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Velikonoce, zvyky a symboly
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, oslavující zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle křesťanské víry
k němu došlo třetí den po ukřižování Krista. V křesťanské tradici připadá neděle Zmrtvýchvstání na první neděli po
prvním jarním úplňku, to znamená na měsíc březen nebo duben. Letos to
bude neděle 31. března. Slovanský název Velikonoce, je odvozen od „velké
noci“ během níž byl Kristus vzkříšen. Velikonoce, stejně jako Vánoce,
provázelo a stále ještě provází nepřeberné množství pohanských i
křesťanských zvyků, které se časem zcela prolnuly. Lidové zvyklosti
spojené s Velikonocemi se pochopitelně
liší i místně. Většinou také vycházejí
z podstaty
života
rolníka
na
zemědělském venkově – jsou to svátky
Nová Ves v Horách,
který se uskutečnil 16. 3. byl opět
jara, kdy se probouzí příroda po dlouhé
úspěšný i díky bohaté tombole a
zimě k novému životu, a lidé se různými
finančním příspěvkům těchto
obřady snažili zabezpečit úrodu. V současné době je pro nás symbolem
sponzorů: STAVMOST s.r.o,
velikonočních svátků pečený beránek, zdobená vajíčka a pomlázka. Velikonoční
Most - 2.000 Kč,
beránek a zajíček. Dodnes pečený beránek, je symbolem obnovy života a jeho
Synergion a.s , Praha - 5.000 Kč,
vítězství nad smrtí a zároveň symbolizuje památku Krista, neboť podle křesťanské
Větrné elektrárny strážný vrch víry on je„beránek boží“, obětovaný za spásu světa. Z historických pramenů lze
Ing. Jiří Červinka, CSc. - 20.000
jen těžko rozeznat, zda šlo původně o maso nebo pečivo. Pravděpodobně se jedla
Kč.
pečeně i piškotové pečivo. V židovské tradici je pojídání beránka připomínkou
Věcné dary poskytli: Elm-trio,
vysvobození Židů z egyptského otroctví. Dnes se beránek peče z různých
Jaroslav
Novák,
manželé
druhů těsta a po upečení se ozdobí mašlí. Tradice velikonočního zajíčka pochází
Brandnerovi, Jiří Vybíral, Jiří
z Německa a do Čech se dostala až počátkem 20. století. Je to utajený dárce, který
Skrčený, Irena Větříčková, Zdena
ukrývá dětem velikonoční dárky – nejčastěji vajíčka. Zajíc je také symbolem
Šiklová,
Gutra
s.r.o. , Ing.
plodnosti, života a štěstí. Velikonočního zajíčka najdeme už v Bibli, kde
Lásková,
Roman
Malkus,
manželé Dvořákovi.
symbolizuje vše chudé, skromné a pokorné. Býval znázorňován jako bílý zajíc u
Obec si tímto dovoluje
nohou Panny Marie – symbolem čistoty. (Pokr. na str. 3)
vyjádřit všem upřímné
poděkování.
(dk)

Ples obce

Milí čtenáři,
přejeme Vám
pohodově strávené

velikonoční
svátky
a hodně sluníčka
během jarních dnů.

redakce NZ

1. 6. 2013 proběhne velký jarní svoz odpadu!

INFORMACE OÚ

Inventarizace 2012
Majetkové účty : Dlouhodobý majetek : 23 642 v tisících Pozemky : 2 982 Finanční majetek 2 520
Drobný majetek
2 193 Závazky 373
Na obci byla provedena kontrola OSSZ v Mostě za období 9.2012 – 12.2012 – nebyly shledány závady.
9. 4. .2013 nás čeká roční audit hospodaření kontrolním orgánem Krajského úřadu. Úřadem práce byla podepsána dohoda na VPP hrazené za
pomoci EU.
(jd)

