
Kořínek a Větvík měli křtiny 

 

 

Po dlouhých týdnech čekání na svá jména se konečně pomocníci skřítka 

Stromofouse dočkali. Na Dni otevřených dveří 11. září 2010 jste hlasovali 

mezi návrhy o vítězných jménech a vyhráli Větvík a Kořínek. Jejich autorem 

byl kmotr skřítků Martin Kiesewetter. Domeček, ve kterém se skřítci usadí, 

jste vybrali s číslem 15 od architektky Gábiny Velíškové. 

 

 domeček pro skřítky - Gábinka 

 

Klání to bylo napínavé, protože bylo skutečně z čeho vybírat. 20 dětí nám 

přineslo své obrázky a jména – jedny hezčí než druhé. A protože Stromofous 

není škarohlíd, rozhodl se, že všechny soutěžící děti odmění. Kdo jste se 

účastnil soutěže, přijďte si ve čtvrtek 14. října mezi 16.30 a 18.30hodin 

vyzvednout své ceny do naší knihovny. 

 

Novoveský javor od J. Fialové jr.                                              

– vítěz                             

 

A protože i dospěláci se činili, najde se něco i pro ně. Pro všechny, kdo jste poslali 

svou fotografii, Stromofous také něco přidá. Nejvíce jste se zhlédli ve fotografii s 

číslem 13 od Jany Fialové ml., která si také odnese 1. cenu. Největší radost měl 

Stromofous z toho, že tolik lidí dokázalo najít naše památné stromy. Jen ta lípa u 

Brynychů Vás potrápila, někdo ji nenašel dodnes. Skutečně tam stojí a je dokonce 

aktuálně nejvyšším památným stromem u nás. A aby se naše památné stromy na tu 

parádu s novými kamarády patřičně upravily, všem jsme nechali řádně prořezat 

koruny, svázet větve a prohlédnout stromovými doktory, kteří je připravili ještě na 

mnoho let, doufejme, že v dobré kondici. 

 

 

 

 

 

    

soutěžní obrázky           

 

 

 

 

výběrové komise mají těžkou hlavu  

Tento projekt je realizován v rámci programu Strom života za finanční podpory SFŽP 

ČR a MŽP. 

www.stomzivota.cz www.mzp.cz www.sfzp.cz 

Projekt podpořili také místní dárci: Obec Nová Ves nad Nisou, Městský úřad v Jablonci 

nad Nisou – odbor životního prostředí, Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad 

Nisou a společnost CHARLIES AND CO., s.r.o. 

         

 

 

http://www.stromzivota.cz/
http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/


stromolezci v korunách památných stromů                                      ošetření památné lípy u Brynychů ve 20ti metrech!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předávání cen prvním 3 oceněným dospělým fotografům a odměn všem dětským účastníkům výtvarné soutěže se 

Stromofousem proběhne 14. října v knihovně od 16.30 do 18.30hodin. Nezapomeňte si přijít pro svou cenu!!! 

 

 

Louka pod statkem 
 

Tak nejprve, kde je louka Pod statkem? Najdete ji mezi starým 

kravínem, lyžařským vlekem a hlavní silnicí, zabírá plochu cca 6,5ha 

a táhne se podél potoka téměř až k naší škole. Je to území v mnoha 

směrech zajímavé. 

 

čáp černý dosedá na louce za Dvořákovými 

 

 

 

                prstnatec májový 

 

 

Prapůvodně to byla prameništní louka, ze které vyvěralo hned několik pramenů 

přítoků Novoveského potoka. Pak přišel nápad, že by se tu mohl dobře vyjímat 

kravín a tak bylo nutné přistoupit k melioraci louky. K tomu se přidal další nešťastný 

záměr poplatný pro tehdejší dobu a to sice napřímení toku potoka a vyskládání dna i 

břehů žulovými kameny. Tento dříve běžný, ale z ekologického pohledu nešťastný 

krok, vedl k odvodnění důležitého vodního prvku v naší krajině a tím s sebou přinesl 

i další negativa. Z lokality se začaly vytrácet původní a mnohdy také vzácná 

společenstva rostlin a živočichů, která se na tento specifický krajinný prvek běžně 

váží. Protože takovýchto záměrů bylo ve druhé polovině minulého století 

realizováno mnoho, staly se prameništní a mokřadní louky velice vzácné. Naštěstí se 

meliorační záměr příliš nepovedl a trubky se brzy zanesly a tím se vlastně podařilo 

louku zachránit před celkovou destrukcí. Kravín ztratil své opodstatnění, zvířata i 

