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Dětský den

Velikonoce jsou nejvýznamnějším a nejdůležitějším křesťanským svátkem. Původně
se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista. Ačkoliv se jejich počátky vykládají různě,
nejpravděpodobněji
mají
svůj
původ
v pohanských tradicích a oslavách jara.
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str. 7
Veřejná sbírka “Výstavba repliky větrného mlýna v
Borovnici”
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Dle katolíků jsou Velikonoce vyvrcholení 40ti
denního půstu. Zajímavý je především jejich
pohyblivý termín, který se určuje podle prvního
jarního úplňku. Na datum tohoto svátku mají
odvěků vliv slunce s měsícem.

Výstava v obrazech
"Šikovnost a dobré nápady"

Velikonocím připadá první neděle po jarním
úplňku: připadnout tedy mohou jednomu ze dní
mezi 22. březnem a 25. dubnem.
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Původně ale sahají Velikonoce daleko před
křesťanství. Spojuje je společné téma zrodu
nového života a smrti. Lidé tak oslavovali
příchod jara a plodnosti, kterou společně
s novým životem symbolizují vajíčka.
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První nábožensky organizovaná tradice se objevila u Židů pod názvem svátku Pesach, což je
uctění Boží pomoci při vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Odtud pochází velikonoční
beránek. Každá izraelská rodina musela obětovat mladého berana, jehož krvi si následně potřely
zárubeň domu na znamení ochrany.

Pomlázka
Pomlázka je svazkem tradičně spletených vrbových proutků ozdobených barevnými stužkami.
Poprvé se o ni zmínil kazatel Konrád Waldhauser ve 14. století. Slovo pomlázka je pravděpodobně odvozeno od slova pomlazovat.

Velikonoce v cizině
Ve většině západních zemí mají lidé ve zvyku schovávání sladkostí a drobností na zahradě,
kde je děti poté hledají. Ve Finsku chodí koledovat děti v kostýmech čarodějnic, v Norsku se pro
změnu o Velikonocích vžilo téma vražd. Televize proto vysílají především detektivky a v novinách
vycházejí články, ve kterých hledají čtenáři pachatele.
Například na Filipínách jsou Velikonoce spojeny s krvavými průvody. Ve státech Střední
a Jižní Ameriky se konají rozsáhlé průvody za velké účasti věřících. V Rusku se slaví Velikonoce
se zpožděním, jelikož se pravoslavná církev drží starého juliánského kalendáře.
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Jízdní řády parních vlaků

Muzejní parní vlak Turnov - Jaroměř jede ve středu 30.4. 2014
při příležitosti 155 let trati Pardubice - Liberec
Vedené parní lokomotivou 310.0134 a motorem T211.2009

Muzejní parní vlak Jaroměř - Hradec Králové jede ve středu 1.5. 2014
při příležitosti zahájení muzejní sezóny a 155 let trati Pardubice - Liberec
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Parní vlak Jaroměř - Kuks - Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná - Mostek Stará Paka - Železný Brod - Turnov jedou o nedělích 4.5., 29.6. 3.8. 2014

Vlastní zkušenost s podvodníky v Miletíně
Nikdy nevíte, kdy se Vás bude někdo snažit okrást či podvést. Stalo se to i mně osobně a to ve čtvrtek dne
3.dubna 2014. V dopoledních hodinách jsem šel po chodníku od budovy sokolovny v Miletíně, směrem
k náměstí. Najednou u mně zastavilo luxusní osobní vozidlo z volantem na pravé straně. Z okénka na mne
vykoukl snědý obtloustlý muž ověšený řetězy ze žlutého kovu, na rukou prsteny ze stejného kovu. Zeptal
se mne zda umím anglicky, německy atd. Odpověděl jsem, že ne. On my vnutil do ruky ohmatanou vizitku
znějící na jakéhosi Ahmeda atd. z Dánska a prsten, který sundal přímo z ruky a zvláštní hatmatilkou něco
mezi češtinou, slovenštinou, cikánštinou a pár slovy v angličtině, mně vysvětil, že potřebuje české koruny
na benzín do auta a abych mu dal za prsten nějaké peníze. V tu chvíli jsem zpozorněl a všiml jsem si, že je
plné auto lidí, vzadu sedící cikánka,které měla přes ústa šálu, hrající si na Arabku. To samé vedle ni. Když
jsem se podíval ke spolujezdci, tak zde seděl také tlustý cikán ověšený šperky a řetězy. Bylo my jasné, že to
nejsou žádní cizinci, ale maximálně občané Slovenska, kteří moc dobře umí česky. Řekl jsem jim, že žádné
peníze neuvidí a ať co nejrychleji odjedou s tím, že zavolám polici. Prsten a vizitku jsem jim hodil do auta.
Ta jak jsem předpokládal, tak muž mně začal nadávat hezky česky do gadžů,bílejch k..... atd. Z hvízdotem
gum pak rychle odjel dále zkoušet podvádět lidi. Dávejte si pozor na podobné výkuky. Způsoby jak Vás okrást
jsou různé a nekonečné. Nejlépe se s nimi vůbec nedávat do řeči, zavolat policii a hnát je klackem od domu.
Nic jiného si totiž nezaslouží.

Nosek Miroslav
starosta města Miletín
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Zváni jsou samozřejmě i muži. Akce není určena pro děti!
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Obec v obrazech
Výstava - "Šikovnost a dobré nápady"

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Velké poděkování patří pořadatelkám p. Iloně Čeřovské a p. Zuzaně Pilařové!
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Tip na recept:
Kuřecí Gyros
Ingredience:

kuřecí maso
cibule 2x
koření gyros
smetana na vaření 1x

Martinka Jarolím
Prokopová Gerlinda

Příprava:
Dvě cibule oloupeme a nakrájíme na
"měsíčky". Na hlubší pánev nebo do kastrolu
dáme trošku oleje a osmažíme cibuli.
Necháme ji lehce zhnědnout a hlavně
změknout, mezitím si nakrájíme maso na
kousky. Až bude cibule nahnědlá, přidáme
maso do pánve nebo kastrolu a přisypeme
koření gyros a opečeme ho. Pečeme tak 10
minut a potom zalijeme smetanou na vaření.
Pořádně promícháme, přiklopíme poklicí a
necháme asi 5 minut dusit do zhuštění.
Občas promícháme.
zdroj: www.studentskakucharka.cz

Ordinační hodiny MUDr. Aleny Pušové
Praktický lékař pro dospělé
Bílá Třemešná č.p. 31

Mostek č.p. 84

Pondělí 7:30 - 11:30

12:00 - 14:30

Úterý

12:00 - 14:30

7:30 - 11:30

Středa 11:00 - 14:00

7:30 - 10:30

Čtvrtek 13:00 - 18:00

11:00 - 12:30

Pátek

7:30 - 12:00

ordinace ve středu v Bílé Třemešné přednostně pro objednané
Bílá Třemešná tel: 499 396 222 Mostek tel: 499 691 244 mobilní telefon: 734 406 465

Interní ambulance - Bílá Třemešná (EKG,předoperační vyšetření apod.) - nutné předchozí objednání
Pondělí 14:30 - 16:00
Úterý

14:30 - 16:00

Čtvrtek 8:30 - 11:00
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