Nové multifunkční hřiště se v zimním období využívalo k veřejnému bruslení
Možná už to bylo tuto zimu naposled, ale v rámci "nultého" ročníku¨ jsme se hodně naučili, jak to příští sezónu dělat ještě lépe.
Jsem rád, že jsme dokázali hřiště využívat i během zimní sezóny a že jsme k tomu využili i hasičskou cisternu. Zároveň si
dovoluji vyslovit poděkování správci hřiště Jaroslavu Hesounovi, bez jehož aktivního a inovativního přístupu by kluziště určitě
nebylo.
V. Krůta, místostarosta obce

Milý Emilku,
promiň za to zpoždění
ten život je k zbláznění.
Centimetr žádná míra,
6Xlet žádný věk,
ať Ti slouží zdraví , síla
a to ještě mnoho let.
Přeje Jiřinka a všichni blízcí.
Ani my nemůžeme zůstat stranou,
věříme, že jsi narozky krásně oslavil a přejeme
hodně zdraví, štěstí, ať Tě ten svět baví.
Za všechny kamarády Jana.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V březnu si dovolujeme popřát hodně zdraví, štěstí,
radosti a životního elánu těmto jubilantům:

Stanislava PELIKÁNOVÁ (85)
Ema BERKOVÁ (78)
Ilsa TURKOVÁ (87)
GRATULUJEME!

PROGRAM 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NOVÁ VES V HORÁCH,
které se koná 25.března 2013 od 17.00 hodin, místo konání - zasedací místnost na OÚ Nová Ves v Horách

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Návrh na schválení programu jednání
Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zasedání
Informace starosty ( územní plán obce, VE , velikonoce ….)
Kontrola usnesení
Kamenné pošty (Společná jednání o budoucnosti pošt)
Schválení odpisového plánu na rok 2013
Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2012 včetně hospod. výsledku
Pozemky neznámého vlastníka a jejich převod na LV č. 1 pro obec Nová Ves v Horách , schválení souhlasu k nabytí vlastnického práva
a zmocnění starosty k podpisu souhlasného prohlášení o vzniku práva
10. Osadní výbor
11. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2089/2012/CV – Odvodnění komunikace v obci Nová Ves
v Horách mezi obcí a SÚS Ústeckého kraje
12. Inventarizační zpráva o provedené inventarizaci a návrh na vyřazení majetku
13. Doplnění žádosti o pronájem (odkoupení) haly
14. Doplnění žádosti o prodej budovy bývalé ZŠ
15. Doplnění žádosti o pronájem honebních pozemků a obecního lesa
16. Došlá pošta
17. Diskuse 18. Závěr

