
 

 

Noc s Andersenem 
Z pátku na sobotu 26. března proběhla po celé 

republice a v mnoha dalších státech akce s názvem 

Noc s Andersenem. Akce je určena pro všechny děti, 

které mají rády knížky, pohádky a jsou připraveny 

prožít nějaké to noční dobrodružství. Letos jsme se 

zapojili i my. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jak taková akce u nás probíhá?  

Samozřejmě pod taktovkou pohádkových příběhů z 

pera H.CH. Andersena. Četlo se, tvořilo a nesměla 

chybět ani noční bojovka. Protože se nám počasí 

zkazilo a v noci nás přepadla bouřka, nemohli jsme 

vypustit lampiony přání. Počkají tedy na děti do další noční akce. Paní učitelka Sabina vyrobila s dětmi hady, kterými jsme s i 

vyzdobili knihovnu. Děti přidaly i své obrázky nejoblíbenějších pohádek. Bojovka tentokrát proběhla uvnitř budovy. Nic jí to 

ale neubralo na kouzlu. 

Dojít ztichlou školou od sklepa na půdu jen při svíčkách není žádná legrace. Nakonec se všem podařilo po cestě přidat svůj 

otisk na stěnu a  na konci splnit pohádkový úkol naší vzácné návštěvy Šehrezády. A před půlnocí hupky na kutě (karimatky). 

Pohádkové čtení knihovnice Báry ukolébalo nakonec každého. A na závěr ještě poděkování maminkám Aničky a Adámka za 

dárečky pro děti a výbornou bábovku k snídani. 

 

                                     

                                                              

návštěva Šehrezády 

 

každý se musel otisknout na věky na zeď... 

 



Otevřená školní zahrada zahajuje letošní sezonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoologické průzkumy v lokalitě „pod statkem“ 
V rámci projektu „Mokřadní biotop v Nové Vsi nad 

Nisou“, podpořeném Nadací Via z programu Fond 

místního rozvoje , byly zahájeny zoologické průzkumy 

výskytu ptáků, obojživelníků a vybraných druhů 

obratlovců a bezobratlých  v lokalitě horní vsi = 

prameništní mokřadní louka pod bývalým kravínem. 

Sledovaná oblast zasahuje od bývalého kravína přibližně 

po místní základní školu, především podél potoka . Oblast 

je významná z důvodu opakovaného výskytu hnízdění 

několika párů chráněného chřástala polního,  velkou 

koncentrací chráněných žab ropuchy obecné a  skokana 

hnědého (kterého můžete v těchto dnech vidět téměř po 

celé naší vsi ve vlhkých místech a tůních), výskytem obou 

druhů čolků (čolka horského i čolka obecného), oblast je 

také významným potravním zdrojem  pro chráněné čápy 

(čápa černého i bílého) a mnoho dalších druhů. Oblast je 

z ekologického hlediska velice zajímavá svým vodním 

režimem, která byla v minulosti, bohudík, špatně 

odmeliorována  a  bylo zde nevhodným způsobem 

regulováno koryto potoka.  Přesto si oblast zachovala svůj 

mokřadní a prameništní  ráz. Pro budoucí roky je důležité 

zachovávat takovéto specifické přírodní biotopy, kterých 

se ve volné krajině vyskytuje čím dál tím méně. 

V loňském roce zde proběhl botanický průzkum, který také potvrdil výskyt některých ustupujících druhů rostlin, 

charakteristických právě pro  mokřadní biotopy. Na základě těchto průzkumů je možné připravit pro budoucí roky zodpovědný 

a odborný plán péče o tento významný přírodní prvek.  Výsledky průzkumu zveřejníme v prázdninovém čísle zpravodaje. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Pluhařová 


