
Jarní slavnost - NISANKA 2010 
 
Počasí nás opět napínalo do poslední chvíle. Po několikadenních lijácích přeci jenom v sobotu 22. 
května, kdy se letošní jarní slavnost konala, vykouklo mezi mraky slunce. Když byly postaveny stany 
pro účinkující, diváky i pro obsluhu, mohly slavnosti započít. Nejprve jsme vysadili další strom do naší 
minialeje. Letos to byla slivoň, dar manželů Špicarových st. 
Po vysazení stromu se malí návštěvníci rychle přesunuli k provizornímu loutkovému divadlu, kde pro 
ně amatérští loutkoherci z Lomnice nad Popelkou, připravili pohádku „O Budulínkovi“. Po obědě se děti mohly těšit ještě na 
další pohádku „Pepík loupežníkem“. 
Po skončení pohádky se do okolí rozléhaly tóny pražského hudebního uskupení Aurora JasBand. Hudbu vystřídala další 

hudba, tentokrát lidová, která doprovázela malé i velké tanečníky z folklórního souboru Nisanka, patrona rozhledny. 

Když Nisanka dotančila a dozněl potlesk, byly vyhlášeny výsledky soutěže ve výstupech na rozhlednu za loňský rok, kterou 
opět vyhrál pan Zdeněk Bláha z Jablonce se 101 výstupy. Cenu do soutěže věnoval pan Balatka ze zásadské palírny. 



Děkujeme.  Najde se letos někdo kdo pana Bláhu překoná ? Uvidíme.  
 

Odpolední program po skončení pohádky byl jako tradičně 
v režii newgrassové a blugrassové skupiny Namodro, 
která nám vyhrávala až do pozdního odpoledne.  
Odpoledne se přehnal i krátký drobný déšť, ale ten jsme 
skoro ani nevnímali. 
Děti se mezi pohádkami bavily u soutěží, které pro ně 
připravily maminky z Mateřského centra Jablíčko 
z Jablonce. Oslavily tak trochu napřed svůj svátek. 
O návštěvníky bylo postaráno nejen po stránce kulturní. U 
stánku hasičů si mohli zakoupit klobásy z udírny, pivo ze 
Svijan a další tekuté dobroty. Spolkaři z NOSu  nabízeli 
pivo z Plzně a řezané z Rohozce, pro děti Kofolu a mošty 
z Lažan, destiláty ze Zásady, bramboračku, guláš a 
grilované krkovice. Kdo měl chuť na sladké, mohl si zde 
zakoupit koláče ze smržovské cukrárny paní Hájkové.  
I ti kteří chtěli něco na památku nebo do svých sbírek si 
přišli na své buď u některého stánku nebo přímo na 
rozhledně u paní Bradáčové.   

 

Na závěr akce nás čekalo překvapení,. Nisanku si jako jednu ze zastávek, zvolili i účastníci jízdy historických vozidel. 
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