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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  
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 
komunity.  
 
sídlo organizace:  
NOVOVESAN o.s.  
Nová Ves nad Nisou 264  
468 27 Nová Ves nad 
Nisou  
 
registrace: 
identifikační číslo: 26580641 
zapsáno dne 31.10.2008 Ministerstvem vnitra 
číslo jednací: VS11-1173391/08-R 
 
Statutární orgán: Irena Pluhařová – předsedkyně sdružení 
kontakt telefon: 602 770 103 mail.: pluharova@novovesan.cz 
 
orgány sdružení: 
 správní rada: Ing. Petr Kolisch, Jan Havel, Petr Anderle, Karel Rulec, Irena Pluhařová 
dozorčí rada: Karolína Peroutková DiS – předsedkyně, Renata Kolischová, Marcela Anderlová 
 
Hodnocení roku 2011 a plány do roku 2012 

 Rok 2011 byl pro naše sdružení třetím rokem. Cílem tohoto roku byl rozvoj volnočasových 
nabídek pro organizované děti formou pravidelných kroužků a posílení aktivit pro neorganizované 
děti a mládež aktivitami v době prázdnin a víkendů. V tomto směru jsme dokázali naplnit naše cíle a 
volnočasová nabídka pro děti čítala již přes 60 stálých klientů pravidelných aktivit a přes 50 dětí se 
účastnilo našich prázdninových a víkendových nabídek. V roce 2012 plánujeme rozšířit naše kapacity 
především v oblasti zázemí, neboť námi dosud využívané prostory nedokážou pojmout poptávané 
množství zájemců. V roce 2011 jsme požádali Obec Nová Ves nad Nisou o pronájem nevyužívaných 
půdních prostor školy. Tento krok byl iniciován rozdílnými přístupy v otázce využívání volného času 
místních dětí ze strany školy a našeho sdružení. V roce 2011 se tedy otevřela potřeba řešit nové 
prostory, kde bychom se nekřížili se zájmy místní školy a zároveň mohli navýšit kapacitu naší činnosti. 
Do konce roku 2011 nebyla naše žádost zastupitelstvem obce Nová Ves nad Nisou projednána a tak 
se řešení této otázky stává jednou z klíčových pro rok 2012. Další cíl našeho sdružení pro rok 2011 

2011 
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bylo spuštění pilotního projektu Přírodovědných procházek. Podařilo se nám jej zrealizovat za 
podpory dobrovolníka Ing. Břetislava Huška, který se ujal role místního průvodce. Tento projekt 
zaznamenal zájem z řad okolních škol i široké veřejnosti. Pro rok 2011 jsme měli také za cíl uspořádat 
s partnerských okrašlovacím spolkem první ročník Novoveské pouti. Tato se uskutečnila a celkově ji 
veřejnost hodnotila jako velmi zdařilou. Tento kulturně společenský počin bude zařazen do 
pravidelného programu obou organizátorů, coby pevná součást kulturního kalendáře v naší obci.  
V roce 2011 jsme také zrealizovali první ročník recesistické soutěže na běžkách s názvem Novoveské 
Rychloprty, kde naše sdružení bylo partnerem skupině dobrovolníků a sousedů, kteří se starají o 
běžeckou trať v okolí naší obce.  
 Hlavními cíli do roku 2012 jsou pro naše sdružení 2 osy. Tou první 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. Druhou osou je 
zajistit si kvalitní prostorové zázemí pro činnost spolku a pro umístění majetku sdružení tak, abychom 
jej mohli řádně zabezpečit proti možným ztrátám a poškození.  
 V roce 2011 proběhla také volba správní a dozorčí rady. Valná hromada sdružení přijala 
v roce 2011 nové členy. V roce 2011 čítala členská základna 21 registrovaných členů. 
 
