AREÁL TEPRBERK
V sobotu 4. července 2009 se konala slavnost na Teprberku, která souvisela se slavnostním zahájením provozu tohoto areálu
v rámci projektu „Nová Ves nad Nisou – areál TEPRBERK, úprava veřejného prostranství“. Jak jistě mnozí víte, tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionální
operační program NUTS II Severovýchod.
Počasí akci přálo, což oproti deštivému počasí minulých dní bylo opravdu štěstím.
Pan Rostislav Dvořák ml. rozezvonil zvoničku na hřbitově přesně ve 12.59 a pak za
doprovodu zdatných bubeníků z uskupení Barrel Battery vykročil průvod mažoretek
Jablonecká jablíčka z Jablonce nad Nisou – od hřbitova ke kostelu J. Po vystoupení
mažoretek a bubeníků byl odhalen kámen s pamětní deskou a vysazena Spolková lípa. Na
výsadbě lípy se podílely místní spolky – Sbor dobrovolných hasičů, TJ VESKO,
Novoveský okrašlovací spolek a Novovesan. Dále nám zahrál taneční a swingový orchestr
ze ZUŠ Železný Brod pod vedením p. Müllera, mladá nadějná dívčí kapela MAYBE pod
vedením Báry Formanové a na konec zahrál písničkář Lukáš Křenovský. Program
doprovázely i různé soutěže pro děti, ale i pro dospělé.
Děkuji velmi všem, kteří se akce zúčastnili a organizačně se na ní podíleli.
V krátkosti bych jen chtěla shrnout, co všechno tento projekt obci přinesl:
1) zvelebení hřbitova – výsadba na hřbitově, zvonička, rozptylová loučka, rekonstrukce
hřbitovní zdi
2) rekonstrukce živičného povrchu na místní
přístupové komunikaci do areálu
3) ošetření veřejné zeleně – na hřbitově a
v kaštanovo-lipové aleji u fotbalového hřiště
4) pořízení techniky pro údržbu veřejné zeleně:
štěpkovač, motorová pila a sekací traktůrek
5) zřízení parku a dětského hřiště
6) zřízení naučné stezky o odpadech,
kompostovací
zóny
ve
spolupráci
s Novoveským okrašlovacím spolkem
7)zřízení minibotanické zahrady ve spolupráci s
místní Základní školou
8) instalace laviček do prostoru hřbitova a parku
u kostela

Celkové náklady projektu po úpravě činí
2.810.000,- Kč, z toho podíl obce (z vlastního
rozpočtu) je 7,5%, což je celkem necelých
211.000,- Kč, zbytek je dotace ve výši
2.599.000,- Kč.
Kamila Lubasová

A na závěr ...
Na tomto místě musím poděkovat těm, kteří se na realizaci
projektu podíleli: firmám Tomovy parky s.r.o., f. KZS s.r.o.,
Kovovýroba Halama, Adapta s.r.o., STRABAG a.s.,
Kamenosochařství Dvořák, Arnika s.r.o., Nářadí Bartoš,
Macek a Kusala, EKO – KOM, .A.S.A, Kovovýrobě Lubas a
dále p. Šindelářovi, p. Abrahámovi, p. Hajdu, p. Urbánkovi, p.
Rulcovi, p. Jiřičkovi, Jizersko-ještědskému horskému spolku,
p. Haně Belejčákové, p. Jarmile Lubasové a partnerům
projektu Novoveskému okrašlovacímu spolku a Základní a
Mateřské škole Nová Ves n. N. Za zapůjčení stanu pro hudbu děkujeme Milanu Huškovi.
Nakonec chci ještě jednou poděkovat paní Kamile Lubasové, protože právě jí se podařilo
správně navrhnout vytvořit a podat projekt na realizaci areálu Teprberk. Díky ní jsme
finanční prostředky z EU získali.
starosta
P.S. Děkuji také všem fotografům, kteří poskytli své snímky a panu L. Halamovi ml. za krátký film z této akce.

