
Z knihovny 

 

Vážení  čtenáři, 

na našich nových internetových stránkách knihovny www.knihovnanovavesnn.webk.cz, které 

spravuje spolek NOVOVESAN,  máte možnost se průběžně informovat o novinkách, akcích, 

nabídce, otevírací době, ale také máte možnost aktivně ovlivnit vývoj naší knihovny. V první 

hlasovací anketě jste mohli rozhodnout o podobě nového knižního fondu. Z ankety vyplynuly 

následující závěry: 18% hlasujících se vyjádřilo, že by uvítalo nové tituly z oblasti detektivních románů, 17% z Vás 

se vyslovilo shodně pro posílení fondu o historické a společenské romány a také o literaturu faktů, 16% fandí dětským knihám 

a 15% by chtělo nové knihy z kategorie zábavného čtení.  Vaše přání bude samozřejmě respektováno a v současné době již 

probíhá výběr nových knih. Od září již pro Vás budou nově k dispozici. Ale samozřejmě, že i do té doby máme co nabídnout. 

Přijďte si vybrat čtení na dovolenou, ať už z našeho fondu nebo z výměnného fondu jablonecké knihovny.  

Pro Vás, kdo jste zaregistroval anketu s otázkou „Kdy si myslíte, že bude v naší knihovně zřízen dětský koutek pro nejmenší“ 

mám zřejmě překvapivou zprávu (vzhledem k výsledkům hlasování).  Správná odpověď není nikdy, ba ani za rok, ale V ZÁŘÍ 

2010 !!!. Náš spolek NOVOVESAN byl úspěšný se svou žádostí o finanční příspěvek z Grantového fondu Libereckého kraje 

s projektem Dětský koutek spolkové knihovny a získal tak finanční příspěvek Kč 5 000,--. Celkové náklady projektu se 

v letošním roce vyšplhají na Kč 12 000,--.  Jak se úpravy dětského koutku vyvíjí  Vás budeme průběžně informovat. Zároveň 

bychom chtěli požádat všechny příznivce knihovny, kteří mají doma k dispozici zachovalé a nepoškozené hry, hračky, 

leporela, stavebnice, případně dětský nábytek, ze kterého již Vaše děti odrostly nebo jsou už na hraní velké, aby 

neváhali a přinesli je do knihovny, kde mohou najít lepší uplatnění než u Vás na půdě. 

Děkujeme za pomoc a přízeň naší knihovně                                                                  Irena Pluhařová za spolek NOVOVESAN 

 

 

Knihovna o prázdninách 
Dobrý den z knihovny, 

dorazil k nám další výměnný soubor knih z městské knihovny v Jablonci n. N.. Celý seznam bude k nahlédnutí na stránkách 

naší knihovny. O prázdninách platí pro výpůjčky prodloužená výpůjční doba na 2 měsíce. Knihovna bude v období od 1. 7. do 

31. 8. otevřena pouze ve čtvrtek od 16.30 do 18.30. Od září pak bude otevřeno stejně jako doposud. Dále bych chtěla 

upozornit milovníky pěší turistiky i cykloturistiky, že máme v knihovně k vypůjčení turistické mapy i cyklomapy. Jedná se 

především o mapy Jizerských hor a okolí. Seznam map bude také zveřejněn na stránkách knihovny. A teď už k nabídce na 

tento měsíc. Přijďte si do knihovny půjčit oddechové čtení na dovolenou. 

