
                                       Po�ízení keramické pece 
 
Další dobrou zprávou pro všechny kreativce je otev�ení keramické dílny v budov� 
školy. 
V �ervnu jsme byli úsp�šní s grantovou žádostí o finan�ní podporu umož�ující 

zakoupení keramické pece vyhlášenou Nadací Preciosa - program vzd�lávání a školy. Získali jsme finan�ní podporu ve výši 
K� 30 000,--. Tato �ástka p�edstavuje podstatnou �ást po�izovacích náklad�, které musí náš 
spolek vynaložit na zakoupení této speciální pece. B�hem m�síce zá�í p�ivezeme a instalujeme 
toto za�ízení v jedné z u�eben naší školy, kde bude k dispozici nejen pro volno�asové aktivity 
d�tí, ale bude také k dispozici škole a mate�ské školce p�i jejich kreativních dílnách. Pro d�ti z 
naší  MŠ a ZŠ otev�eme keramický kroužek. P�ihlášky a podmínky se d�ti dozví v�as 
prost�ednictvím školy. B�hem roku uspo�ádáme také workshopy pro maminky s d�tmi, mládež 
a dosp�lé. Tyto aktivity povede naše spolka�ka a paní u�itelka Mgr. Jana Fialová.� 
 
Jak se rodí Alej d�tí 

 
B�hem prázdninových m�síc� jsme zahájili další z našich 
projekt� - vybudování Aleje d�tí. 
Tento projekt je podpo�en Nadací Partnerství z programu 
Strom života, jehož generálním partnerem je SKANSKA, 
�ástkou K� 96 000,--. 
Máme velkou radost, že se nám poda�ilo tento projekt 
úsp�šn� prosadit ve velké konkurenci, a že m�žeme 
znovuobnovit a oživit jednu ze starých krásných cest 
vedoucích na �ernou Studnici. V rámci tohoto projektu 
bude vysazeno nové ovocné stromo�adí – 21 ks t�ešní. 
Zvolili jsme tradi�ní odr�du vhodnou do našich horských 
klimatických podmínek ve form� p�vodního vysokokmene. 
Jedná se o Prunus serrulata "Kaštánka" a 2 ks Prunus 
serrulata "Rychlice n�mecká".  2 ks Rychlice n�mecké byly 
vybrány z d�vodu pot�eby kvalitního opylova�e. To 
abychom se �asem do�kali také n�jakých t�ešní. Výsadba 
t�ešní bude probíhat liniov�, vždy jen po jedné stran� cesty 
z d�vodu budoucího velkého habitusu t�chto strom�. K 

samotné výsadb� dojde po 10. �íjnu - p�esný termín se ješt� dozvíte. 
Výsadbu budou provád�t d�ti z naší obce za dopomoci dosp�lých, 
kdy budou mít možnost si vysadit sv�j vlastní strom. Protože se 
jedná ale o náro�n�jší práci, budeme rádi, když jim rodi�e, 
d�de�kové, sousedé �i v�tší kamarádi pomohou. Budou mít 
p�ipravené výsadbové jámy, k�ly k uvázání, ochranný tubus proti 
okusu zv��í a samoz�ejm� sazenici pom�rn� velkého stromu. A 
n�jaké to ná�adí se také najde. P�esné datum výsadby se dozvíte v 
p�íštím zpravodaji. 
Co jsme v rámci projektu již zrealizovali? Pr�klest �ásti náletových 
d�evin, likvidaci k�ídlatky sachalinské, instalovali jsme velkou 
kruhovou lavici okolo jednoho ze stoletých javor�, kde jsou 
p�ekrásné výhledy do krajiny, a d�tem jsme postavili "pastelku". To 

