
PROJEKT TEPRBERK 
 

Nová Ves nad Nisou - areál TEPRBERK, 
úprava veřejného prostranství 

            
Chtěla bych Vás touto cestou seznámit s projektem TEPRBERK. Obec Nová Ves nad Nisou podala v letošním roce 

žádost o dotaci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory Rozvoj venkova s cílem 
regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí a tím zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel. 
Tímto projektem je řešeno území na kopci historicky zvaném TEPRBERK. Název TEPRBERK vychází z historického názvu 
Tepperberg, což je historický název pro lokalitu centrálního návrší obce Nová Ves nad Nisou, kdy název v překladu znamená 
"Hrnčířský kopec" podle místního majitele usedlosti (19. století). Na tomto návrší se kdysi nalézal park pro veřejné účely a 
společná setkávání místních obyvatel. Pro ty, co by případně neznají historické souvislosti, dodávám pro upřesnění, že se jedná 
o kopec, kde je hřbitov, fotbalové hřiště a kostel Panny Marie. 

Co projekt řeší: 
1) vybudování parku před kostelem Panny Marie 
2) vybudováním dětského hřiště  
3) pokládka asfaltového povrchu na místní komunikaci přilehlé k tomuto prostranství 
4) vybudování naučné stezky s námětem odpadového hospodářství a historie obce 
5) zdravotní údržba (prořez) v aleji 
6) úpravy na hřbitově 
7) technika pro údržbu zeleně (traktůrek, drtič,...) 
                        Projekt byl vybrán v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a je 
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
A teď trochu podrobněji: 

Park před kostelem bude místem pro poklidný odpočinek a atraktivní cíl pro občany a návštěvníky obce. Tento prostor 
by měl i nadále poskytovat zázemí pro konání kulturně-společenských akcí (např. pálení čarodějnic). Projekt podpořila svým 
partnerstvím také místní základní škola - v její spolupráci, tedy ve spolupráci místních dětí, bude vytvořena a osázena 
minibotanická zahrada. V parku bude provedena úprava terénu, výsadba a budou zde umístěny lavičky. Dále zde budou 
osazeny info tabule o historii obce, a to ve spolupráci s dalším partnerem projektu, což je místní Novoveský okrašlovací 
spolek. 
 Sousední dětské hřiště bude sloužit pro věkovou kategorii 0-15 let, bude veřejně přístupné. Osazeno bude prvky určenými pro 
rozvoj dovedností a pohybových schopností dětí. 

Naučná stezka povede lipovo-kaštanovou alejí, budou zde 
osazeny nevelké informační panely s tématikou odpadového 
hospodářství. Po této stezce se vám jistě bude dobře chodit, neboť 
bude zpevněna asfaltovým povrchem. 

Projekt řeší též údržbu stromů v aleji - provedení 
potřebných ořezů nebezpečných větví a ošetření stromů. 

Úpravy na hřbitově - navrácení zvoničky na hřbitov, 
osazení lavičkami, důstojné zákoutí pro nově zhotovenou 
rozptylovou loučku, oprava části hřbitovní zdi, vhodné osazení 
hřbitova zelení. V rámci tohoto projektu je též počítáno s 
pokácením vzrostlých smrků v prostoru hřbitova a s pokácením 
volně vysázených tůjí apod. mezi náhrobky. 

Po škodách, které byly způsobeny při nedávných vichrech 
typu Kyril nebo Emma je v tomto projektu počítáno s vykácením 
rizikových stromů, neboť případná škoda, která by při vyvrácení 
některých stromů vznikla, by jistě nebyla malá 
a tato situace není kryta obecní pojistkou ( náhrobky nejsou 
vlastnictvím obce, je to majetek občanů)- viz zkušenosti např. ze 

hřbitova v Jablonci, kde tuto situaci nedávno řešili. S ohledem na celkové úpravy 
hřbitova tedy počítejte s jeho novou podobou. 

Za hřbitovem bude vybudována kompostovací zóna. - názorná ukázka jak 
nakládat s bio odpadem s patřičným informačním komentářem. 
V neposlední řadě projekt řeší též nakoupení techniky pro údržbu veřejné zeleně. 

Doufám, že vám v příštím roce provedené úpravy budou vyhovovat a že se na 
všechny novinky po jejich dokončení přijdete podívat. 

A ještě dovětek k financování 
Celková hodnota tohoto projektu je: 3.000.803,- Kč, z toho dotace činí 

2.775.723,- Kč (92,5%) a obec vydá ze svého rozpočtu 225.080,- Kč (7,5%). K 
tomuto podotýkám, že jen velmi málo projektů má nulový podíl žadatele, v tomto 
případě obce. Podíly žadatelů se pohybují v různých rozmezích, myslím, že podíl 
7,5% je pro obec velmi příznivý. 

Nyní probíhá přípravná fáze před samotnou realizací. Budovat by se mělo 
začít příští rok a předpoklad je, že i příští rok bude dobudováno.  
Slavnostní tečkou by pak mělo být slavností vysazení spolkové lípy v parku před 
kostelem, coby prvku sjednocujícího místní občany a spolky. Ale to máme před 
sebou ještě pořádný kus práce a starostí.                                          Kamila Lubasová                                                                                                    
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