NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje


Oprava harmonia

Oprava harmonia je u konce. Nástroj byl přímo v kostele odzkoušen a drobné připomínky Alastaira S. Edwardse
přímo na místě odstranil pan Tomáš Křivánek z České Lípy.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se na obnově podíleli. Jsou to Michal Petřík, paní Margit Jiřičková
s rodinou, paní Alena Papoušková, Jana Bělíková, Honza Ekl, rodina Fialova, Robert Janata, Michal Podzimek a Jaroslav Lubas.
Nástroj rozezní novoveský kostel například při letošní Noci kostelů – v pátek 23. května 2014. Přijďte se podívat a zaposlouchat se.
 Novoveský Masopust 2014
Letošní Masopust je za námi. Uskutečnil se v sobotu 1. března 2014, tradičně na prostranství u obecního úřadu za spolupráce obce,
NOSu a místního Sdružení dobrovolných hasičů. Letošní nezvyklé počasí nás sice připravilo o tradiční radovánky například v podobě
dobývání sněhového hradu (i když sníh na symbolický malý sněhový hrad se nám přeci jen sehnat podařilo ), nakonec ale sníh
nikomu nechyběl.

Harmonikář s bubeníkem doprovodili již
tradiční masopustní průvod, během něhož
jsme si mohli zazpívat, při zastávce u pana
Vladimíra Niče se děti mohli podívat na jím
chovanou kozu, posádky projíždějících aut
získali od dětí v průvodu na tvář pro štěstí
obrázek, vyfotili jsme se společně na
Teprberku a následně doputovali zpět do
středu obce. Tam proběhl soud s masopustní kobylkou, které byly přečteny na vrub všechny obecní hříchy, za které byla popravena –
letos stylově – mladým indiánem jeho dobře mířenou střelou z luku a následně oživena štamprdlí, abychom se za rok zase na
masopustu sešli. Vyhodnotili a odměnili jsme letošní nejlepší masky, děti měly možnost absolvovat nejrůznější soutěže, uzmout
trochu sněhu (letošní zimu možná posledního) ze sněhového hradu a povozit se na konících paní Petry Svobodové – děkujeme .
U hasičů a NOSu bylo připraveno jako vždy bohaté masopustní občerstvení. I díky krásnému slunečnému počasí se letos masopust
zkrátka vydařil. Tak zase za rok na viděnou…

 Ples destilatérů
Abychom toho neměli málo, večer po masopustu jsme se vypravili na tradiční ples destilatérů do Zásady. Vychutnat jsme si mohli
tamní kuchyni, na baru okusit tytéž zásadské speciality, které jste možná koštovali v našem baru u červeného NOSu u nás na
Masopustu, zatančili jsme a porozprávěli a autobus nás po vskutku náročném dni dopravil nad ránem zpět k našim domovům 

Co chystáme?
 Jarní úklid u pramene Nisy
V sobotu 29.3.2014 od 9.00 hodin se sejdeme jako každoročně u pramene Nisy při tradičním jarním úklidu. Uklidíme okolí pramene a
vyčistíme samotné prameniště, staháme popadané větve, sesbíráme odpadky a potom společně posedíme u ohně při opékání špekáčků.
Hezké počasí objednáno . Pokud by jste se k nám chtěli přidat, jste vítáni 
Dále nás čeká: 30.4. Čarodějnice, 1.5. spolkový výšlap na Kittelovu pouť na Krásnou, 10.5. Kuličkiáda, 17.5. Jarní slavnost u
Nisanky, 23.5. Noc kostelů, 8.6. Pohádková přehrada…
www.novoveskyokraslovacispolek.cz
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