
CHCETE HUBNOUT S ROZUMEM? 
organizuje spolek Novovesan – odborný garant společnost STOB – více Inko také na www.novovesan.cz a www.stob.cz 

 

Od září nabízíme možnost všem dospělákům, kteří by rádi zatočili se svou nadváhou nebo chtějí shodit jen pár kilogramů a 

nedaří se jim to. Každé pondělí od 17.30 do 20.00h po dobu 10ti týdnů bude probíhat v naší škole kurz zdravého snižování 

nadváhy dle metodiky společnosti STOB. Hodiny se skládají z 1h cvičení a 1.5h teorie, nácviků, sestavování individuálních 

jídelníčků, počítání, měření, ochutnávek a mnoha dalších aktivit. Více podrobností o této poměrně rozsáhlé metodice najdete 

na stránkách www.stob.cz Kurzy jsou podporovány VZP, jako uznaná zdravá forma snižování  nadváhy.  Hodiny povede Irena 

Pluhařová, akreditovaná lektorka organizace STOB. Kurzovné Kč 1500,--/cyklus (10 pondělních podvečerů – nelze kupovat 

jednotlivě = jedná se o návaznou činnost). Kurzy jsou vhodné pro dámy i pány, taktéž pro diabetiky 2. typu. Veškeré další 

informace pro případné zájemce se můžete dozvědět při zápisech na kurzy dne 11. září při Dni otevřených dveří  od 10.00 do 

12.00h v místní škole. Počet míst je limitován.   

 

 

Z KNIHOVNY 
 

Tentokrát jsme pro návštěvníky místo představení nových knih v knihovně připravili novou 

nabídku pro maminky s dětmi. Protože tento Zpravodaj představuje nové volnočasové aktivity pro 

naše občany, připojili jsme se s knihovnou i my. V následujících řádcích si můžete přečíst, co 

bude náš nový projekt nabízet každý měsíc maminkám a jejich malým ratolestem: 

 
TVOŘIVÁ KNIHOVNA aneb workshopy pro maminky s dětmi 

Časy workshopů jsou vždy v uvedený čtvrtek od 16.30 – 18.30h., Vstupné jednotné Kč 100,-- za maminku a 1 dítě dohromady.  

Každé další dítě Kč 50,--. 

  

Září  – 23.9.2010 Drakovaná aneb postavme si vlastního papírového draka 

Říjen – 21.10.2010  Podzimní dekorace – vazby z přírodních materiálů 

Listopad - 18.11. 2010 Halloween - zdobíme dýně 

Prosinec – 2.12.2010 Výroba adventního věnce 

Leden – 20.1.2011 Scrapbook – kalendář do nového roku 

Únor – 17.2.2011 Hravé drátkování – výroba drobných hraček z plyšových drátků 

Březen – 24.3.2011 Vítáme jaro – výroba jarního věnce 

Duben – 7.4.2011 Zdobení kraslic 

Květen – 19.5.2011 Postavičky z květináčků 

Červen – 9.6. 2011 Ubrousková technika - zdobení květináčů nejen do oken  

 

Programy organizuje spolek NOVOVESAN za podpory obce Nová Ves nad Nisou. Více informací je možné nalézt také na 

www.novovesan.cz a  www. knihovnanovavesnn.webk.cz 

 

Samozřejmě, že jsme ani přes prázdniny nezaháleli a připravili jsme mnoho nových knižních titulů k zapůjčení. Na základě výsledků 

hlasovací ankety na našich stránkách rozšiřujeme knižní fond o témata, která jste si zvolili. Navíc jsme rozšířili od září i nabídku 

časopisů pro starší děti a mládež a to o Bravo, Popcorn, 21. Století Junior a National Geographic. Tyto časopisy začnou do knihovny 

docházet od září 2010. A jako specialitu pro školáky máme nově velký výběr komiksů – např. Garfielda, Asterixe a Obelixe, 

Tintinova dobrodružství, 20 000 mil pod mořem, Dobrodružství Huckleberyho Fina, Knoflíkovou válku či Robinsona Crusoe.  

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těší nás, že se řady našich pravidelných čtenářů stale rozrůstají.  

 

 

RESTAURACE NISA 
 

8.9. – 16.9. UZAVŘENA,  OTEVŘENO OD 17 HODIN 17. 9., DISKOTÉKA BEZ PŘERUŠENÍ 

 

Na říjen připravujeme: OLDIES  a  Českou Party v RETRO STYLU 
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