
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 
 

• Masopust 2009 
Jako jednu z nových akcí, kterou jsme oficiálně 
rozšířili spolkový kalendář NOSu, byl letošní 
Masopust.  
Před začátkem akce naši spolkaři a spolkařky 
vyzdobili přilehlé prostory na OÚ, vyházeli 
jsme ve sněhu pro děti prolézačky a upravili 
přilehlý prostor pro slavnost. 
Krom opékaného čuníka se akci podařilo 
obohatit o zabíjačkové speciality – jitrnice a 
jelítka, prdelačku, tlačenku. K mání byly nově 
masopustní koblihy (i když pro velký zájem 
velice krátce), preclíky, již tradiční sortiment 
kvalitních moštů z Lažan a kvalitní destiláty ze 
Zásadské destilerie.  
Připraven byl program pro děti, pro průvod 
přišel na harmoniku zahrát pan Milan Hušek 
(díky!), dokonce byl překonán rekord v počtu 

sněhuláků postavených najednou ve středu obce 
J - celých 23 sněhuláků. 
Trošku ve skrytu zůstali naši šikovní řezníci-
uzenáři – Jirka Horna, Jirka Papoušek a 
Vojta Pekár, bez nichž by to opravdu nebylo 
ono a kterým patří veliký dík, za výzdobu 
uzenářského krámku děkujeme paní Aleně 
Papouškové. 
 
• Spolkové veselení 
Nejen pořádání akcí je náplní našeho spolku, 
občas je třeba se taky obveselit. A tak jsme 

vyrazili na Ples destilatérů do Zásady a na Maškarní oldies. V penzionu 
Maják má s laskavým svolením manželů Papouškových náš spolek na 
jejich nové verandě svou „spolkovou místnost“. S úspěchem jsme tam 
uspořádali první spolkové grilování J.  
 
• Kostel Panny Marie 
Je zpracováván podrobný rozpočet na opravu střešního pláště a obnovu 
okenic na věži. Sbíráme síly na to, co nás v tomto roce čeká J. 
 
• Na co se můžete těšit? 
 NOS se bude i letos podílet na tradičních Čarodějnicích, na 9.května 
chystáme druhý ročník kuličkiády – již dnes můžete trénovat podle 
pravidel na www.kuličky.com / jak-se-hraji-kulicky.php 
 
Vznikají také naše vlastní spolkové internetové stránky - koukněte se na 
www.novoveskyokraslovacispolek.cz , průběžně na nich pracuje náš 
šikovný spolkař Radek Kiesewetter J 
 
                               Brzké jaro a veselou mysl přeje za NOS –jas- 
 
Foto –rak- a paní Zuzana Kovanicová 
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