je 2,5 m vysoký lezecí 
totem, který by mohl 
d�tem zp�íjemnit 
vycházku a je zárove� naším maskotem tohoto projektu. U paty aleje jsme 
instalovali informa�ní ceduli, která bude obsahovat zajímavosti a úkoly z oblasti 
životního prost�edí této lokality. V sou�asné dob� probíhá zdravotní a bezpe�nostní 
�ez zbývajících javorových velikán� a instaluje se vazba do koruny jednoho z nich. 
Protože jsme p�i p�íprav� projektu v�novali velkou pozornost stávajícím d�evinám, 
nemohli jsme nechat bez povšimnutí jeden unikát. Jedná se o javor klen - 
p�edpokládané stá�í cca 80 - 100 let, obvod kmene 3,13 m a výška 19 m. Tento 
strom vykazuje mimo�ádn� hezký vzr�st, výborný zdravotní stav a nachází se na 
p�ekrásném míst� ve volné krajin�. Tento strom jsme navrhli obci a odboru 
životního prost�edí v Jablonci nad Nisou na vyhlášení památného stromu. Naší 
žádosti bylo vyhov�no a v sou�asné dob� probíhá správní �ízení. V dob� otev�ení 
aleje si jej už budete moci prohlížet jako státem chrán�nou p�írodní památku.  Ješt� 
nás �eká pokácení jednoho stoletého javoru, který byl v minulosti zasažen bleskem 
a mohlo by se tak lehce stát, že by p�i siln�jším v�tru mohl padnout na n�koho p�i 
procházce alejí. Dále upravíme cestu odvalením žulových kamen�, které brání 
p�íjemné ch�zi po cest�. A nakonec našt�pkujeme po�ezané nálety a zasypeme jimi 



nov� vysazené stromy.  
Celý projekt by se nám nepoda�ilo zrealizovat bez velké podpory obce Nová Ves nad 
Nisou, na jejichž pozemcích se projekt realizuje a vst�ícného postoje pana Milana 
Pillera, který nám umožnil vjezd na jeho p�ilehlé pozemky a umožnil manipulaci s 
d�evní hmotou p�i kácení nálet� a pro�ezu v�tví vzrostlých javor�. Ješt� jednou všem, 
kdo nás podpo�ili, d�kujeme. 
                                                                                                                           
 
 

 
 
Spolkov� v knihovn� 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
�lenky Novovesanu I. Pluha�ová a J. Fialová p�ebírají šek od zástupce Poštovní spo�itelny v rámci programu Podpora region� 
na �ástku K� 50 000,-- pro projekt Spolkov� v knihovn�. 

 
Náhradní termín za odložené spaní v knihovn� v rámci projektu Spolkov� v knihovn� byl stanoven na pátek 11. zá�í 2009. 
Všechny p�ihlášené d�ti �ekal zajímavý no�ní program. Sraz byl v 19.30 ve škole. 
Tak se d�ti kone�n� do�kaly. Odložená no�ní akce se po vymalování školy kone�n� mohla spustit. Ve 20.00 vypukla v 
t�locvi�n� pyžamková party, a co �ert necht�l, nefungovala sv�tla. O to napínav�jší za�ala být atmosféra p�ed no�ní bojovkou. 
Tance a sout�že jen p�i sví�kách ud�laly s nap�tím své, a tak jsme se s d�tmi p�esunuli do parku. Tady už naše strašidla 
rozmístila sví�ky a stanovišt� s úkoly a mohlo se za�ít. Po 
cest� sílily hlasy chlapák� školák�, co všechno od nich 
strašidla slíznou, jen a� si n�co zkusí. Na startu se ovšem 
karty obrátily a hol�i�ky z první t�ídy našly více odvahy, 
než kluci silných slov!! A šlo se. Nejd�íve zvládnout jen za 
svitu jedné sví�ky prolézt p�ekážky na lanovém centru za 
dohledu prvního strašidla, pak vysvobodit me�em zakletou 
vílu, projít kolem lesního sk�eta, neutéct p�ed Hejkalem a 
nechat si od n�j nechat dát u kostela otisk �erného palce, a 
když už jsme si mysleli, že je konec, vyb�hl na nás z vrat 
kostela Vlkodlak. Všichni nakonec odvahu našli a prošli 
bez úhony. Nakonec se nám dosp�lák�m d�ti pomstily 
�ádným bafancem za kostelem a mohly se dosyta vysmát, 
jak jsme se polekali. A už se blíží 23 hodina, tak honem na 
kut� (na karimatky). Umýt, vy�istit zoubky, �ádn� napít a 
šup do spacák�. Kone�n� p�išla na �adu i pohádka na 
dobrou noc a pak... co byste �ekli - do 10 minut spali 
všichni :) 
Ráno �aj, koblihy, pam�tní listy a n�jaké dobr�tky a honem vypráv�t rodi��m, jak jsme byli state�ní a jak to v noci vypadá v 
knihovn�!!   

I. Pluha�ová 
www.novovesan.cz 

 