Významnou událostí pro naše sdružení bylo v roce 2011 ocenění Modré stuhy v krajské soutěži 
Vesnice roku organizované Ministerstvem pro místní rozvoj za společenský a kulturní život v obci. 
Prezentace naší obce se zúčastnily tyto subjekty: obec, Novoveský okrašlovací spolek, Spolek pro 
volný čas NOVOVESAN a místní škola. Toto ocenění vnímáme jako impulz do další práce a uznání 
společenského přínosu do komunitního života naší obce nejen ze strany občanů naší obce, ale také 
subjekty, které měly možnost porovnání práce a nasazení místních lidí v celokrajském měřítku. 
  

Projekty roku 2011 

1) zaměření na ekologii a životní prostředí 

Alej dětí II. etapa 

Dlouhodobý projekt rekonstrukce staré úvozové cesty z Nové Vsi nad Nisou do sousední obce Horní 
Černé Studnice byl v roce 2010 podpořen v rámci II. etapy. Tato etapa spočívala v rekonstrukci cesty 
samotné, likvidaci křídlatky sachalinské a zbudování rozcestníku dětmi. II. etapa byla plánována na 
rok 2011. Na jaře roku 2011 jsme zahájili terénní práce a za pomoci techniky byly odvaleny velké 
žulové kameny, vytrhány kořeny po náletových dřevinách a odebrána svrchní vrstva naplavené hlíny 
z původní cesty. Posléze jsme přistoupili k dosypání materiálu v místech, kde stará cesta již neměla 
žádný podklad a navezli jsme vrstvu novou. Do cesty byly zabudovány také svodnice, které jsou 
prevencí před odplavováním povrchu cesty při velkých deštích. Díky likvidaci křídlatky jsme narazili 
také na starou černou skládku, kterou jsme nad rámec projektu nechali ekologicky zlikvidovat. 
V závěru školního roku se děti z turisticko-dobrodružného kroužku pustily do realizace rozcestníku u 
Pörnerových skal. Proběhlo slavnostní odhalení rozcestníku spolu s hledáním pokladu. V září 2011 u 
příležitosti Novoveské pouti jsme pak slavnostně odhalili celou rekonstruovanou Alej dětí a tím jsme 
zakončili tříletý projekt revitalizace této historicky významné pěší spojnice mezi sousedními obcemi. 
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Projekt byl finančně podpořen Nadací VIA v rámci programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu 

regionů částkou Kč 300 000,--. 

 

Přírodovědné procházky 

V roce 2011 jsme zahájili dlouhodobý projekt místního průvodce. Vzhledem k unikátním přírodním 

podmínkám, které skýtá naše obec a její okolí, jsme se rozhodli uspořádat každoročně komentované 

procházky s průvodcem. Cílem procházek je seznámit širokou veřejnost nejen z naší obce 

s chráněnými lokalitami v našem okolí, ale také připravit program pro školní děti. 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 také vyprávěním o historii místa, 

legendami vážícími se k významným událostem či milníkům v krajině. V roce 2011 jsme provedli 

celkem 60 návštěvníků při čtyřech procházkách. Nabídka procházek je časově omezena na dobu, kdy 

naše orchidejové louky kvetou, což je na přelomu měsíců května a června. V roce 2011 byl místním 

průvodcem Ing. Břetislav Hušek.  

         

Projekt je zcela realizován ve finanční režii sdružení. 

  

Svět obojživelníků 

Na konci školního roku v květnu a červnu 2011 realizoval turisticko-dobrodružný kroužek našeho 

sdružení spolu s rodiči projekt zbudování tůně pro obojživelníky. Byla vytipována lokalita na území 

naší obce a se souhlasem majitelů – manželů Jandových, jsme se pustili do terénních úprav. Byla 
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sejmuta hornina, navoženy kameny a upraveno okolí.  V závěru se vybudovala pozorovatelna. Dětem 

je i nadále volně umožněno sledovat život obojživelníků. 

           

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, firmy 

Monti Art , společnosti Makak climbing s.r.o. a manželů Jandových. 

