
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje

·   Novoveský Masopust

Letošní Masopust se uskutečnil v sobotu 14. února.
Ještě před ním nám obec prostřednictvím kulturní komise oznámila, že organizátorem této tradiční akce je od teď
ona. Téma je to nikoliv nové, je úsměvné, téměř masopustní. Zkrátka přesně tak, jak to má být. Společně s hasiči, kteří se jako vždy
dostavili v hojném počtu, jsme v den předmasopustní vystavěli sněhový hrad, na němž se druhý den mohly děti vyřádit. Masopustní
průvod, doprovázený muzikanty, absolvoval tradiční trasu, během které projíždějící posádky automobilů od dětí získaly na tvář pro
štěstí čtyřlístek nebo valentinské srdíčko, vždyť letos jsme měli valentinský masopust. Jen několik sucharů nám proklouzlo mezi
prsty. V čele slavnostního masopustního průvodu jela fialová mašinka a věřte nebo ne, byla to naše Nisa. Po společném focení na
Teprberku jsme se vrátili do středu obce, kde se odehrál soud s masopustní kobylkou. Byly ji sečteny všechny její hříchy, tentokrát
byla ušetřena popravy po slibu, že vše, co způsobila, odčiní a napraví. Následně mohli cestující na přilehlém novoveském nádraží
posečkat na naší Nisu, která však, světe div se, nezastavila. Nestihli jsme bohužel postavit perón.
Následně maskovaní členové kulturní komise vybrali a ocenili nejlepší masky.
Děti si poté mohly zasoutěžit. Soutěže pro děti se kulturní komise pro tentokrát rozhodla nepodpořit, o to více za ceny do soutěží
děkujeme: Lence Pluhařové a Václavu Lebedovi, Janě Bělíkové, Michalu Petříkovi, Honzovi Eklovi, Lucii Morávkové a Kamile
LubasovéJ.

O masopustní občerstení se jako vždy staral místní Sbor dobrovolných hasičů, Novoveský okrašlovací spolek a nově také Sdružení
rodičů a přátel školy. Tak zase za rok na viděnou!





· Oprava střechy kostela nad hlavní lodí.

Výběrové řízení na obnovu střechy kostela je u konce. Díky pomoci našeho spolkaře Michala Petříka se podařilo poptat obnovu
střechy kostela za pro spolek velmi příznivých finančních podmínek. Oproti původnímu záměru obnovu realizovat ve dvou etapách
jsme se díky finanční podpoře našich mecenášů a příznivé vysoutěžené ceně díla rozhodli jako spolek střechu obnovit najednou.
Zbývá doladit poslední detaily, podepsat s firmou smlouvu. Práce plánujeme započít na začátku května, hned po Čarodějnicích.

Co chystáme:

· Čarodějnice na Teprberku – letos ve čtvrtek 30. dubna 2015

· Spolkový výlet na Kittelovskou pouť na Krásnou
– 1. května 2015 (po ranním úklidu na Teprberku)

· Spolková společensko-úklidová jarní brigáda u
pramene Nisy

– duben/květen – podle počasí a nálady – termín bude upřesněn

Těšíme se na viděnou s Vámi.
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