technika zmizela a zůstalo nám zde pouze chátrající torzo původního kravína nadité 

starými autovraky. To je ale jiná kapitola. Díky tomu, že se zde již dlouhou dobu 

nehospodaří a meliorace nefunguje, začaly se zde opět vytvářet dobré podmínky pro 

návrat původních druhů rostlin a živočichů. Náš spolek Novovesan provedl 

v loňském roce botanické průzkumy této lokality a v letošním roce se přidaly také 

zoologické průzkumy. Jejich výsledky a závěry jsou potěšující a inspirující v plánu 

rozvoje tohoto přírodně zajímavého prvku.  A na co se přišlo? Na tomto území bylo lokalizováno 117 druhů cévnatých rostlin, 

ze živočichů potom 30 druhů střevlíkovitých, 4 druhy obojživelníků, 5 druhů plazů, 21 druhů ptáků a 6 druhů savců.  



zoologové pozorují obojživelníky 

 

Výčet by byl jistě vyčerpávající, tak Vás seznámím s těmi 

nejdůležitějšími, které patří do červeného seznamu: z rostlin jsou 

to zejména prstnatec májový, ostřice dvouřadá, vrbovka bahenní, 

kozlík výběžkatý bezlistý, z živočišné říše potom chránění čolek 

horský, čolek obecný, ropucha obecná, skokan hnědý, ještěrka 

živorodá, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, zmije 

obecná a ze zástupců chráněných ptáků to jsou zejména 

bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná a náš 

nejvýznamnější chřástal polní. Možná bude pro některé z Vás 

překvapením, že zajíc polní, kterého u nás dobře známe, dnes již 

také patří mezi zvláště chráněné živočichy z červeného seznamu. 

Naštěstí si také vesele hospodaří i na této louce. Asi někoho 

překvapí, že některé uváděné druhy jmenuji jako něco vzácného, 

zasluhující ochranu. Bohužel, do dnešní doby nešetrné a 

zacházení s přírodou posledních desetiletí , přivedlo dříve samozřejmé druhy k tak mohutnému úbytku, že je třeba je 

intenzivně chránit a pomáhat jim vrátit se zpět do přírody. Sama za sebe jsem ráda, že u nás v Nové Vsi stále takové druhy 

máme a okolní příroda je skutečně zajímavá. Závěry, ke kterým došli odborníci zkoumající tuto oblast, jsou potěšitelné. 

Původní druhy se postupně vrací a mokřadní louka dostává pomalu svůj původní režim. Přesto je dobré takováto místa chránit 

před neuváženými zásahy do krajiny, vodního režimu a života rostlin a živočichů, kteří se na takovou lokalitu váží. Do 

budoucna bychom chtěli tento významný přírodní prvek ochránit před možným nešetrným hospodařením, a proto budeme 

usilovat o vyhlášení zvláštního ochranného režimu tohoto místa. Věřím, že Vás zpráva o stavu přírody ve Vašem blízkém okolí 

potěšila a že se budete spolu s námi do budoucna snažit, aby se tento stav v naší obci i okolí ještě rozvíjel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši turisti se připravují na skály 
 

Náš turisticko-dobrodružný kroužek vyrazil 8. října do lanového centra v naší vsi. Majitelé centra pan Miroslav Drbohlav a Iva 

Románková připravili pro děti základní výcvik dovedností pro 

budoucí aktivity v reálném terénu – lezení po skalách. 

 

Děti se naučily jak obléct 

základní výstroj, co patří do 

řádného vybavení každého 

horolezce, naučily se pracovat 

s karabinami, přelézat z jedné 

cesty na druhou za pomoci lan 

a karabin, naučily se jistit 

samy sebe a samozřejmě si 

vyzkoušely práci na lanech v 

několikametrových výškách 

nad zemí. Odměnou jim 

potom byly individuální 

lanovkové sjezdy, kde okusily svou odvahu samy na laně. Pokud bude v říjnu počasí stále 

přát, vydají se koncem měsíce do terénu na reálné skalní útvary, kde zúročí své dovednosti. 

Děkujeme panu Drbohlavovi a paní Románkové za jejich čas, zkušenosti a bezplatné 

poskytnutí zázemí v lanovém centru pro náš turistický kroužek. 

 

                                                                                                                                    soustředění - Luky dokonce přestal mluvit!!! 



 

 

             Zuzanka ve 4m !!!  

 

 

 

sem se do toho ňák zamotal  

                                                                       

      Anička jede 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                každý to musí zvládnout sám  

 
naše vedoucí Markéta se 

hodí i jako štokrdle  

 


