
LYŽOVAČKA 2011 - Příchovice  
Turisticko-dobrodružný kroužek zve všechny děti na tuto akci  

 

Termín: 11. – 13. 2. 2011 

Místo:  Příchovice – areál centra mládeže Křižovatka 

Cena:   

         na permanentky Kč 370,-- 

         na jídlo a drobnosti (medaile, pastelky atd.) Kč 300,-- 

         na ubytování a služby – dobrovolné (doporučujeme cenu od Kč 100 do 200 dle Vašich možností) 

          celkem tedy minimálně Kč 670,-- zbytek je dobrovolný 

 

Co s sebou: sjezdové lyže, lyžáky, hůlky (začátečníci stačí bez hůlek), lyžařskou helmu a do ní kuklu, lyžařské brýle, boby 

nebo ježdíka, sáně se také hodí, oblečení vhodné na lyže (pokud máte dvoje = ještě lepší), pohodlné oblečení na pobyt v areálu 

= tepláky, mikina, dostatek punčocháčů, ponožek, spodního prádla, termoprádla (pokud máte), něco na spaní, přezůvky, 

pohodlné a teplé boty na ven, 2x čepici a rukavice + jedny teplé rukavice na lyže, vlastní spacák, hygienické potřeby, osobní 

léky, kartičku pojištěnce, telefon na rodiče, baterku a kdo máte, tak také čelovku, dále blok a něco na psaní. Kdo chce, může 

s sebou vzít hry (karty, deskové hry, rébusy…). Mobilní telefony nedoporučujeme, spojení dostanete na vedoucí, takže 

v kontaktu budete a děti je neztratí. Dva dny zvládneme neslyšet své děti, ne? Fotoaparáty také není třeba brát, budeme mít 

vlastní.  

Pokud můžete přidat něco do společného „rance“ budeme rádi: 

např.: jablíčka na svačinku, ovocné čaje, šťávu, drobnosti na 

odměny atp. 

Upozorňujeme, že akce je určena nejen pro děti z našeho kroužku, 

ale pro všechny malé Novovesáky, kteří chtějí lyžovat a užít si 

společně víkend ve sněhu. Věkový limit neurčujeme, jen 

upozorňujeme rodiče malých dětí, že je nutná samostatnost a 

soběstačnost při hygieně, jídle, společných činnostech a také 

zvažte, zda se dítě večer bez Vás nebojí usnout. 

Děti budou rozděleny do družstev dle lyžařských dovedností, 

samozřejmě se těšíme i na začátečníky. V místě je i dětský vlek. 

Umíme nabídnout i školu snowboardu, tu je potřeba domluvit 

předem.  

Ještě máme volných 5 míst. Kdo máte zájem, ozvěte se na 

pluharova@novovesan.cz případně na 602 770 103 pro bližší 

informace a přihlášky.    

Akci povedou Martin a Markéta spolu se dvěma instruktory. Těšíme se na Vás…. 

 

 

Tvořivé čtvrtky v knihovně 

Tentokrát jsme se sešli  2. prosince, abychom společnými silami, za vydatné podpory dětí, vyrobili adventní věnce. 8 

maminek se 13ti člennou dětskou posilou se pustilo s vervou do práce a za chvíli už bylo na co koukat. Novoveské maminky 

jsou šikovné a dokážou vytvořit úžasné dekorace. Tak až půjdete Novou Vsí a uvidíte na dveřích nějaký věnec, který jste nikde 

na trhu neviděli, už víte, odkud je. Příští dílna bude na téma Scrapbook aneb kalendář do nového roku. Sejdeme se 20. ledna 

v 16.30. Termíny a témata dalších dílen v roce 2011 najdete na našem webu www.novovesan.cz 
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Dětský pěvecký sbor Novovesánek a kytarové rojení 

Jak jistě víte, od konce září letošního roku se začaly scházet první děti 

v novém dětském pěveckém sboru.  V průběhu měsíce listopadu probíhal 

výběr jména pro nový pěvecký sbor. Byl sveden lítý boj mezi  Zpěváčky 

z Nové Vsi a Novovesánkem. Zprvu vedli Zpěváčci, ale po čase jsme se začali 

přiklánět ke kratšímu názvu, který by byl výstižnější. Nerozhodný souboj 

nakonec rozhodla Zuzka Kubelková, která se také přiklonila ke kratší variantě, 

navržené Janičkou Očenášovou.  Nakonec všechny děti s řešením souhlasily. 

