
Novoveský javor byl vyhlášen památným stromem 

 
Dne 10. února 2010 nabylo právní moci rozhodnutí o vyhlášení 

Novoveského javoru památným stromem. Tento krásný strom se 

tak stal šestým památným stromem naší obce. Početná rodinka 

památných stromů v naší vsi čítá 5 lip malolistých (Tilia cordata) 

a dnes i 1 javor klen (Acer pseudoplatanus). Novoveský javor má 

úctyhodný obvod kmene 319cm a dorostl výšky 19m. Jeho věk je 

odhadován mezi 100 – 150 lety. Novoveský javor obdržel i cenu 

Strom Jablonecka 2009. Původně bylo v oblasti vysazeno hned 

několik javorů klenů, které sloužily jako stromořadí, jež mělo být 

nápomocné pocestným při orientaci v terénu. V době sněhových 

vánic, hustých mlh a jiných rozmarů přírody sloužily jako 

významné orientační body pro pěší i pro povozy, které se 

vydávaly po této cestě. Je dobré připomenout, že tato 

komunikace, byť již dnes téměř zaniklá, sloužila v minulosti jako 

důležitá komunikace z naší obce dlouho před výstavbou současné 

klikaté cesty vedoucí na Černostudniční hřeben. Ale nejen tuto 

funkci zastávaly zmiňované javory. Mnoho z nich bylo vysazeno 

velmi pečlivě v hraničních bodech sousedních pozemků. Jak ale 

stromy časem přibývaly na objemu, staly se tak součástí hned 

několika sousedících parcel. Tímto  se i do dnešní doby zachovalo 

postavení Novoveského javoru, který je tak majetkem pana 

Milana Pillera a obce Nová Ves nad Nisou. Až se půjdete na 

tohoto velikána do Aleje dětí podívat, všimněte si i ostatních 

zbylých 3 javorů, které společně s památným stromem vypovídají 

o krásách starých stromořadí.  Pod jedním z nich si můžete posedět na nové lavici a pokochat překrásnými výhledy do krajiny. 

Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o dalších památných stromech v naší obci, přečtěte si o nich v nové skládačce o Nové 

Vsi nad Nisou, kterou najdete zdarma na mnoha místech naší obce.                                                                    I. Pluhařová 

  

Noc s Andersenem 

se koná v prostorách knihovny v Nové Vsi nad Nisou 

26. března od 20.00 hodin. Pouze pro přihlášené děti. 

Více informací v knihovně a na www.novovesan.cz  

Tato akce probíhá ve stejný  den po celé naší republice, ale i 

v dalších zemích. Akce by měla děti opět přivést ke čtení knížek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://email.seznam.cz/redir?hashId=684096687&to=http%3a%2f%2fwww%2enovovesan%2ecz


Keramická dílna i pro dospělé 
 

Ve čtvrtek 28. ledna jsme uspořádali keramický workshop v budově naší školy. Akce byla určena pro rodiče s dětmi nebo 

staršími sourozenci. Odměna za vysvědčení a možnost se něčemu novému přiučit nalákala tolik zájemců, že jsme se do školní 

výtvarné učebny tak tak vešli. 

Mnoho dětí už mělo vlastní zkušenost s keramickou tvorbou díky kroužku ve škole, takže nakonec instruovaly rodiče, jak mají 

správně postupovat. Pro mladší děti to byl první zážitek. Přestože některým účastníkům byly teprve 3 roky, vydrželi tvořit až  

do konce. Na začátku nám Jana Fialová vysvětlila postup prací, na co si máme dát pozor a do čeho bychom se jako začátečníci 

neměli pouštět. Pak jsme si mohli prolistovat pro inspiraci hned několik knih z naší knihovny na téma keramická tvorba a dát 

se do díla. Některé dámy z naší vsi jsou skutečně nadané a pustily se i do náročnějších dílek, která vypadají skutečně náramně. 

O tom, že máme šikovné děti, se není potřeba zbytečně rozvádět, to víme všichni !! 

Teď nás čeká pár týdnů pauza, kdy se musí výrobky vypálit a pak se opět sejdeme ke glazování. Glazura musí opět projít pecí, 

až pak budou naše dílka hotová. Díky této akci máme i my dospělí možnost se přesvědčit, že celý proces vzniku keramického 

dílka vůbec není jednoduchý a navíc je časově i finančně poměrně náročný. Teď už budeme vědět jakou práci dá dětem 

vytvořit byť i jen obyčejnou rybičku. 

 
Děkujeme základní škole a obci Nová Ves nad Nisou za 

podporu akce. 

 

Pokračovací odpoledne pro účastníky workshopu 

z 28. ledna se bude konat 11. března v 16.00 

hodin v keramické dílně v naší ZŠ. Budeme 

glazovat. Vstupné se již nehradí. 

 

 

 
Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti  Nové Vsi nad Nisou 
 
V lednu letošního roku jsme vydali za finanční podpory Libereckého kraje a obce Nová Ves nad Nisou skládačku na téma 

Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti  Nové Vsi nad Nisou. S tvorbou skládačky mi pomáhal ing. Jaroslav Lubas, předseda 

Novoveského okrašlovacího spolku, bez kterého by část o pamětihodnostech naší obce nevznikla. Tímto ještě jednou děkuji za 

spolupráci a trpělivost. Dílko je doplněné řadou zajímavých fotografií, které dodali naši spoluobčané a profesionálové z oboru. 

Kdo máte rád toulky Novou Vsí a okolím, jistě tuto skládačku oceníte. Dozvíte se mnoho zajímavého o okolní přírodě, 

chráněných lokalitách, kulturních památkách a historii. Skládačka je doplněna krátkým anglickým doprovodem. 

Místa, kde si můžete skládačku bezplatně vyzvednout: obecní úřad Nová Ves nad Nisou, knihovna v Nové Vsi nad Nisou, 

rozhledna Nisanka, informační centrum v Jablonci nad Nisou a Smržovce, odbor životního prostředí v Jablonci nad Nisou a 

dále členové spolků Novovesanu a Novoveského okrašlovacího spolku u svých předsedů=autorů skládačky. Skládačky byly 

také darovány místní škole pro potřeby výuky žáků o místě, kde žijí. 

V průběhu měsíce května se můžete těšit na další dílko – tentokrát krátkou publikaci o tipech na zajímavé výlety po Nové Vsi 

nad Nisou a okolí s důrazem na přírodní hodnoty a zajímavé pamětihodnosti. 

Tento projekt je finančně podporován Grantovým fondem Libereckého kraje.                                                   I. Pluhařová 

http://www.novovesan.cz/uskutecnene-akce/