 

2) zaměření na volnočasové aktivity  - pravidelné 

Sbor Novovesánek 

Dětský pěvecký sbor byl založen při našem sdružení v roce 2010. Od samého počátku aktivitu vede 

sbormistryně Mgr. Zuzana Kubelková. V roce 2011 navštěvovalo pěvecký sbor celkem 11 dětí. 

Pravidelnou činnost vykonává Novovesánek každé úterý odpoledne. Kromě pravidelných setkání 

vystupují děti také na veřejných kulturních akcích. V roce 2011 to byla Jarní slavnost u Nisanky a 

Vánoční koncert v kostele Panny Marie, pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou. Pro rok 2012 

chystá pěvecký sbor zakoupení ozvučovací techniky pro veřejná vystoupení a zažádali jsme o finanční 

podporu na ušití krojů na vystoupení.   

     

Tento projekt byl finančně zaštítěn naším občanským sdružením. V roce 2011 jsme obdrželi finanční 

dary soukromých osob na nákup drobných rytmických hudebních nástrojů. Děkujeme Ing. Blance 

Havlové, Jaroslavě Očenášové a Lence Pluhařové za finanční příspěvky. Obci Nová Ves nad Nisou 

děkujeme za poskytnutí zázemí v obecní budově. 
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Individuální výuka hry na kytaru 

V roce 2011 navštěvovalo celkem 5 žáků individuální hodiny výuky hry na kytaru. Výuku vede Mgr. 

Zuzana Kubelková. Výuka probíhá každý týden v úterý v podvečer v prostorách místní základní školy. 

V roce 2011 se žáci prezentovali také na veřejných vystoupeních na Jarní slavnosti u Nisanky a na 

Vánočním koncertu. 

        

Tento projekt byl zcela finančně zajištěn naším občanským sdružením. Obci Nová Ves nad Nisou 

děkujeme za poskytnutí zázemí v obecní budově. 

 

Pravidelné kroužky keramiky  

Od roku 2009 organizujeme pravidelné kroužky keramiky v odpoledních a podvečerních hodinách. 

V roce 2011 jsme organizovali nabídku pro 2 skupiny: děti a dospělí. Keramika pro děti probíhala vždy 

v úterý v podvečer, keramika pro dospělé potom jedenkrát za čtrnáct dnů v pátek v podvečer. 

Celkem v roce 2011 navštěvovalo naše kroužky 41 dětí a 11 dospělých. Výsledky práce v keramických 

dílnách také prezentujeme na kulturních akcích v naší obci, kde se podílíme také na organizaci. V roce 

2011 měla veřejnost možnost vidět a zakoupit si výrobky z našich dílen na Jarní slavnosti u Nisanky a 

na podzimní Novoveské pouti. Výtěžky z prodeje keramiky jsou použity na další rozvoj činnosti 

sdružení. Kromě běžné činnosti vedení kroužku jsme také vyslali 3 členky sdružení na školení lektorů 

pro práci v keramických dílnách. Tato školení, vždy s jiným zaměřením, absolvují lektorky každoročně. 

Snažíme se tak zajistit atraktivitu naší nabídky a rozšiřovat dovednosti lektorů. Lektorky se účastnily 

školení zcela na vlastní náklady. V roce 2011 jsme zpracovali projektovou žádost na nákup velké 

keramické pece a dalších nástrojů a nářadí pro naši spolkovou dílnu. Vyhodnocení projektu přesahuje 

až do roku 2012. V roce 2011 vedla keramickou dílnu lektorka Barbora Edwards ve svém volném čase 

bez nároku na honorář. Děkujeme 
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Turisticko – dobrodružný kroužek 

V roce 2011 se účastníci tohoto sportovního kroužku scházeli vždy v pátek v podvečer. V roce 2011 

navštěvovalo kroužek …. dětí. Zaměřením této pravidelné aktivity je všestranný pohybový rozvoj dětí 

a vytváření zdravých sociálních vazeb v kolektivu. Děti pod vedením vedoucích Markéty Jandové a 

Martina Hencela poznávají přírodu a okolí Nové Vsi nad Nisou, hrají pohybové a orientační hry. 

