
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 
 
• Novoveská drakiáda u rozhledny Nisanka 

 
V neděli 17.října se na stráni pod rozhlednou Nisankou uskutečnila letošní Novoveská drakiáda. Jestli jsme 

letos měli vcelku štěstí na počasí, 
jenž nás v rámci možného 
doprovázelo na našich akcích, tak 

tentokrát jsme měli štěstí dvojnásobné. Slunečný podzimní den byl v odpoledních hodinách doprovázen svěžím větrem silným tak 
akorát… na drakiádu. Dítka místní i přespolní se svými rodiči i prarodiči (a draky) se sešla v hojném počtu a ve vzduchu se 
zakrátko vznášelo spousty draků vyrobených vlastnoručně i kupovaných. Tentokrát jsme připravili i menší stylové občerstvení, 
opékali jsme v ohništi brambory a tak děti mohli vyzkoušet, jak taková pravá nefalšovaná v ohništi do černa opečená brambora 
vlastně chutná. Náš spolkař Jirka Papoušek st. připravil pro děti gratis čaj a  na dospěláky čekal na místě svařák. 



Nejkrásnější a nejlépe létající stroje se svými 
drakvedoucími byly po zásluze odměněni, děti si 
pak ještě zařádily, dospělí povyprávěli a 
postupně se všichni rozcházeli domů. No a aby 
nic kolem nechytlo, tak na závěr poslední děti 
počůraly ohniště J. 
 
• Výroční členská schůze NOSu 
 
V sobotu 6.11.2010 v odpoledních hodinách 
jsme se sešli na terase penzionu Maják na 
výroční členské schůzi našeho spolku. Jako již 
tradičně jsme volili jednoho z členů výborů, dále  
předsedu a místopředsedu spolku. Výbor spolku 
zůstal beze změny, Michal Holý je členem 
výboru spolku, Radek Kiesewetter byl zvolen 
místopředsedou spolku a předsedou spolku jsem 
i pro nadcházející rok já (Jaroslav Lubas).  
Dalším veledůležitým bodem výroční členské 
schůze bylo přijetí nových členů spolku. Naše řady rozšířili: Adéla Kršková, Jana Kiesewetterová, manželé Zuzana a Jiří 
Kovanicovi, Jaroslav Khun, Pavel Dvořák a Jiří Dědourek. 
Připomněli jsme si, co se nám povedlo v období od poslední výroční členské schůze, byla přednesena informace o hospodaření 
spolku v uplynulém roce, návrh rozpočtu na následující rok včetně výhledu činnosti. 
S ohledem na rozsah a náročnost spolkových aktivit byla diskutována potřeba rozdělit si v rámci spolku organizačně jednotlivé 
akce i okrašlovaná místa mezi zájemce z řad spolku.  
Byl představen návrh plánu spolkových akcí na příští rok. Pak již následoval nejoblíbenější bod naší výročky – volná zábava… 
 
• První okrašlovací práce v okolí Císařského kamene 
 
Jak již bylo předesláno, dalším s řady míst, které jsou dlouhodobě v hledáčku našeho spolku co se týče okrašlovacích aktivit, je 
Císařský kámen u koupaliště v areálu bývalého hotelu König. Okrašlovací práce si tady vzali za náš spolek na starost Jirka 
Papoušek st. a Jirka Papoušek ml. Jak jste si jistě všimli, skalisko s přilehlou kamennou terasou se schodištěm bylo již zbaveno 
náletových dřevin a houští a terasa se schodištěm byla nahrubo očištěna od nakupeného materiálu. Pro letošní rok to je vše, 
v příštím roce tu budeme v pracích ve spolupráci s obcí pokračovat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co chystáme? 
 
• Adventní koncert jinak aneb barokní podívaná 
Viz další strana… 
 
Foto -jas-, mg                                                                                                                                                                 Za NOS –jas-                                                                                       
 

Informace o našem spolku 
a o chystaných akcích 

naleznete na webu: 
www.novoveskyokraslovacispolek.cz 

 
 

V případě zájmu přispět  a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový účet u Komerční banky: 
43-1599910207/100. 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz

