
Výsadba Aleje dětí bude mít náhradní termín 

Kvůli sněhové kalamitě posledních dnů nebylo možné zajis tit veškeré přípravné 

práce v terénu a díky tomu jsme se s partnery projektu dohodli na náhradním 

termínu – duben 2010.  Přesné datum se včas dozvíte. 

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 podepsané 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. 
 

Beseda se spisovatelkou 
 
  autogramiáda dětských knih                    

 

 

2. listopadu jsme ve 

spolupráci se základní a 

mateřskou školou z naší obce 

uspořádali autorské besedy se 

spisovatelkou paní Ivonou 

Březinovou. Besedy se 

uskutečnily v prostorách 

obecní knihovny. V 

dopoledních hodinách měly  

možnost nejdříve děti ze 

základní školy d iskutovat s 

autorkou mnoha knih pro děti, po té přišly na řadu děti z naší 

mateřské ško ly. Dět i se dozvěděly mnoho zajímavých 

informací o procesu vzniku kn ihy – od myšlenky autora až po 

cestu knih na pulty knihkupců. Ale řeč nebyla jen o psaní. Také ilustrátoři knih podstatným způsobem ovlivňují kvalitu kn ih, 

což právě děti nejvíc zaujalo. Pomáhaly vybírat nové přebaly knih, hodnotily a srovnávaly tituly ze zahraničn í s  domácími 

vydáními a mnoho dalšího. Děti si prověřily také znalosti pohádkových bytostí a vyzkoušely si, jak se sestavují jednoduché 

rýmy. V závěru každé besedy proběhla autogramiáda, kdy si děti mohly nechat podepsat svou knihu i s věnováním od její 

autorky. Kdo byste měl zájem si některé kn ížky od paní Březinové s dětmi přečíst, stačí se zastavit v naší knihovně. Výběr 

knížek od této autorky je u nás velice pestrý a je u rčen dětem od 3 do 16ti let. Vybere si skut ečně každý. 

 

  i nejmenší děti se umí 

zapojit 

 

                                                         

 

 

 

                                          

školáci na besedě v knihovně 

 

 

Besedy jsou součástí projektu spolku Novovesan s názvem 

„Čteme s chutí, čteme rádi, já i moji kamarádi“, který je 

finančně podporován Libereckým krajem. V rámci tohoto 

projektu rozšiřujeme naši spolkovou knihovnu také o 

literaturu pro děti. 

 

Výtěžek z bazárku aneb nové za staré 
 
Při oslavách 120. výročí naší ško ly jste měli mo žnost si zakoupit za symbolických 30  Kč vyřazené knížky. Tato akce 

posloužila dobré věci a částka Kč 1500,-- , kterou se podařilo díky Vám vybrat, posloužila k  nákupu nových knih pro děti: 

Jaroslav Foglar: Rychlé šípy (kn iha komixů), Jules  Verne - Ondřej Neff: Patnáctiletý kapitán a Dvacet tisíc mil pod mořem, 

Tracy Macková a Michel Cit rin : Sherlock Holmes a příležitostní malí detektivové z Baker street.   

Tyto knihy si můžete kdykoliv zapůjčit v kn ihovně.  

http://www.novovesan.cz/2009/10/vysadba-aleje-deti-bude-mit-nahradni-termin/
http://www.novovesan.cz/alej-deti/


Čtenářská akce pro děti 
 
Od měsíce listopadu budou mít všechny děti z Nové Vsi nad Nisou možnost zapojit se do projektu Čtenářského klubu. Co to 

znamená? Každé dítě, které navštíví naši knihovnu, obdrží klubovou průkazku, do které mu paní knihovnice zaznamená 

vypůjčené knihy. Kdo navštíví knihovnu alespoň jednou měsíčně, bude mít volný vstup na chystanou akci NOC 

