
 
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 

• Pohádková přehrada 
 5. června 2012 se náš spolek tradičně účastnil akce pořádané jabloneckým mateřským centrem Jablíčko – 
Pohádkové přehrady. Spolkaři a několik dalších dobrovolníků zajistili na akci jedno ze stanovišť, kde mohly děti 

za doprovodu rodičů plnit ve vodnické a vílí dílně nejrůznější úkoly a na 
závěr si odnést od nás na památku malou rybku. Počasí přálo a tak naší 
dílnou prošlo téměř 1000 návštěvníků, z nichž více jak polovinu tvořili 
právě děti. Poděkování za pomoc na akci patří krom spolkařek Kamči a Magdy také Lukáši 
Pavkovi, Blance Brůlové, Katce Bímové, za pomoc s tvorbou rybiček pro děti díky Lence a 
Aničce Pluhařové, Aleně, Pavlínce a Terezce Lubasovým. 

 
• Letní koncert 
V sobotu 16. června 2012 proběhl v odpoledních hodinách v kostele Panny 
Marie díky spolupráci Novoveského okrašlovacího spolku a spolku Novovesan 
koncert dětského pěveckého sboru Novovesánek a souboru Jablonecká píšťalka. 
Na návštěvníky čekalo menší občerstvení, mohli zhlédnout pokračující 
obnovovací práce na kostele Panny Marie a především shlédnout a vyslechnout 
si vystoupení, skladby a písně klasické i lidové v podání obou souborů. Chtěl 
bych poděkovat všem vystupujícím, sbormistryni Mgr. Zuzaně Kubelkové, 
uměleckým vedoucím Jablonecké píšťalky paní Mgr Olze Fröhlichové a Mgr. 
Ctiboru Letošníkovi a naší Magdě Holé, která si uspořádání koncertu vzala 
organizačně na starosti. Tak zase někdy… 

Co chystáme: 
• Brigáda u koupaliště u Císařského kamene 
8. září v dopoledních hodinách proběhne u koupaliště v okolí Císařského kamene brigáda Novoveského okrašlovacího spolku s cílem 
vyčistit plato a schodiště vedle skaliska a navázat tak na v současnosti realizovaný projekt obce na obnovu přilehlé části parku.  
• Novoveská pouť na Teprberku 
15. září 2012 od 10.00 hodin na Teprberku - viz program ve zpravodaji 
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