NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Oprava střechy kostela nad
hlavní lodí.
POKRYTO – DĚKUJEME 
Střecha nad hlavní lodí kostela je obnovena.
Děkujeme všem, kteří obnovu podpořili.
Zbývá osadit hromosvody a můžeme se soustředit na další etapu
obnovovacích prací.
Prace k naší plné spokojenosti realizovala firma Rafit z Vikýřovic
pana Ondřeje Koukoly.

 Spolková společensko-úklidová brigáda
u pramene Nisy
V sobotu 16.května se uskutečnil tradiční úklid pramene Nisy.
Díky příznivé zimě přilehlá zeleň neutrpěla větší škody, stahali
jsme popadané větve, zametli dřevěný chodník, vyčistili prameniště
a poté jsme opekli špekáčky, pobesedovali a dostalo se i na
oblíbenou schovávanou. Následně jsme se ještě přesunuli ke
kostelu, kde proběhl úklid starých latí, aby bylo možno odvézt
kontejnery se starou krytinou.

 Jarní slavnost
u rozhledny Nisanky
Letošní přípravy na Jarní slavnost
byly plné zvratů a napětí. Krátce
před slavností se ztratila elektřina,
která byla pro nás v předchozích
letech k dispozici. Hledal jí společně
pan
starosta,
místostarosta
i
předsedkyně kulturní komise, ale
marně. Až pan Ivan Parýzek jí
znovu nalezl. Velmi mu za jeho
iniciativu děkujeme!
Program letos sestavovala kulturní
komise, čekaly nás novinky i změna
programu, která ovšem byla předem
vyhrazena.
Počasí přálo a to nás po loňském
uplakaném ročníku věru potěšilo.

 Letní koncert v kostele Panny Marie
Byl to krásný koncert. Krátké ohlédnutí s fotoreportáží z letošního letního
koncertu přineseme ale až v příštím zpravodaji.


Pohádková přehrada

V neděli 7.6.2015 se konala u Jablonecké přehrady tradiční akce
„Pohádková přehrada“, kde různé pohádkové bytosti měly 15 stanovišť
a přicházející děti s rodiči zde plnily různé úkoly. Na jednom ze
stanovišť byl, jako již mnoho let zpátky, i náš NOS. Tradičně v náladě
vodnické a vílí . Dětí přes naše stanoviště prošlo na pět set, tak jsme se
měli „co ohánět“ . Poděkování za pomoc patří těmto vílám: Kristýnce
Václavů, Klárce Kiesewetterové a Aničce Lebedové, dále pirátovi
Péťovi Lubasovi a také Járovi Lubasovi nejml. S přesunem pomohl
Robert Janata, kterému nevadí brzké ranní vstávání (zatím co víly a
piráti takto jistě vstávají běžně).
Kamila Lubasová

Co chystáme:


Novoveská kuličkiáda

Nezapomeňte na náš tradiční kuličkový turnaj, uskuteční se již tuto sobotu 13.6. v 9,30 hod na hřišti u
penzionu Maják. Kuličky, pokud nemáte, lze zapůjčit na místě, hrají malí i velcí, pravidla jednoduchá.
Přijďte, jste zváni.
Těšíme se na viděnou s Vámi.
Za NOS Jaroslav Lubas a Kamila Lubasová; foto Jaroslav Lubas, Kamila Lubasová
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