 

Kočka, která hrála Brahmse (Lilian Jackson Braun) 

 

Jim Qwilleran je unaven prací a chce si dopřát dovolenou. Příležitost se nabídne sama, vzdálená teta mu 

ochotně zapůjčí srub u jezera uprostřed kanadských lesů poblíž městečka Mooseville. Jen co se svými 

nerozlučnými souputníky přijede, začnou se dít podivné věci. Někdo chodí o půlnoci po střeše, místní se 

tváří jako Pythie a při rybaření narazí Jim dokonce na stopu záhadné vraždy. Nebyl by to ani on, kdyby 

se záhy nezapletl do vzrušující hry na kočku a na myš, v níž je mu protihráčem vrah. Právě tehdy projeví 

Koko nečekané zaujetí pro klasickou hudbu, což se ukáže jako neobyčejně užitečné. Qwilleran, 

prvotřídní novinář, který vytuší zločin na sto honů, Koko - siamský kocour vybavený mnoha talenty a 

neobyčejnými instinkty a rozkošná Yum Yum, kterou její dva rytíři zbožňují - to je dozajista ten 

nejneobvyklejší a nejpovedenější detektivní tým! 

 

 

Smrt v sutaně (P. D. James) 

 

Poklidný život anglikánské teologické koleje na drsném pobřeží Suffolku rozčeří nález mrtvoly jednoho 

ze studentů pod sesutým útesem. Policie případ považuje za nehodu. Inspektor Adam Dalgliesh přijíždí, 

aby na žádost bohatého studentova otce věc přezkoumal. 

Než stačí Dalgliesh proniknout do složitých vztahů mezi nimi i kněžími koleje, dojde k vraždě. Rozbíhá 

se vyšetřování, během něhož Dalgliesh věnuje až nezvyklou pozornost krásné Emmě. Klíč k řešení 

složitého případu leží hluboko v minulosti. 

 

 

 

Tajemný Etrusk (Mika Waltari) 

 

Hrdinou nevšedního dramatického příběhu z počátku 5. století př.n.l. je Etrusk, pocházející z řeckých 

měst Malé Asie, jehož putování sleduje autor z Milétu přes bojiště starého Řecka, Kypros a Salamis až k 

řeckým osadám v dnešní Itálii. Kniha sugestivně popisuje drsný život válečníků i přepych za zdmi 

bohatých měst, různé náboženské kulty, lidové zvyky i vznešené zábavy, a do těchto kulis zasazuje autor 

barvité vyprávění moudrého muže, jenž prožil život plný nebezpečí a vzrušujících dobrodružství a 

zemřel jako bohatý a vážený člověk. 

http://www.knihovnanovavesnn.webk.cz/


Inspirace na prázdniny 
 

Pro ty z vás, kteří se rozhodli cestovat po Čechách, máme v knihovně publikace, které by vám mohli pomoci při výběru míst, 

jež se rozhodnete navštívit.  

 

M. Řeháček: Jizerské hory: turistický průvodce po horách a jejich okolí 

M. Řeháček: Liberecko: turistický průvodce českou částí Euroregionu Nisa 

Praha a okolí: outdoorový průvodce – 55 tipů, kam na výlet 

Procházka po krajích České republiky (pokud vás navštíví vaši známí ze zahraničí, tato kniha je trojjazyčná – v češtině, 

němčině a angličtině) 

 

Dále tu máme zajímavou řadu knih nakladatelství Kartografia Praha: 

555 památek lidové architektury České republiky 

666 přírodních krás České republiky 

777 kostelů, klášterů, kaplí České republiky 

888 hradů, zámků, tvrzí České republiky 

999 turistických zajímavostí České republiky 

1111 památek a zajímavostí Prahy                                                                                                                               B. Edwards 

 

 

 

KERAMIKA V NOVÉM  
 

Díky opakované finanční podpoře Nadace PRECIOSA můžeme rozvinout aktivity keramické 

dílny již od letošního září. Co Vás čeká nového? Především nový hrnčířský kruh, který k sobě 

jistě připoutá další zájemce z řad veřejnosti. Od září 2010 povede nově keramický kroužek 

také Bára Edwards, která se bude v létě patřičně školit pro práci v keramické dílně a na 

hrnčířském kruhu.  Pro příští rok otevíráme nově pro všechny novovesáky tyto kroužky: 

 

A) děti 1. – 4. třída – 1x týdně cena 950,--/pololetí (keramika) 