Kromě her ve volné přírodě realizovali v roce 2011 návštěvu místního včelaře pana Horny, který je 

seznámil se zajímavostmi ze života včel i včelařů. Další návštěvou byla exkurze do soukromé dílny 

pulíra pana Kubáčka, který dětem ukázal toto dnes již zanikající sklářské řemeslo. Děti rovněž 

absolvovaly výuku první pomoci s Českým Červeným křížem, kde se učily především pomoci jeden 

druhému. Díky podpoře místních podnikatelů bylo umožněno dětem pravidelně navštěvovat taktéž 

Lezeckou arénu v Jablonci nad Nisou, kde se učily základy horolezeckých technik. Zároveň měly děti  

několikrát možnost si tyto aktivity ještě rozšířit v lanovém centru v Nové Vsi nad Nisou. V roce 2011 

jsme s dětmi absolvovali během zimních měsíců lyžařské výcviky jak na sjezdových lyžích, tak i na 

běžkách na nové běžecké trati u nás ve vsi, kterou naše sdružení pomáhá udržovat. Na podzim jsme 

ještě uspořádali celodenní sobotní výlet pro děti do blízkých skal, kde se učily v reálném terénu 

zvládat získané horolezecké techniky. Kromě pravidelných sportovních aktivit se děti také zapojily do 

projektů zaměřených na životní prostředí a vybudovaly tůň pro obojživelníky (viz zpráva výše) a 

instalovaly rozcestník dětí u Pörnerových skal.   

        

Pravidelná činnost turisticko dobrodružného kroužku byla finančně realizovaná zcela naším 

občanským sdružením. Naše poděkování patří panu PeaDr. Miroslavu Drbohlavovi  za odbornou 

metodickou přípravu a za poskytnutí zázemí lanového centra v Nové Vsi nad Nisou zcela zdarma, 

děkujeme také Honzovi Drbohlavovi za pomoc při organizování a zajišťování celodenních výletů a 

lanových aktivit, děkujeme našemu spolkaři Honzovi Havlovi za poskytnutí prostoru a odborných 

asistentů v Lezecké aréně společnosti Makak climbing s.r.o. také zcela zdarma, děkujeme rovněž    

Ing. Pavlu Dvořákovi za poskytnutí lyžařského vleku pro novoveské děti zcela zdarma, děkujeme 

Vojtovi Kazdovi za pomoc při zajištění zdravotníka ozdravných akcí zcela zdarma a v neposlední řadě 

také vedoucím a spolkařům Markétě Jandové a Martinu Hencelovi za jejich nasazení mimo pravidelné 

kroužky při zajištění celodenních výletů a lyžařských víkendů taktéž bez nároku na honorář.  

K pravidelné činnosti našeho sdružení patří i další aktivity pro děti zaměřené na aktivní pohyb a 

zvyšování sportovních dovedností. Každoročním projektem je kupříkladu letní příměstský tábor 

HoroLEZÁCI a zimní LYŽOVAČKA. Tyto aktivity nejsou určeny pouze dětem z turisticko-dobrodružného 

kroužku, ale pro všechny děti z naší obce a okolí, které mají zájem. Těchto sportovních aktivit se 

v roce 2011 zúčastnilo více než 50 dětí. 
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Kulturní, sportovní  a společenské aktivity pro širokou veřejnost 

Kromě pravidelné práce s dětmi během školního roku a nabídky prázdninových aktivit pořádáme  či 

spolupořádáme ještě řadu akcí pro širokou veřejnost. V zimních měsících jsme byli partnery 

recesistického závodu na běžkách s názvem Novoveské Rychloprty. 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. Jen v roce 2011 se na 

závodech podílelo více než 40 dobrovolníků. V roce 2011 jsme také získali podporu Libereckého kraje 

na pořízení informačních a orientačních cedulí po trase běžecké stopy. 