Velikonoce, zvyky a symboly
(pokr. ze str. 1) Velikonoční vajíčka – kraslice. Kraslice patří k magickým předmětům prastarého původu. Jako symbolu života, plodnosti a
růstu se jim přisuzovala nadpřirozená moc, která se zvyšovala jejich obarvením nebo zdobeným ornamentem. Především červenou barvou
zdobená vejce hrála důležitou roli, neboť červená je barva krve. Smyslem zdobení vajec nebylo jejich darování, ale požití jejich obsahu a proto
se zdobila od nepaměti vařená. Zvyk konzumovat vajíčka souvisí patrně s velkým předvelikonočním půstem, při kterém se nesmělo jíst nejen
maso, ale ani vejce. Ve spojení s lidovou tradicí vznikl pak obyčej zdobení kraslic, který se podle krajů
velmi různí. Ke zdobení se používalo a ještě používá mnoho technik – vosková batika, zdobení
ovazováním, reliéfní zdobení voskem, vyškrabování, zdobení slámou, dužinou nebo i kováním či
obháčkováním. K barvení se dříve užívalo nejrůznějších odvarů – odvar ze šafránu (žlutá), lipový květ
nebo kmín (světle žlutá), z kopřivového kořene (citronově žlutá), cibulové slupky (oranžová až hnědá),
červená řepa (růžová), červené zelí (červená), káva (tmavohnědá), špenát nebo mladé žito (zelená),
olšové kůrky nebo šištičky (modrá). V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného hrobu,
z něhož vstal Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Pomlázka. Pomlázka je neodmyslitelnou součástí českých Velikonoc. Ráno, na Velikonoční pondělí
obcházejí chlapci a muži domácnosti svých sousedů a známých a vyšlehávají ženy a dívky ručně
vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena z různého počtu proutků, a různé délky,
na konci je zpravila ozdobena barevnými stužkami. Podle tradice chlapci při hodování pronášejí koledy.
Občas může být pro ženy nebo dívky vyšlehání i bolestivé, ale to nemělo být smyslem tohoto zvyku.
Pomlázka by měla být symbolem zájmu mužů a chlapců o ženy či dívky. Někdy se mohly nenavštívené
dívky dokonce cítit uražené. Vyšupané ženy a dívky dávají hodovníkům barevné vajíčko jako symbol
jejich díků a prominutí. Říká se, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly po celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy
vylévají na muže a chlapce kbelíky studené vody. Existuje ještě jiný výklad pomlázky, odvozený od
pomlazení, tj. omlazení. Podle tohoto muži používají mladé proutí s největším podílem „životní síly“
kterou jakoby předávají vyšlehané ženě. Z téhož důvodu ženy dávají jako odměnu za „omlazení“ vajíčko, prastarý symbol nového života.
Mezi další velikonoční zvyky patří také vysévání obilí, které symbolizovalo počátek zemědělských prací. Dnes bývá osení nejčastěji ozdobeno
malovanými kraslicemi, čokoládovými zajíčky a kuřátky. Stále se ještě na Velikonoce pečou mazance, které bývaly symbolem slunce.
Zadělávaly se na Bílou sobotu a dnes se dělají ze stejného těsta jako vánočka. Dříve to však bylo pečivo nesladké, které se připravovalo ze
strouhaného sýra a většího množství vajec – žlutý mazanec. Dnes již v Čechách málo známým obyčejem a tradičním křesťanským zvykem
bylo svěcení větviček jívy (kočiček) na Květnou neděli a jejich spálení v příštím roce o Popeleční středě.
J. Pešír, kronikář

Už jste pekli velikonoční jidáše?
Jidáše, jidášky se tradičně podávaly ke snídani na
zelený čtvrtek. Jidáše jsou chutné velikonoční
pečivo a také krásná velikonoční dekorace. Jidáše
měly původně podobu krouceného provazu.

Suroviny na jidáše:
1/2kg polohrubé mouky, 8dkg cukru, 5dkg
tuku (Hera), 2 žloutky, 1/2 lžičky soli, 2
dkg droždí

Postup pečení:
Do mísy prosejeme mouku, přidáme žloutky, kvásek, zbytek
mléka, rozpuštěný tuk, a sůl. Vypracujeme těsto a dáme
vykynout.
Z dobře vykynutého těsta si vyválíme válečky a tvoříme z nich
jidáše. Jidáše mají zcela jednoduché kroucené tvary uzlíky,
spirálky apod. Avšak můžete si vymyslet další tvary dle své
fantazie. Jidáše pokládáme na plech vyložený pečícím papírem.
Tip:
Pečení velikonočních jidášů bude také zajímavé tvoření
s dětmi. Tvary jidášů jsou jednoduché a děti je snadno
zvládnou.
Pokud také pečete jidáše, nebo jiné velikonoční pečivo, pošlete nám jeho fotku a recept (obecnovaves@seznam.cz).