Malým zpěváčkům se daří dělat první pěvecké krůčky a již po dvou měsících 

práce na ně čekalo první veřejné vystoupení. To se uskutečnilo 4. prosince 

v místním kostele,  jako součást vánočního koncertu. Vystoupení bylo zdařilé a tak doufáme, že se můžeme i do budoucna těšit 

na jejich další pokroky. Jsme rádi, že se řady malých zpěváčků od září rozrostly na současných 8 členů a po koncertě by se 

rády přidaly další 4 děti. Pokud i Vy máte zájem zapojit Vaše děti do sboru, neváhejte a kontaktujte Mgr. Zuzanu Kubelkovou, 

která Vám vše potřebné vysvětlí (tel. 723 572 926). Scházíme se každé úterý odpoledne od 14.15h do 15.15h v místní základní 

škole. Děti se mohou připojit od dalšího pololetí. Další hudební aktivitou je od září také nově výuka hry na kytaru. 

Z počátečních 3 žáků se již dnes učí hře na kytaru 6 dětí a studentů. Také oni dělají značné pokroky. První vystoupení Anežky 

a Verči jste mohli taktéž vyslechnout při vánočním koncertu. Pokud budou všichni i nadále pilně cvičit, jistě se na jaře 

dočkáme nějakého vystoupení zajímavého kytarového tělesa z naší vsi. I zde platí, že pokud zvažujete výuku hry na kytaru, 

můžete se obrátit opět na Zuzanu Kubelkovou a vše si s ní domluvit.  

Přeji všem našim hudebníkům a zpěvákům hezké svátky a mnoho tvůrčího elánu do příštího roku. Zuzce Kubelkové přeji 

navíc, aby jí ani příští rok neopustil všudypřítomný úsměv a trpělivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Už máme napečeno 

Druhý ročník našeho vánočního pečení  proběhl  25. listopadu v podvečer. Tentokrát jsme vybrali téma tradiční vánoční 

cukroví. Sešli jsme se opět ve školní jídelně a díky paní kuchařce Velíškové jsme měli těsta pěkně odleželá, takže jsme se hned 

pustili do díla. Nic jsme nepřipálili a tak se můžeme pochlubit výborným lineckým slepovaným, rumovými kuličkami 

s ořechy, vanilkovými rohlíčky a tradičními perníčky. Děti vydatně pomáhaly při zdobení perníčků, vykrajování a natírání 

marmeládou, obalovaly kuličky v kokosu a válely rohlíčky. Na konci akce byly sladší než samo cukroví . Díky vydatné 

podpoře dospělých kuchařinek z naší obce jsme letos nemuseli jít spát až před půlnocí a mohli jsme se těšit z krabic plných 

cukroví, které jsme se rozhodli věnovat dětem na vánoční besídky v místní škole a školce. Každý pomocník si ale domů odnesl 

svou výslužku k pochlubení.  Až přijdete na besídku, můžete ochutnat i Vy. 

Tak zase za rok nashledanou. 

Děkujeme partnerovi akce - základní škole - za poskytnutí zázemí školní 

kuchyně a jídelny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJ DĚTÍ II. ETAPA 

V roce 2011 budeme pokračovat v projektu Alej dětí a to druhou, závěrečnou etapou, kterou budeme moci realizovat díky 

podpoře ČSOB. 