Další akcí pro širokou veřejnost je Jarní slavnost u Nisanky. Jedná se o kulturní akci finančně 

zaštiťovanou naší obcí, na jejímž programu a nabídce aktivit se podílejí především místní občanská 

sdružení. Naše sdružení zde pravidelně prezentuje výrobky z našich dílen a stará se o program pro 

děti. Tuto akci každoročně navštíví přes 1 000 návštěvníků.  

Na konci školního roku jsme uspořádali Rozlučku se školním rokem, kde rodiče spolu s dětmi přichází 

netradičně oslavit konec školního roku.  Slavnost jsme pojali pro rodiče coby prezentaci kulinářských 

grilovacích dovedností a dětem jsme připravili řadu recesistických soutěží, jako hod aktovkou do 

dálky, šlehačková bitva a podobné.  

V září 2011 jsme spolu s partnerským Okrašlovacím spolkem uspořádali první ročník obnovené 

novoveské pouti. Zcela bez účasti veřejných prostředků a podpory obce se nám podařilo díky 

dobrovolníkům zorganizovat velice povedený nástup této kulturní akce do pravidelného kulturního 

kalendáře naší obce. První ročník navštívilo více než tisíc návštěvníků. Pouť byla pojata ve vesnickém 

stylu, kdy doprovod zajišťoval harmonikář a kapela z blízkého okolí, soutěžilo se skupinově na 
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dřevěných lyžích, přetahovalo se na laně, navlékaly korálky, kreslilo se a mnoho dalšího. Pouť si 

návštěvníci velmi pochvalovali pro její rodinnou a vesnickou atmosféru, která se již na dnešních 

poutích přeplněných technickými atrakcemi vytrácí. Doprovod akci dělalo samozřejmě také 

občerstvení, kde hospodyňky z našeho sdružení napekly přes 600 kousků domácích buchet a koláčů, 

nanosily desítky domácích marmelád, povidel či zeleninových dobrot. Odpoledne jsme otevřeli 

medový bar, kde se míchaly tradiční i netradiční nápoje. Med byl ostatně mottem celé pouti. 

Partnerský okrašlovací spolek zase zajišťoval teplé jídlo z tradiční české kuchyně a i nějaký ten alkohol 

z nedaleké likérky, či dobré pivo. Tato slavnost se i nadále ponese 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. 

             

       

Knihovna 

V roce 2011 jsme již druhým rokem 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. Tato naše dvouletá snaha byla korunována oceněním Knihovna roku 2011 

Libereckého kraje. Naše knihovnice Barbora Edwards byla pozvána na slavnostní předání odměny do 

pražského Clementina. Díky tomuto ocenění získala naše obec navíc Kč 10 000,-- a notebook.   
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Hospodaření sdružení v roce 2011 

Rozvaha 

Software 28 844 

Ocenitelná práva 8 000 

Samostatné movité věci a soubory 165 227 

Oprávky k softwaru - 28 844 

Oprávky k ocenitelným právům - 8 000 

Oprávky k majetku - 165 227 

zboží 7 088 

pokladna 19 633 

Účty v bankách 44255 

odběratelé 16 895 

Náklady příštích období 662 

Aktiva celkem 88 533 

 

Dodavatelé 7 878 

zaměstnanci 2 745 

Zúčtování s institucemi OSSZ a VZP 856 

Ostatní přímé daně 194 

Nároky na dotace a ostatní zúčtování  

se státním rozpočtem 

-23 250 

Výnosy příštích období – nároky na granty 17 710 

Vlastní jmění 30 510 

Pasiva celkem 36 643 
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Výsledovka 

Vlastní výkony a zboží 247 000 

Ostatní výnosy = soukromé dary  

a dotace 

367 000 

Příspěvky státní, krajské a obecní 149 000 

Výnosy celkem 763 000 

 

spotřeba 146 000 

Nakoupené služby 388 000 

Osobní náklady 76 000 

Ostatní drobné náklady 1 000 

Odpisy majetku 100 000 

Náklady celkem 711 000 

Hospodářský zisk 52 000 

 

 


