
Zdravé pečení 
 
Čtvrteční podvečer 19. listopadu patřil v naší školn í kuchyni a jídelně vánočnímu 

cukroví. Tentokrát se ale nepeklo tradičně, ale vše se neslo v duchu zdravého 

pečení. 

Účastníci si mohli vyzkoušet, jak chutnají linecké slepované kous ky ze žitné 

mouky, jak to vypadá, když se pečou mrkvové sušenky, kokosové řezy a 

vanilkové rohlíčky z celozrnné mouky a na závěr brusinkové lahůdky.  

Největší zápal a nasazení opět předvedly děti. Účastnily se přípravy surovin, 

míchání těsta, tvarování a vykrajování cukroví a na závěr samozřejmě ochutnávek 

a hodnocení. Na závěr časově náročné akce si každý odnesl domů „výslužku“ na ochutnávku pro rodiče a sourozence. 

Napečené cukroví si děti za pomoci paní učitelky Jany Fialové uložily do 

krabic a schovaly na vánoční besídku pro rodiče.  

Celá akce se konala za finanční podpory Libereckého kraje. Projekt vznikl 

jako partnerský – ve spolupráci se základní a mateřskou školou v Nové Vsi 

nad Nisou. 

 

 

 

Průzkum fauny v centru obce 
 
V prvním polo letí roku 2010 budou probíhat na území louky „pod statkem“ (bývalé JZD) ornito logické průzkumy, průzkumy 

bezobratlých a vybraných skupin obratlovců. Protože již delší dobu víme, že se v této lokalitě vyskytují některé vzácné a 

chráněné druhy živočichů, rozhodli js me se je nechat odborně zmonitorovat. K čemu je taková práce dobrá? Především v tom, 

že můžeme v dalších letech těmto živočichům pomoci v ochraně jejich přirozených podmínek tak, aby u nás zůstali a 

nevytěsnili jsme je i z těchto posledních lokalit neuváženým nakládáním a hospodařením na našich horských mokřadních 



loukách. Výsledky tohoto průzkumu budeme průběžně zveřejňovat a 

také je předáme našemu zastupitelstvu, aby mělo relevantní podklady 

z oboru životního prostředí při budoucím rozhodování o této lokalitě . 

 

 

 
 

 
 

 

Vánoční ohlédnutí 
 
Závěr roku se obyčejně nese v duchu bilancování toho, co se podařilo a co bychom si přáli v  roce příštím. Ani my nejs me 

výjimkou a tak si Vám dovolíme představit takové malé ohlédnutí za naším prvním rokem. V  letošním roce se nám podařilo 

zrealizovat 9 grantových projektů a na dalších pěti se partnersky podílet. V jarních měsících js me spolu s  dětmi rozvěsili 

hnízdní budky v lese, poté jsme zrealizovali přípravu projektové dokumentace parku, aleje na Novoveském hřebeni a úprav 

zeleně v okolí prameniště Nisy. Přes léto jsme přichystali pro jekt spolkové kn ihovny, která Vám k dnešnímu dni nabízí 

bezplatně přes 200 nových knižn ích titulů. Začátkem září js me poříd ili keramickou pec a spolu se školou zahájili činnost 

keramického kroužku. Během léta a podzimu jsme se pustili do proměn budoucí Aleje dětí, kterou jsme bohužel letos 

nedokončili. Doufáme, že v dubnu nás sníh nezaskočí tak, jako v  půlce října a stromky tentokrát zasadíme. V předvánočním 

čase jsme uspořádali zdravé pečení vánočního cukroví a připravili dárečky dětem ze školy a školky pod stromeče k. V průběhu 

roku se děti zapojily také do našich akcí, jako bylo noční spaní v  knihovně, mnoho výtvarných soutěží, fotografická soutěž, či 

beseda se spisovatelkou dětských knih. Nezaměstnávaly nás ale jen vlastní projekty. Podíleli jsme se také na projekt ech naší 

školy. Pomáhali js me s  projektovou dokumentací úprav budovy a okolí, pomohli js me při realizaci proměn školní zahrady, 

věnovali jsme dětem Mrakodlu a také množství výtvarných potřeb, pomohli jsme škole s  novými webovými stránkami a 

mnoho dalšího. A co ještě máme v šuplíku? V současné době dokončujeme informační skládačku o Nové Vsi nad Nisou – 

jejích přírodních a kulturních zajímavostech, připravujeme na jaro zoologické průzkumy chráněných živočichů a chystáme 

mnoho dalších projektů, na které musíme nejdříve získat potřebné finance. Ohlédnutí za činností našeho spolku po  prvním roce  

je určitě pestré, ale nebylo by kompletní bez poděkování všem, kteří nás podporují a pomáhají nám. Tímto bychom jim chtěli 

ještě jednou poděkovat. 

Hezké svátky a celý příští rok Vám přejí dámy z NOVOVESANu. 
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