B) starší děti a mládež – 1x týdně cena 950,--/pololetí (keramika + práce na kruhu) 

C) dospělí – 1x měsíčně v podvečerních hodinách (cca od 18,30)  cena 1 100,-- / rok (keramika + práce na kruhu) 

 

Práce na hrnčířském kruhu vyžaduje již určitou zručnost a sílu a proto není vhodné, aby děti v kategorii 1. – 4. třída na něm 

pracovaly, protože na tuto práci nejsou ještě dostatečně fyzicky vybavené. Ostatní skupiny budou pracovat jak na běžných 

keramických výrobcích, tak na hrnčířském kruhu. Pro školní rok 2010/2011 je připravena koncepce postupu prací a stupňování 

náročnosti tak, aby se každým rokem zvyšovaly dovednosti účastníků. Pro další ročníky chystáme i kurzy pokračovací, takže 

se nemusíte obávat, že by si Vaše děti (nebo Vy) nezvyšovaly své dovednosti. V průběhu kurzů   A + B si děti během lekcí 

vyrobí mnoho výrobků, které jim budou ponechány. Kurzovné tudíž obsahuje i dostatečnou sumu za nutný keramický materiál. 

V případě kurzu C je cena kalkulována dle harmonogramu náročnosti a vývoje dovedností začátečnického kurzu a obsahuje 

přiměřeně dostatečnou částku za keramický materiál na dostatek výrobků. Pokud by někdo z dospělých byl natolik zdatný či 

náročný na své výrobky (například by si chtěl vyrobit vázu z 10kg hlíny míso 4kg a podobně), je možné si individuálně 

přikoupit keramickou hlínu v průběhu lekce dle potřeb.  

Zájemci o kroužek kontaktujte mě mailem nebo telefonicky na pluharova@novovesan.cz   tel.: 602 770 103 a já Vám 

v průběhu srpna pošlu přihlášku a propozice. Kroužky zahájí činnost od 2. týdne v září. 

Děkujeme také obci Nová Ves nad Nisou a místní škole za podporu a poskytnutí prostor.  

                                                                                                                                                   Za NOVOVESAN Irena Pluhařová 

 

 

 

Stabilizace památných stromů v Nové Vsi nad Nisou 
 

I v letošním roce jsme byli úspěšní s žádostí o finanční podporu pro naše 

ekologické projekty. Stejně jako v loňském roce se nám podařilo uspět ve 

velké konkurenci neziskových organizací z celé republiky v rámci 

programu Strom života vyhlašovaném Nadací Partnerství. V průběhu 

letošního roku zrealizujeme projekt Stabilizace památných stromů v 

Nové Vsi nad Nisou.  
 

Na území naší obce se nachází 6 památných stromů, které tvoří významný 

kulturně přírodní prvek v krajině a 3 z nich jsou zároveň neodmyslitelnou 

součástí sakrální památky božích muk již více než 200 let. Na podzim 

loňského roku postihla naši oblast nečekaná sněhová kalamita v plovině 

října, kdy byly stromy ještě olistěné. To napáchalo v kraji i v naší obci 

výrazné ekologické škody, na jejichž odstranění se bude ještě dlouho lípa u Brynychů - poškození po kalamitě 

 

mailto:pluharova@novovesan.cz


pracovat. Při sněhové kalamitě byly poškozeny i naše stromy. Nejedná se o 

zásadní poškození, nicméně je nutné provést opatření, aby došlo ke stabilizaci 

korun, zdravotním řezům a vazbám v korunách. K těmto krokům je nutné 

přistoupi i proto, že našim památným stromům nebyla již dlouhou dobu 

poskytnuta odborná péče v komplexním měřítku. Kroky, které se v rámci našeho 

projektu zrealizují, povedou k zajištění a podpoře dlouhodobé perspektivy našich 

zelených velikánů. V rámci tohoto projektu se můžete těšit také na zajímavý 

doprovodný program. Projekt byl podpořen maximální částkou programu Kč 100 

000,–. 