S ANDERS ENEM, která se bude konat 26.3.2010. Na konci školn ího roku budou pravidelní návštěvn íci odměněni 

zajímavými cenami. Z  projektu nejsou samozřejmě vyloučeny ani maminky s  malými dětmi, které ještě nedokážou číst. I pro 

ně budou připraveny zajímavé bonusy. Připomínáme, že výpůjční hodiny v  knihovně jsou v pondělí od 15 – 17h a ve středu od 

17 – 19h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.novovesan.cz                                                                                                                                                       I. Pluhařová 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vaříme a pečeme s Janou…  
 
Pařížské kostky 

 

Těsto:  

2 skleničky po lohrubé mouky  

1  sklenička cukru 

1/2 skleničky oleje  

1  sklenička vlažného mléka  

2-3  lžíce kakaa  

1  prášek do pečiva  

3  celá vejce  

 

Vše vyšleháme elektrickým šlehačem a nalijeme na 

vymazaný a vysypaný pekáč. Upečeme jako piškot. Necháme 

vychladnout. 

 

Pařížský krém 

2 šlehačky na šlehání 

2 ledové kaštany 

 

Na posypání:  

1 čokoláda MARGOT  

 
Den před pečením těchto řezů si svaříme (musí se vařit,ne 

ohřát) na plotně šlehačky s tyčinkami ledových kaštanů, 

necháme vychladnout a dáme do lednice do druhého dne. 

Druhý den, vyšleháme elektrickým mixérem (na nejvyšší 

stupeň) do krému. Krém natřeme na vychladlý piškot a hustě 

postrouháme čokoládou Margot. 

 

 

 

 

 
 

Kuře nadívané zelím jako kachna  

 

Suroviny: 

1 kuře  

250g kvašeného zelí  

1 střední cibule  

100g slaniny  

2,5 dl oleje  

2 stroužky česneku  

kmín, sůl, sladká paprika  

pepř, nové koření mleté  

 

Nejdříve připrav íme nádivku. Ze zelí vymačkáme část 

šťávy a ještě drobněji je pokrájíme. Přidáme nadrobno 

nakrájenou cibuli, nadrobno nakrájenou slaninu, kmín, 

trochu pepře, nové koření, rozmačkaný česnek. Nádivku 

dobře promícháme a naplníme jí kuře. Naplněné kuře 

posolíme a opapriku jeme. Naplněné kuře položíme na 

pekáč, podlijeme olejem a vodou, vydatně posypeme 

kmínem a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme doměkka. 

V průběhu pečení kuře přeléváme šťávou a obracíme. 

Upečené kuře rozpůlíme a vyjmeme z něj zelí. Pak je 

rozporcujeme, porce vložíme zpět do pekáče a necháme 

spolu se šťávou ještě krátce péci. Podáváme s 

houskovým nebo bramborovým knedlíkem. Zelí lze 

podávat nejenom zvlášť, ale můžeme je před 

závěrečným pečením v ložit do pekáče společně s 

porcemi kuřete. Ty  potom ještě více připomínají kachnu, 

šťáva je však nakyslá a zelí mastnější.  

       Dobrou chuť Vám přeje Jana 
 

 

 

 

 

       

  
 

Pozvánka na vánoční pečení                                          
 
19. listopadu od 17.00 hodin proběhne v budově naší školy akce s  názvem Zdravé Vánoce. Zveme všechny maminky, 

babičky, tetičky s  dětmi i bez, aby si s  námi přišly vyzkoušet tradiční i netradiční recepty vánočního cukroví. Každá účastnice se 

namísto vstupenky prokáže 3 nejoblíbenějšími recepty svého cukroví.  

Tento projekt je  podporován Grantovým fondem Libereckého kraje.  

 

Prodej živých ryb – Železný Brod 
( ve dvoře restaurace U Zvonice) 

středa a pátek 14 – 17 hodin 
sobota 8.30 – 11.30 hodin 

nebo po dohodě na tel. 603317 016  

 


