lyžovat, lézt po skalách, poznávat přírodu a 
spolupracovat v týmu. Každý rok také vrcholí nabídkou příměstského tábora a zimní sezonu 
ukončujeme víkendovou pobytovou Lyžovačkou. Na závěr školního roku také děti vyrazily na 
celodenní výlet na raftech.  
 
Finanční podpora Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor umožnila s dětmi zahájit 
zajímavý projekt výstavby hmyzího hotelu. Lokalitu ke stavbě nám nabídli pan Milan Musil a 
paní Šárka Hlavatá na svém pozemku, pan Jan Havel postavil a přivezl konstrukci.  
 
 

                  
  

 
V rámci tohoto projektu byla také ve spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských 
hor vyhlášena fotografická soutěž O nejlepšího hmyzáka, jejíž výsledky pak byly oznámeny 
na podzimní pouti pořádané naším spolkem a spolkem NOS. Do soutěže se přihlásilo 39 
soutěžících. 
 
Finanční podporu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získal také projekt na 
nákup běžeckých lyží pro děti navštěvující turistický kroužek. 

 
Velké díky také patří Ing. Pavlu Dvořákovi a panu Drahovzalovi za bezplatné využívání 
místního lyžařského vleku a společnosti MAKAK CLIMBING s.r.o. za horolezecké zázemí. 
Ovšem bez vedoucích by se žádné akce nekonali, a tak jmenovitě děkujeme Martinu 
Henzlovi a Markétě a Karle Jandovým. 
 

 
 



 
 
 
Kromě pravidelné práce s dětmi během školního roku a nabídky prázdninových aktivit 
pořádáme či spolupořádáme ještě řadu akcí pro širokou veřejnost.  
 
Pravidelné akce: 
 
Novoveské Rychloprty 
 
V zimních měsících jsme byli partnery recesistického závodu na běžkách. Jedná se o 
sportovní aktivitu, kterou završujeme zimní sezonu a prezentujeme práci dobrovolníků, kteří 
v okolí naší obce ve svém volném čase a za mnohdy těžkých klimatických i finančních 
podmínek, udržují běžeckou trať. Samotné závody jsou velmi náročné na přípravu a 
množství dobrovolníků. V roce 2012 se na závodech podílelo více než 40 dobrovolníků. 
 

                    
 
 
Jarní slavnost u Nisanky  
 
V letošním roce se poprvé propojila tato akce s akcí Prolínání, která se koná ve Smržovce a 
mohlo se projít pěší stezkou mezi oběma akcemi. Program pořádáme společně s 
Novoveským okrašlovacím spolkem, obcí Nová Ves nad Nisou, sborem dobrovolných 
hasičů, ZŠ Nová Ves nad Nisou, MC Jablíčko, DDM Vikýř a městem Smržovka. Tuto akci 
každoročně navštíví přes 1 000 návštěvníků. Naše sdružení zde pravidelně prezentuje 
výrobky z našich dílen. 
 

   
 



 
 
 
 
Dětský den ve Smržovce – jsme spoluorganizátoři této akce 
 

 
 
Rozlučka se školním rokem 
 
Rodiče spolu s dětmi netradičně oslavují konec školního roku. Slavnost jsme pojali pro rodiče 
coby prezentaci kulinářských grilovacích dovedností a dětem jsme připravili řadu soutěží.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Příměstský letní tábor s horolezeckou tématikou i programem  
 
Již druhý ročník tábora. Děkujeme Lanovému centru König – pánům Drbohlavům, 
společnosti MAKAK CLIMBING s.r.o. - především Honzovi Havlovi a vstřícnosti pana Nikrýna 
při zajištění jídel v restauraci Nisa.    
 

    
 

 
 
Letní koncert v kostele Panny Marie, pomocnice křesťanů 
 

            
 
Přírodovědné procházky  
 
V roce 2012 jsme pokračovali v projektu místního průvodce. Vzhledem k unikátním přírodním  
podmínkám, které skýtá naše obec a její okolí, jsme uspořádali komentované procházky pro 
školy s průvodcem. Cílem procházek je seznámit veřejnost, nejen z naší obce, s chráněnými 
lokalitami v našem okolí.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Projekt spočívá v ucelené trase provázející návštěvníky maloplošnými chráněnými lokalitami 
a odborným výkladem o místních specifikách fauny a flory. Okruh trvá 4 hodiny a je zpestřen 
vyprávěním o historii místa, legendami vážícími se k významným událostem či milníkům v 
krajině. Provedli jsme celkem cca 60 návštěvníků. Nabídka procházek je časově omezena 
na dobu, kdy naše orchidejové louky kvetou, což je na přelomu měsíců května a června. V 
roce 2012 byla místním průvodcem paní Irena Pluhařová. 
 