(rama)

VELIKONOCE V OKOLÍ
LITVÍNOV - Inspirace na velikonoční výzdobu (Velikonoční půda) 12. - 30. 3. 2013 - Galerie
Radniční sklípek
Velikonoční jarmáreček 23. 3. 2013 - Zámek Valdštejnů
MOST - Velkonoční jarmark 27. - 31. 3. 2013 - 1. náměstí
LESNÁ - Velikonoční jarmark v Krušnohorském muzeu - 31. 3. 2013 13 - 19.00 h
Krušnohorský velikonoční týden (kroje, zapomenutá řemesla, tvoření pro děti, folklórní
soubory, česko - německé velikonoční tradice)
(rama)

Ze života školy
V pondělí 28. 1. 2013 se 34 žáků vydalo na Červený Hrádek. Po loňské exkurzi, která se všem velmi líbila, jsme se rozhodli i letos navštívit putovní výstavu IQ
parku. V letošním roce nese výstava název „Poznávej se“ a je zaměřena na lidské tělo a lidské smysly. Žáci měli možnost vyzkoušet si různé hlavolamy, ale také
věci týkající se jejich smyslů a vjemů. 60 exponátů je sestaveno tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět spoustu zajímavých informací
o fungování lidského těla, o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní smysly klamou. Žáci měli možnost vyzkoušet svou hravost, schopnost logického
uvažování i kreativitu myšlení. Děkujeme paní učitelce Křivánkové za zorganizování akce a paní učitelce Šebkové a Beranové za doprovod. Těšíme se na příští
rok:-) 4. února 2013 se na naší škole uskutečnil 47. ročník školního kola biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na organismy, které jsou
součástí ekosystému rybníka. Všichni museli zvládnout teoretickou část formou testu a praktickou část, kde zjišťovali některé vlastnosti vodních rostlin. Poslední
část olympiády byla zaměřena na poznávání rostlin a živočichů. Přes velkou obtížnost si všichni přírodopisci vedli velice dobře. Patří jim poděkování. Do
okresního kola jede Dominika Dresslerová 6. třída, Lenka Dzurková 7. třída a František Cakl 7. třída. V úterý 5. 2. 2013 přijela do MŠ vzácná návštěva.
Své umění i opeřené přátele přijel představit kouzelník. Nejprve se děti mohly seznámit s nejrůznějšími ptáky, k vidění byli např. sova pálená, sokol nebo křivka
a k vrcholu programu pak patřila ukázka orla skalního a krásného barevného papouška, se kterým se některé z dětí mohly vyfotit. Poté nám pan kouzelník
předvedl několik velmi zajímavých kouzel a triků, u kterých mu opět některé z dětí asistovaly. Vystoupení kouzelníka bylo velmi pěkným zpestřením běžného
dne a děti si z něj odnášely spoustu zážitků. 8. 2. 2013 – nádherná pohoda a smích všech účastníků Maškarního reje, od dětí z MŠ, dětí z I. a II. stupně ZŠ,
pedagogických pracovníků a rodičů. Tanec, soutěže, hry a zábava zněly z tělocvičny naší školy. Maškarního reje se zúčastnilo okolo 130 dětí a dospělých.
Hodnotily se masky nejmenších dětí, které byly odměněny sladkou odměnou. Sladkou odměnou posléze nepohrdli ani starší žáci. Dne 11. 2. 2013 se uskutečnil
projektový den. Tento projektový den proběhl v rámci tříd společně s třídními učiteli. Žáci se svými učiteli se zaměřili na témata, které je nejvíce zajímají. U
některých žáků je to klima třídy, vztahy ve třídě, rozvíjení komunikace, (čtení příběhů, hraní scének - naučit se říkat NE), mít vlastní názor. Zdravý životní styl zdravá strava, dostatek spánku, pravidelný pohyb. II. stupeň se zaměřil na kyberšikanu, nebezpečí internetu a dalších sociálních sítí, kdy dochází k závislosti,
člověk (žák) nedokáže vymezit začátek a konec surfování na internetu, hraní her na PC, silná touha zapnout počítač bez jasného cíle. Postupné zanedbávání
jiných zájmů (komunikace s kamarády, četba, sport, příroda). Další skupina se zaměřila na sexuální výchovu. Vysvětlení pojmů - homosexualita, bisexualita,