Kdo byste snad nevěděl, kde se nachází naši velikáni, zalistujte si v nové 

publikaci Novoveské putování časem a přírodou, vydanou naším spolkem,  a zde 

si můžete najít trasu č.2 = Putování za památnými stromy, kde se vše potřebné 

dozvíte. 

 

Partnery projektu jsou: Obec Nová Ves nad Nisou, CHARLIES AND CO., s.r.o., 

Městský úřad Jablonec nad Nisou – odbor životního prostředí a samozřejmě 

občané Nové Vsi nad Nisou 

Tento projekt byl vytvořen v rámci programu Strom života za finanční podpory 

SFŽP ČR a MŽP. www.mzp.cz www.sfzp.cz 

Více informací o projektech na www.stromzivota.cz 

 

 

 

 

PEXESO 

 
Dalším zajímavým materiálem z naší dílny  je nové pexeso s názvem U nás to kvete. Jak už název napovídá, jedná se o pexeso 

poskládané z nejzajímavějších vzácných a chráněných rostlin vyskytujících se na území Nové Vsi nad Nisou a jejího okolí. Při 

této jednoduché hře se můžete nejen pobavit, ale také dozvědět něco nového o svém okolí. Naše snažení v péči o životní 

prostředí dárcovsky podpořili jak známý ilustrátor Petr Urban, kterému za výtvarný doprovod ještě jednou děkujeme, tak pan 

Milan Vrkoslav majitel firmy Tisk a reklama, se kterým spolupracujeme při výrobě našich tiskovin. 

Pexeso můžete zakoupit na rozhledně Nisance, v naší knihovně v Nové Vsi nad Nisou a v informačním centru ve Smržovce. 

Případně můžete kontaktovat přímo spolek na pluharova@novovesan.cz 

 

 

 

 

Výtěžek z prodeje bude použit na 

ekologické aktivity našeho spolku na 

území Nové Vsi nad Nisou, takže jeho 

pořízení Vám přinese radost hned 

dvakrát. Příjemnou zábavu…. 

 

 

Tento výrobek vznikl jako součást našeho 

projektu Mokřadní biotop v Nové Vsi nad 

Nisou podpořený Nadací VIA a 

společností Trust for Civil Society in 

Central and Eastern Europe. 

 

 

 

 

 

 

 
Na stránkách NOVOVESANU www.novovesan.cz můžete aktuálně nalézt množství prázdninových  tipů na 
výlety v našem regionu.                                                                                                                                         IP 

lípa u Brynychů - detail poškození 

po kalamitě 

 

http://www.mzp.cz/
http://www.sfzp.cz/
http://www.stromzivota.cz/
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3845330150&to=http%3a%2f%2fwww%2enovovesan%2ecz


Skřítek Stromofous 
 

Skřítek Stromofous, který pečuje o naše stromy, dostal 2 nové pomocníky. Má před sebou 

nelehký úkol. Potřebuje najít pro skřítky jména a postavit pro ně chaloupku. Prosí všechny 

děti o pomoc: „pomozte mi vymyslet pro ty dva rošťáky nová jména a nakreslete pro nás 

skřítky stromový domeček, kde se nám bude dobře hospodařit“. 

 

Pro všechny děti, které Stromofousovi pomohou, jsou připraveny hezké ceny. Soutěží se o 

batůžky, spacák, termohrnky, knížky  a spoustu krásných výtvarných potřeb. 

Každého, od 11 do 99let, Stromofous prosí o  prázdninovou fotografii jeho nejslavnějších – 

památných – stromů z Nové Vsi nad Nisou. Můžete fotit ráno i večer, v leže i z letadla, za 

slunce i v dešti. Ty nejzajímavější fotografie vystaví Stromofous natrvalo ve vestibulu 

obecního úřadu, kde si je bude každý moci prohlédnout, až půjde na poštu či k lékaři. 

Ani na dospěláky nebude Stromofous zkoupý. Připravil si pro ně za odměnu spoustu 

outdoorových batohů, spacák do přírody, množství turistických doplňků a zajímavé knihy. 