Uspěli jsme totiž se žádostí o podporu našeho projektu v rámci Velkých komunitních grantů vyhlašovaných Nadací VIA z 

programu ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů. Je pro 

nás velkým oceněním a zároveň také závazkem do budoucna, že 

zrovna náš projekt Aleje dětí byl vybrán mezi 3 nejlepší z celé 

republiky. A k čemu podporu Kč 300 000,– využijeme? Odstraníme 

staré pařezy po náletech, odvalíme velké žulové balvany z cesty, 

upravíme podklad pro základy nového povrchu budoucí cesty, 

navezeme a upravíme mlatový povrch tak, aby se cesta stala 

příjemnou a pohodlnou nejen pro fyzicky zdatné jedince, ale také pro 

maminky s kočárky, starší občany, cyklisty či malé děti. Do cesty 

budou instalovány svážnice proti vodní erozi. V blízkosti 

Pörnerových skal vztyčíme dětmi vyrobený rozcestník, ošetříme 

poslední neošetřený památný strom v naší obci, pokusíme se 

Rozhovor s novináři – A. Hušek, 

P. Lubasová a K. Linková 



zlikvidovat rozpínající se křídlatku a celkově zvelebit prostor aleje pro nás pro všechny. Od jara zahájíme přírodovědné 

procházky do okolí Nové Vsi nad Nisou, kterými nás bude provázet nový průvodce pan ing. Břetislav Hušek. Veškeré práce 

budou prováděny na obecní komunikaci ve spolupráci s naším partnerem obcí Nová Ves nad Nisou, která náš projekt 

podporuje od samého počátku. Pokud nám bude přát počasí a další okolnosti, slavnostní ukončení celého projektu proběhne v 

září 2011. Děkujeme ještě jednou Vám všem, kteří jste na jaře roku 2010 přišli sázet a pomohli tak znovuobnovení staré 

úvozové cesty mezi Novou Vsí nad Nisou a Horní Černou Studnicí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasičárna dart open 

 
Dne 11.12.2010 jsme zakončili již 8. ročník šipkového turnaje, jehož se zúčastnilo rekordních 48 hráčů a hráček. Celý ročník 

byl zakončen Turnajem mistrů, kam se probojovalo 16 nejlepších hráčů a hráček, a nově také Turnajem odpadlíků. A jak to 

celé dopadlo? 

 

muži 8. ročník  ženy 8. ročník 

1. Petr Schäfer  1. Jitka Pavková 

2. Vojtěch Pekár  2. Květa Doležalová 

3. Aleš Černohorský  3. Veronika Bradáčová 

Lucie Chládková 

Šárka Myslivcová 

     

 Turnaj mistrů   Celkové pořadí 

1. Aleš Černohorský  1. Petr Schäfer 

2. Hynek Pavka  2. Vojtěch Pekár 

3. Vladimír Josífko  3. Aleš Černohorský 

 

Celková tabulka je vyvěšena v Hospodě u Hasiče. 

 

Poděkování patří obci Nová Ves n.N. – za peněžní příspěvek na zakoupení pohárů 

- p. Pekárovi za výborný gulášek 

- p. Schäferovi za vánočky 

- všem za vyrobené dobroty 

Již 15. ledna 2011 začínáme hrát 9.ročník a já se těším na Vaši účast a přeji bystré oko a pevnou ruku. 

                                                                                                                                                                         Aleš Černohorský 

Vaříme a pečeme s Janou…  
 

Vanilkové rohlíčky 

1 kg hladké mouky 

700 g másla 

140 g cukru 

3 vanilkové cukry 

7 žloutků 

350 g mletých oříšků 

citrónová kůra 

Vypracujeme těsto, které se nechá v chladu odpočinout. 

Z těsta se dělají rohlíčky, upečou se a ještě teplé se obalují 

v moučkovém a vanilkovém cukru. Lépe chutnají, když se 

nechají 10 – 14 dní odležet. 

 

 

 

 

 

 

Linecké koláčky 

1 kg hladké mouky 

600 g másla 

400 g cukru moučka 

4 žloutky 

vanilka, citrónová kůra 

rybízová marmeláda 

 

Vypracujeme těsto, necháme odpočinout. Na vále 

vyválíme placku a vypichujeme kolečka. Na jeden 

plech plná a na druhý s vykrojeným středem. Pečeme 

a vychladlá kolečka slepujeme k sobě marmeládou, 

vždy jedno kolečko plné s kolečkem s vykrojeným 

středem. 

Dobrou chuť  

                          Vám přeje Jana 

 

 

 

 

 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


