
Keramická pec 

Keramickou pec jsme mohli pořídit díky významné  

finanční podpoře Nadace Preciosa.                 
 

3. října 

jste si 

mohli 

prohléd-

nout na 

slavnosti 

120 let 

výročí 

naší školy 

také naší 

zcela 

novou 

keramic-

kou pec. 

V sobotu ráno si ji převzala Mgr. Jana Fialová, která s ní bude také 

nejvíce pracovat. Přivezli js me také množství keramického materiálu a nářadí, aby děti mohly začít hned tvořit. Tak teď už 

snad jen popřát „ať se nám n ic nepřipálí…“  

 

Spolková knihovna 
 
3. října jsme na slavnosti 120 let t rvání naší školy představili veřejnosti hlavní t ituly z naší nové  spolkové knihovny. Od tohoto 

dne si můžete kdykoliv v době běžné otevírací doby obecní knihovny zapůjčit bezplatně také naše knihy.  

představení nových knih ve škole 

 

Průběžně aktualizované seznamy spolkové literatury si budete moci 

pro Vaše ještě větší pohodlí stáhnout v pdf z našich stránek v sekci 

spolková knihovna. V současné době Vám nabízíme výběr z v íce 
než 150 nových titulů z oblastí 

 Jizerské hory, Český ráj a okolí 

 dětská beletrie  

 kreativní tvorba pro volný čas 

 atlasy pro děti a dospělé 

Tento záběr je skutečně široký a umožňuje Vám najít mnoho zajímavých tipů na trávení volného času. Součástí knihovny je i 

množství aktuálních turistických průvodců a map, včetně cyklomap a lyžařských map z Jizerských hor. Najdete tu tituly z 

historie našeho regionu, tradiční řemesla, přírodní zajímavosti, ale také literaturu místních autorů, či autorů, kteří rádi o  našem 

kraji píší. Pro rodiče s dětmi je připraveno množství skutečně zajímavých a neotřelých nápadů jak si zpestřit den společným 

tvořením, když není zrovna počasí na výlet. A pro děti samotné se najde také množství knih, zejména s večerníčkovými t ituly. 

Ale i větší děti si přijdou na své. Připraveny jsou knihy s 

cestovatelskými, poznávacími, ale i napínavými náměty. Pro 

studenty a dospělé je v knihovně dostatek nových a atraktivně 

zpracovaných témat ve formě nejrůznějších atlasů a encyklopedií. 

Zkrátka, kdo máte rádi knihy, rozhodně byste si neměli nechat naší 
knihovnu ujít…..  

 

Při slavnostním otevření nám pomáhaly děti z místní školy, které se 

také staraly o bazárek vyřazených titulů z obecní kn ihovny. Díky 

místním milovníkům starých knih se dětem podařilo vybrat více než 

1500 Kč. 

 

Otevírací doba knihovny je pondělí 15 – 17 hodin a  

středa 17 – 19 hodin 

                                                                                                                                                                                          

pokladníci při sčítání výtěžku bazárku 

zrovna pírko to tedy není    nová pec v plném lesku 

 



Strom Jablonecka 2009 
 

V pátek 25. září 2009 js me byli na Jabloneckých podzimních 

slavnostech oceněni za naše příspěvky do soutěže Strom Jablonecka.  

 

Přihlásili js me 2 stromy 

z Nové Vsi nad Nisou:  

jírovec maďal – vítěz 

jarní soutěže o 

nějkrásnější kvetoucí 

strom Nové Vsi nad 

Nisou – přihlášený 

Maruškou Peterkovou 

(tento strom roste 

naproti jejich domu) a 

druhým přihlášeným 

stromem byl javor klen  

z právě budované Aleje dětí – jedná se o strom navržený na nový památný strom. 

Oba kandidáti byly oceněni – celkovým vítězem soutěže se stal javor klen.  Až 

bude Alej dětí hotová, doporučujeme všem její návštěvu a při té příležitosti 

prohlídku tohoto krásného, ceněného velikána.  

 

 

Alej dětí 
 

Nezapomeňte, že již 25. října budeme vysazovat stromy v aleji. Přijďte nám pomoct.  

                                                                                                                                         Předem děkujeme . 

 

Akce pro děti 
 

U příležitosti nově otevřené spolkové knihovny bychom chtěli požádat děti od  0 – 15 let o výkresy a výtvarná díla na téma 

Můj nejoblíbenější knižní hrdina. Můžete malovat, stříhat, lepit, modelovat, zkrátka, co Vás napadne. A kdo byste si troufl 

třeba na básničku, bez obav ji přiložte. Svá díla odevzdejte ve škole nebo je podepsan é s uvedením věku vhoďte do školní 

schránky na dopisy. Všechny příspěvky budou vystaveny a obdrží výtvarné odměny. Dílka je možné odevzdávat ode dnešního 

dne do konce měsíce listopadu. O průběhu akce Vás budeme informovat ve Zpravodaji a také na stránkách spolku. 
 

www.novovesan.cz   

I. Pluhařová 

 

 
Tip na výlet – Rozhledna na Císařském kameni 
 

19. září  2009 byla slavnostně otevřena další rozh ledna, tentokrát nedaleko Rádla 

v osadě Milíře u Císařského kamene.  

Jedná se o dřevěnou konstrukci s  kovovými spojovacími prvky a výztuhami. Má 

necelých 20 metrů. Na plošinu s pěkným výhledem na Jizerky, Krkonoše a 

Ještědský hřeben, vystoupíte po 96 schodech. Dobře je vidět i část Nové Vsi. 
Vezmete-li si s sebou 

dalekohled, můžete objevit 

i nad stromy vykukující 

špičku Nisanky. 

Toto místo navštívil před 

120 lety císař Josef II.  

Jeho návštěvu připomíná 

balvan s pamětní deskou 

vzdálený jen několik  

metrů od rozhledny. Tento 

balvan dal také kopci nové 

jméno – Císařský kámen. 

Dříve se jmenoval 

Uhlířský vrch,  vždyť je 

taky v Milířích.         –mg- 

 

vestibul jablonecké radnice 

 

Vítěz soutěže 

Strom Jablonecka 2009 

 