transsexualita, heterosexualita - chování k odlišných skupinám lidí. Rizikové sexuální chování např. - předčasná iniciace pohlavního styku - nechráněný pohlavní
styk - promiskuita - umělé přerušení těhotenství - gravidita v adolescenci. „Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – projekt probíhající v naší škole
byl ještě více přiblížen našim žákům besedou s olympioniky. Na besedu tohoto projektu přijal pozvání bronzový vítěz z roku 1960 v řecko- římském zápase
Bohumil Kubát. Besedou prováděl tyčkař Štěpán Janáček (účastník tří OH), který je také členem OVOV týmu. V průběhu besedy se žáci seznámili
s disciplínami OVOV a soutěžemi, které jsou pro ně připraveny. Při druhé části besedy se žáci ptali našeho olympionika Bohumila Kubáta na vše, co je zajímalo
a dostalo se jim zajímavých odpovědí. V závěru si všichni odnesli podepsanou fotku z autogramiády. 20.2.2013 ve školní tělocvičně proběhlo pěkné představení
pro žáky 4. - 9.třídy.Herci z pardubické agentury Pernštejni nám svými scénkami a souboji připomněli slavnou dobu českých dějin - vládu prvních
přemyslovských knížat. Vtipem a skvělou mluvou naprosto strhli pozornost našich žáků. Ti byli postupně vtahováni do děje jako česká knížata, tu hráli Jaromíra,
tu Boleslava. Nesmírně zajímavá byla ukázka dobového kostýmu českého bojovníka z knížecí družiny z 11.st.Pánové předvedli i souboj na život a na smrt sekyrkou, kopím a mečem. Všem se tajil dech. Asi nejvýrazněji však zapůsobila scéna - zavraždění Václava, později posvěceného patrona naší země. Taková
představení jsou skvělým přínosem pro žáky, je pěkné sledovat slavné chvilky našich dějin! První setkání žáků s zástupci projektu RO-KA-PO proběhlo dne
21.2.2013 na naší škole. Žáci se dozvěděli veškeré informace, které během projektu absolvují ke svému kariérnímu rozvoji. V průběhu projektu budou žáci
navštěvovat střední školy a především si budou moci vyzkoušet různá řemesla – obory, na které se po základní škole mohou hlásit. Ve dnech 19., 21. a 25. 2.
2013 se v mateřské školce uskutečnil projektový den na téma: Olympijské hry. Děti byly nejprve seznámeny s pojmem olympijské hry, dále i s různými
disciplínami, sporty, symboly apod. Poté co byl zapálen olympijský oheň, byly hry slavnostně zahájeny a děti se konečně vrhly do sportování. První den si děti
vyzkoušely svou zdatnost a šikovnost při disciplínách jako:jízda na koordinačních lyžích, hod sněhovou koulí na cíl a střelba na branku. Pak přišla na řadu tzv.
„čepicovaná“ a oblékání zimní „výstroje“ na rychlost. Další den probíhal na školní zahradě, kde sportovci závodili v hromadné jízdě na pytli, v jízdě na kluzáku
do branky, ve válení sudů z kopce a v hledání obrázků se zimní tématikou. Další den po náročném a dlouhém sčítaní bodů následovalo vyhlášení výsledků
olympijských her. Ale protože byli všichni účastníci velmi šikovní a zapálení, každý si domů odnesl medaili i sladkou odměnu. Dne 28. 2. 2013 vyrazili naši žáci
na Klíny, kde soutěžili s žáky z litvínovských škol v běhu na běžkách. Žáci přivezli domů celkem 9 medailí. Nejlepší výkon podal Filip Pompa ze sedmé třídy,
který jako jediný získal zlatou medaili. Ostatní se však také nenechali zahanbit a umístili se na stupních vítězů na druhých a třetích místech v různýchkategoriích.
Na 1. březen letošního roku jen tak nikdo z naší školy nezapomene. Páteční školní hodiny se vlekly v duchu nervozity našich absolventů 9. třídy a spolužáků
z třídy 8. Vždyť večer prožijí svůj vlastní ples! Letošní ples, v pořadí již čtvrtý, potvrzuje oblibu u žáků i rodičů a stal se již stálou tradicí naší školy a obce. Ples
svou přítomností podpořili také zástupci všech horských obcí: za Brandov starosta obce Jiří Mooz, za Horu Svaté Kateřiny místostarosta Lukáš Pakosta a za