 
 
Novoveská pouť 
 
Spolu s partnerským Okrašlovacím spolkem jsme uspořádali druhý ročník obnovené  
novoveské pouti. Zcela bez účasti veřejných prostředků a podpory obce se nám podařilo 
díky dobrovolníkům zorganizovat zařazení kulturní akce do pravidelného kulturního 
kalendáře naší obce. Druhý ročník navštívilo více než tisíc návštěvníků. Pouť byla pojata ve 
vesnickém stylu. Návštěvníci ocenili rodinnou a vesnickou atmosféru. Tato slavnost se nese 
v duchu tradiční venkovské atmosféry s důrazem na místní produkci a prezentaci práce 
místních spolků, na které najdou své místo coby prodejci především nezisková sdružení z 
našeho kraje. Za náš spolek jmenovitě děkujeme paní Pavle Novákové a paní Ivě 
Morávkové za poskytnutí věcných cen pro soutěžící 
 

      
 
 
 



 
 
 
 
Lyžovačka – akce pro děti nejen z turistického kroužku 
 
Sportovního víkendu se zúčastnilo 20 dětí. Děkujeme vedoucím Markétě Jandové, Martinovi 
Henzelovi a Vojtovi Kazdovi za jejich nasazení, přípravu a trpělivost, kterou celý víkend 
věnovali dětem a to vše bez nároku na honorář.  
 

                      
 
Knihovna  
 
V roce 2012 jsme do 30. 6. spravovali obecní a spolkovou knihovnu. Podařilo se nám přilákat  
další nové čtenáře, pokračovali jsme v pravidelné nabídce workshopů pro veřejnost a mnoha 
dalších doprovodných aktivitách. Zúčastnili jsme se také celostátní akce Noc s Andersenem, 
kdy v knihovně přespalo 18 dětí. Vzhledem k odlišným plánům a projektům směřování 
knihovny do budoucna jsme předali správu knihovny opět obci. Od 1. 7. 2012 knihovnu 
převzala do správy zpět obec a do konce roku zůstala bohužel uzavřená z důvodů 
nevyřešených hygienických a bezpečnostních pravidel. Pevně věříme, že obec najde 
nějakou, pro občany uspokojivou, cestu, jak tento projekt udrží a opět nabídne veřejnosti. 
 

                      
  
 
 
 



 
 
 
Projekty: 
  
Ilustrovaná mapa s průvodcem 
 
Projekt vznikl za podpory Grantového fondu Libereckého kraje a spolku Novovesan. 
V květnu letošního roku jsme dokončili projekt letecké mapy Nové Vsi nad Nisou. Projekt 
jsme realizovali téměř rok. Bylo zapotřebí letecké nasnímkování naší obce, kterého se 
zhostili místní mladí fotografové Lukáš Babčický a Marek Kubáček. Pak už přišly fotografie 
do rukou Ak. sochaře Jiřího Dostála, se kterým jsme strávili mnoho času nad zakreslením 
cestní sítě. Pak přišly na řadu významná místa přírodní, kulturní, sportovní, ale i běžného 
života. Zadní strana mapy je malým průvodcem po našich přírodních zajímavostech, 
doplněná o fotografie z přírody v našem okolí.  
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hospodaření sdružení v roce 2012 
 

Rozvaha 
 

Software 28 844 

Ocenitelná práva 8 000 

Samostatné movité věci a soubory 240 511 

Oprávky k softwaru - 28 844 

Oprávky k ocenitelným právům - 8 000 

Oprávky k majetku - 171 584 

zboží 5 662 

pokladna 12 753 

Účty v bankách 2 251 

odběratelé 3 240 

Náklady příštích období 1 591 

Aktiva celkem 94 424 

 
 
 

Výsledovka 
 

Vlastní výkony a zboží 187 272 

Ostatní výnosy = soukromé dary  

a dotace 

31 700 

Ostatní výnosy 30 

Příspěvky státní, krajské a obecní 131 054 

Výnosy celkem 350 056 

 
 
 

Dodavatelé 3 426 

zaměstnanci 150 

Přijaté zálohy 200 

Ostatní přímé daně -1 

Zúčtování s institucemi soc. zdrav. 0 

Výnosy příštích období  16 813 

Vlastní jmění 82 400 

Pasiva celkem 102 988 

spotřeba 182 476 

Nakoupené služby 126 057 

Osobní náklady 42 305 

Ostatní drobné náklady 1 425 

Odpisy majetku 6 357 

Náklady celkem 358 620 

Hospodářská ztráta - 8 564 


