Novoveská pouť na Teprberku

První ročník obnovené Novoveské pouti se podařil. Sluníčko svítilo, vítr nefoukal, návštěvníci měli dobrou náladu a chuť se bavit.
Oba organizátoři - Novoveský okrašlovací spolek a Novovesan se otáčeli, co síly stačily a bylo to vidět. Bylo připraveno jídlo a pití,
co hrdlo ráčilo, buchty a koláče novoveských hospodyněk se těšily velkému zájmu stejně jako domácí marmelády a zeleninové
lahůdky ve stáncích s příznačným názvem Novoveský mls a Novoveská dobrota. Novovesan vytvářel míchané nápoje ve svém

Medovém baru, NOS
v baru U Červeného
NOSu.
K mání byly výrobky
z keramiky i šperky z
Fima.
Rukodělné
výrobky doplnil také
Domov
Maxov
svými výrobky z
pedigu,
svíčkami,
koberečky a dalšími
milými drobnostmi
zkrášlujícími dnes již
mnoho
domovů.
Kromě této stánkové
nabídky si mohli
hosté užít dobré muziky jak od pana harmonikáře, tak od skupiny Namodro. Pro děti i dospěláky byla připravena řada soutěží u
kterých jsme se všichni dobře bavili. Dětské i dospělácké bungee, soutěž družstev na lyžích, závody na odrážedlech či kolobrndách

nebo také výtvarná soutěž. Děti i dospěláci si mohli u Novovesanu vyrobit v kreativní dílně výrobky z pedigu či namalovat trička. U
NOSu si bylo celý den možno na speciálním navlékacím stroji či na korálkovém stole navlékat korálky dle libosti. Po celou dobu
pouti si mohli zájemci vyzkoušet lezení na mobilní lezecké stěně, kterou pro tuto příležitost postavil a celou dobu provozoval Honza
Havel, za což mu patří vřelý dík. Další díky jistě patří také smíšenému pěveckému sboru KVINTUS z Liberce, který celou pouť
zahájil povedeným koncertem v místním kostele a posléze i vystoupením na prostranství před kostelem. V průběhu pouti si mohly
děti vyzkoušet zbrusu nový skákací hrad Novovesanu, který také sklidil velký úspěch. Hezkým zpestřením bylo i lyžařské klání mezi
spolky Novovesanu a Novoveského okrašlovacího spolku. Děvčata z Novovesanu rozesmály opravdu každého svým povedeným

zblokováním soupeře a následnou těsnou výhrou. O zábavu šlo na letošní pouti především. Celodenní program doplnilo také fotbalové
utkání na sousedním hřišti, TJ Vesko přináleží také dík za zpřístupnění WC v jejich kabinách.
Doufejme, že dobrá nálada a hezké počasí bude provázet i ročníky příští. Závěr akce patřil mažoretkám, bubeníkům Barrel Battery a
slavnostnímu otevření Aleje dětí. Tak za rok na viděnou.

–jas-, Irena Pluhařová
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NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
•

Obnova vitráží v kostele Panny Marie

Do konce tohoto měsíce dojde k osazení prvního ze dvou
restaurovaných oken druhé etapy obnovy vitrážových oken kostela
Panny Marie. V těchto dnech jsme zároveň obdrželi radostnou
zprávu od Nadace Občanského fóra, u níž jsme opětovně uspěli
v rámci jejího grantového programu Opomíjené památky se svou žádostí o příspěvek na
obnovu dalších dvou vitrážových oken. Oficiální vyhlášení výsledků grantového řízení
proběhne v průběhu listopadu. Více v příštím čísle zpravodaje.
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Viz předchozí článek…
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Co chystáme:

Novoveská drakiáda u Nisanky
V neděli 23.října od 14.00 hodin na stráni u rozhledny Nisanka proběhne tradiční
Novoveská drakiáda. Připravte si své létající stroje a dobrou náladu. Doufáme v pěkné
počasí, opět budeme péct na ohni brambory a připraveny budou i horké nápoje.
V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
Za NOS –jasFoto –jas-