Novou Ves v Horách starosta obce David Kádner. Mnozí žáci se zapojili do příprav už několik dnů předem. Vyzdobili tělocvičnu a ta se proměnila ve
společenský sál, který by nám mohl závidět nejeden kulturní dům. Otec jedné žákyně zajistil profesionální aparaturu a DJ měl během plesu stále připravené písně
k jakékoliv momentální situaci. Po úvodním proslovu ředitelky školy – Věry Sehnalové nastoupili žáci osmé a deváté třídy. Žáci osmé třídy doprovázeli své
spolužáky z devátého ročníku ke své třídní učitelce, která je slavnostně ošerpovala. Žáci deváté třídy neopomněli poděkovat rodičům či tetám z dětského domova
a také zaměstnancům školy. Ti od žáků dostali jako pozornost růži. Zvláštní poděkování patřilo p. uč. Sehnalové a Krskové za trpělivost a podporu v někdy
nelehkých životních situacích. Po šerpování následoval tanec s rodiči a pedagogy . Poté se se svým vystoupením předvedly žákyně naší školy s nacvičeným
tancem s deštníky na píseň Š-š-š a děvčata z dětského domova předvedly moderní taneční sestavu. Ples se „rozjel“ v pravém slova smyslu a většina přítomných
trávila většinu času až do konce plesu na parketě. Nechyběla ani bohatá tombola. Po celou dobu plesu programem prováděly žákyně z 5. a 6. třídy, Natálie
Hrubá a Natálie Dresslerová, za což jim patří velký dík. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci plesu, a to: paní Sehnalové, p. uč.
Křivánkové, slečně Kozákové a Šecové a za výzdobu tělocvičny p. uč. Beranové.
Dne 5. 3. 2013 se žáci 8. a 9. třídy účastnili projektu „KRUH“, který proběhl v novočeské firmě NBW s.r.o. pod názvem „Krušnohorská hračka“. Žáci byli
seznámeni s dřevařskou tradicí a historickým vývojem dřevařského průmyslu v Krušných horách. Po zajímavé přednášce jsme se podívali do dřevařské dílny,
kde vznikají úžasné výrobky. Na závěr si žáci odnesli informace o středních školách, které se práci se dřevem věnují.
Dne 5. 3. 2013 se žáci 6. třídy vydali do Městské knihovny v Litvínově. Po rekonstrukci knihovny zde byli po druhé. Pro žáky byl připraven program na
rozvíjení čtenářské gramotnosti. Nejprve se žáci porozhlédli po knihovně, kde jim byl vysvětlen způsob třídění knih, aby se zde lépe orientovali. Poté šli do tzv.
herny, kde pani z knihovny měla pro ně připravenou prezentaci. Poté jim rozdala lístečky s příslovími, které k sobě žáci podle významu museli přiřazovat a
následně vyhledávat původ přísloví. Někdo hledal v odborných knihách, encyklopediích a někdo na internetu. Bylo to docela složité, ale moc se to žákům líbilo.
Děkujeme knihovně v Litvínově a také třídní učitelce Ing. Kláře Křivánkové za doprovod a pomoc.
Bězky pro horaly - Speciální cena Lukáše Bauera
Během měsíce listopad mnozí podpořili náš projekt „Běžky pro horaly“. Společnost Cetelem odměňovala prvních šest projektů, kterým lidé poslali nejvíce
hlasů. Naše škola se i přes veškeré úsilí umístila na místě 11. Lukáš Bauer ovšem jako patron celého projektu Sport školám měl možnost vybrat jeden z projektů
a také jej podpořit požadovanou částkou. A právě naše škola získala Speciální cenu Lukáše Bauera, a tak jsme získali 40.000,- Kč především na nákup běžek a
pořádání běžkařského závodu. Závod v běhu na lyžích se uskutečnil 6. 3. 2013 pro žáky I. stupně místního regionu v areálu U Vleku v Hoře Svaté Kateřiny.
Celkem se zúčastnilo 21 závodníků. Putovní pohár vyhrála naše základní škola.
Pořadí:
kategorie: 1. a 2. třída
1. místo: Gröblová Klára
2. místo: Virák Pavel
3. místo: Dresslerová Natálie
kategorie: 3. třída
1. místo: Stawiarz Karel
2. místo: Puffová Klára
3. místo: Hlinka Matěj
kategorie: 4. a 5. třída
1. místo: Sičová Izabela
2. místo: Vokřál Jakub
3. místo: Nquyenová Petra
Nikola Šecová