Letos v létě máte mimořádnou příležitost vidět na svých procházkách za památnými stromy 

v naší vsi odvážné stromolezce, kteří ošetřují naše největší zelené velikány. Pomáhají 

Stromofousovi proto, že do 30ti metrových výšek se bojí i on a potřebuje další pomocníky. 

Až naše stromy ošetří, svážou a prořežou, nezapomeňte se u nich zastavit a prohlédnout si 

jejich mohutnou stavbu. 

Chcete – li vědět jak jsou staří, kde se tu vzali, či vůbec, 

kde je najdete, nezapomeňte si přečíst naší publikaci. 

Novoveské putování časem a přírodou, kde se vše potřebné 

dozvíte. 

Své výkresy a jména skřítků můžete přinést každý čtvrtek 

do naší knihovny mezi 16.30 – 18.30 nebo nechat na 

Obecním úřadu, či zaslat poštou na adresu spolku: 

NOVOVESAN, Nová Ves nad Nisou 459, 468 27 Nová 

Ves nad Nisou. Fotografie zasílejte elektronickou poštou na 

spolkový e-mail: pluharova@novovesan.cz. (podle 

velikosti přílohy a počtu fotografií případně mail rozdělte 

na několik zásilek). Uzávěrka soutěže je 2. září 2010!!! 

 

Výsledky soutěže rozhodne veřejnost při zářijové akci 

našeho spolku NOVOVESAN při Dni otevřených dveří. 

                        najděte jméno pro 1. a 2. pomocníka 

 

Soutěž probíhá v rámci projektu našeho spolku pod názvem Stabilizace památných stromů v Nové Vsi nad Nisou 

podpořeným Nadací Partnerství. Partnery projektu jsou také firma CHARLIES AND CO., s.r.o., a Obec Nová Ves nad 

Nisou 

 

Rosteme s knihou 
 

 

Ve školním roce 2009/2010 přihlásil 

spolek Novovesan v rámci projektu 

spolkové knihovny všechny prvňáčky 

(vlastně prvňačky!) do celostátní akce 

Rosteme s knihou – Knížka pro 

prvňáčka.  

 

V rámci této aktivity připravila naše 

spolkařka Bára, která vede naši knihovnu, 

množství doprovodných programů, 

kterých se naše prvňačky a nejen ony, 

zúčastnily. Odměnou za jejich roční práci 

s neposednými písmenky jsou velmi 

pěkné knížky ze speciální edice určené 

pouze pro tuto příležitost. Knížky byly 

slavnostně předány u pana starosty v den 

vysvědčení 30.6.2010. Přejeme všem 

čtenářkám pěkné prázdninové počteníčko. 

 
 



Nabídka volnočasových hudebních aktivit v Nové Vsi nad Nisou 

zobcová flétna – skupinky po 4 studentech – od 5ti let - pololetí Kč 1200,--/osoba 

(s možností pozdějšího přestupu na dechové, žesťové nebo dřevěné nástroje) 

 

pěvecký soubor pro děti do 15ti let – pololetí Kč 500,--/osoba  

 

individuální výuka hry na klavír a kytaru – od 6ti let - hodina soukromého učitele  

Kč 200,--/ 60 minut 

 

Výuku povedou zkušení pedagogové s praxí z uměleckých škol. 

V případě zájmu, kontaktujte prosím spolek NOVOVESAN do konce srpna 2010 na pluharova@novovesan.cz , 

abychom znali počty zájemců a mohli sestavit rozvrh hodin dle Vašich potřeb. Napište nám, o jakou aktivitu máte 

zájem, jméno účastníka, věk, případně hodinu a den, kdy se Vám výuka nejlépe hodí. Individuální výuka na klavír a 

kytaru není omezena horní věkovou hranicí – je určena pro všechny od 6ti let včetně dospělých. 

 

mailto:pluharova@novovesan.cz