Milé kolegyňky, malé i velké čarodějnice,

i v letošním roce se chystá velký hon na čarodějnice a to na den 27. 4. 2013. (Hodina bude upřesněna).
Připomínám:"Oprašte si lexikon kouzel a svůj sváteční šat. Nezapomeňte vyzkoušet létající košťátka." Pro
rozptýlení před pálením nehodných čarodějnic jsou připraveny soutěže a opékání buřtů.
Věřím, že se opět v hojném, ba dokonce ve větším počtu slétneme a pobavíme přihlížející obecenstvo
velice povedenými kouzelnickými triky. Vaše čarodějka Jagulka.
Podle popisů pronásledovatelů čarodějnic byl sabat tajným shromážděním za noci,
nejlépe za úplňku. Hlavní nocí čarodějnic byla Valpuržina noc (též filipojakubská noc),
noc ze 30. dubna na 1. května. Sabaty se konaly na horách, skalách nebo
pustých místech (Petrovy kameny apod.). Čarodějnice se tam obvykle
dopravovaly na koštěti, jiném předmětu (namazaném kouzelnou mastí) či na
pomocníkovi, který jim byl dán ďáblem a který jim saje z čarodějného znaménka za
své služby krev. Pomocník mohl měnit své podoby – např. v kozla, ve vlka, v černou kočku
či mouchu, aby se za čarodějnicí dostal všude. Sabatu předsedal ďábel, který tam hostoval v podobě polokozlapoločlověka. Čarodějnice ho seznámily se svou činností, dostaly od něho další příkazy, resp. představily novou
budoucí členku a udělaly s ní vstupní rituál. Vařily si v kotlíku lektvary, zpívaly a tancovaly (někdy i nahé),
skákaly do ohně či přes něj, rituálně obětovaly, prováděly rouhavé úkony. Některých sabatů se účastnili i muži a
děti, které tam pásly ropuchy.
(jd)

Kulturní a společenské akce
Sbor dobrovolných hasičů
Nová Ves v Horách ve
spolupráci s Obecním úřadem
Vás zvou na

NOVOVESKÉ MUZEUM
vyhlašuje 5. ročník

O nejkrásnější velikonoční vajíčko
Kategorie: dospělí | děti
Vlastnoručně vyrobené vajíčko, nebo jinou
dekoraci s velikonoční tématikou doručte
na Obecní úřad Nová Ves v Horách
nejpozději
do 27. 3. 2013 do 12.00 h
Výrobek zřetelně označte jménem a
kontaktním telefonem.

Maškarní bál
v 6.4.2013 od 20:00 do 2:00

Velikonoční vajíčkování
v Sál restaurace

Eva Nirodová zve rodiče a děti na
tvořivé dílničky

Pod Lípou

30. 3. 2013 od 10.00 do 15.00 h
v klubovně v muzeu (přízemí).
Děti si vyrobí vlastnoruční výrobky s
velikonoční tématikou a rodiče mezitím
mohou ochutnat velikonoční pečivo jako
beránky, mazance, perníčky a další
pekařské výrobky.

v Vstupné: 70 Kč v masce
100 Kč bez masky
v Hrají Dvořákovi

Co můžete vyhrát: partner soutěže: cukrárna a kavárna BUNO s.r.o.
kategorie dospělí
1. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 500,- Kč
2. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 300,- Kč
3. místo: menu dle vlastního výběru v hodnotě 200,- Kč
kategorie děti
1. místo: LEGO 2. místo: LEGO 3. místo: Tetovací studio
Soutěžní výrobky budou v muzeu vystaveny od 30. 3. 2013.

pátek
5. 4.

Začínáme 5. 4. v 18 h v knihovně na
OÚ. S sebou si vezměte spací pytel
a oblíbenou knihu, ze které nám
něco přečtete a povíte něco
zajímavého.
Přihlášky: u pí. Nirodové (EvaNirodova@seznam.cz; tel.: 777 347 895)

INZERCE
Nabízíme kompletní péči o stromy (výsadbu, ošetřování
a prořezávání), ale také rizikové kácení velkých a nebezpečných
stromů.
V naší nabídce naleznete také služby zahradnické, a to od
projektování i realizace nové zahrady, přes pravidelnou údržbu, až
po regeneraci stávající zahrady.
Poskytujeme také výškové práce různého druhu, ať jde o mytí oken,
čištění okapů, projektování a realizaci bleskosvodů, natěračské
práce nebo odstraňování sněhu a ledu ze střech.
Dále nabízíme prodej palivového dřeva, který zajišťujeme i s
dopravou na místo určení. V případě zájmu se lze domluvit i na
vlastní dopravě.
Důvodů, proč si objednat zrovna naše služby, je hned několik:
1.
Disponujeme potřebnou technikou pro kácení a
prořezávání stromů jakýchkoliv rozměrů.
2.
Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně na telefonním
čísle 775 141 231.
3.
Veškeré nahodilé události jako polomy, vývraty,
havárie a další vyřešíme do 24 – 48 hodin.
4.
Odborné konzultace a stanovení ceny provádíme
zdarma.
Záruky kvality naší společnosti uvádíme na našich internetových
stránkách www.drevorubec.cz.
Tel: +420 725 584 404 Petra Krucká - project manager

K velikonočním svátkům neodmyslitelně patří velikonoční koledy.
Každý koledník, který jde o velikonoční pondělí koledovat, musí umět alespoň jednu koledu:

Velikonoční pro kluky

Velikonoční pro holky

Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Kreativní metoda QUILLING
Představujeme Vám novou zajímavou
metodu, kterou můžete využít jako
netradiční dekorování velikonočních
vajíček a zúčastnit se tak již 5. ročníku
soutěže Novoveského muzea (viz. str.
5). Tato metoda spočívá v kroucení
speciálních barevných proužků papíru
kolem "brka". Jeho konce se potom
slepí a připevní ke zvolené podložce
také lepidlem. Vzniknou tak zajímavé
obrazce - viz. foto. Speciální proužky
a pomůcky můžete rovnou zakoupit
jako stavebnice, nebo si vytvořit
proužky sami. Se zdrojem http://catsmilly.blog.cz připravila (rama)

INZERCE

PRODEJ SUCHÉHO PALIVOVÉHO DřEVA
tel.: 728 728 595

cena = 1 metr rovnaný, možno nařezat, naštípat
buk od 1 400,-, bříza od 1 200,-, jeřabina od 1 200,-, smrk od 1 000,-, modřín od 900,- Kč.

Základní a mateřská škola Hora Sv. Kateřiny
Vás zve na

tradiční ples školy.
22. 3. 2013 od 19 h sál Horského
domova. Vstup 130,- Kč. Hrají
Dvořákovi. Bohatá tombola!
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