NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Pátý ročník novoveské pouti na Teprberku
Třetí zářiovou sobotu se již tradičně na Teprberku konala novoveská pouť, pořádaná společně NOSem a
Novovesanem, letos již popáté. Počasí nám velmi přálo a tak i houfy návštěvníků byly velmi početné. Ti měli
možnost užít si v kostele Panny Marie vystoupení libereckého Kvintusu a našeho Novovesánku, ale také
shlédnout minivýstavku „Tajemství z půdy“, vytvořenou z artefaktů nalezených v rámci obnovovacích prací na střeše kostela a
doplněnou o archivní materiály. V prostorech kostela měl každý z návštěvníků možnost podílet se na výběru sochy Panny Marie pro
černostudniční kapličku.

Venku vyhrával harmonikář a později Sousedi, děti i dospělé potěšilo „Divadélko z koše“, bylo možno vyzkoušet pocitový chodník,
vytvořit ozdobu či šperk v korálkové dílně, navštívit bublinovou továrnu i zcela novou spolkovou atrakci – Čamburínu. Připraveno
bylo občerstvení NOSu a Novovesanu, návštěvníci měli možnost ochutnat výtvory novoveských kulinářů a následně vybrat nejlepší
letošní novoveskou buchtičku (letos obsadili první dvě místa muži!), zakoupit výrobky z místní keramické dílny, novoveské dobroty i
výrobky z chráněných dílen. Na řadu přišly i nové spolkové lyže, během celého dne měly děti možnost díky neúnavným zkušeným
instruktorům vyzkoušet lezeckou stěnu i slaňování z věže kostela. A nedílnou a oblíbenou součástí novoveské pouti byly opět malé
skotské hry, které i letos měli své vítěze: Josef horna. Zkrátka, pouť se vydařila, tak zase za rok na viděnou 

Socha Panny Marie pro černostudniční kapličku
Na zářijové pouti
jsme společně vybrali
sochu Panny Marie pro
kapličku na Horní Černé
Studnici.
Pro připomenutí kapličku
náš
spolek
získal
v předchozím
období do své správy a
majetku. V příštím roce
plánujeme
celkovou
obnovu památky, po
jejímž ukončení bude
socha
do
kapličky
slavnostně umístěna.
Výběru
sochy
na
novoveské pouti předcházela zkušební instalace a nafocení
všech soch přímo v kapličce na Horní Černé Studnici.
Velké poděkování patří našemu partnerskému spolku
Novovesan,
díky
jehož
projektu „Hledá se Marie“
vznikla sochařská díla, ze
kterých jsme měli možnost i
tentokrát vybírat.
Autorkou společně vybrané
sochy je Blanka Havlová,
děkujeme 
Jaroslav Lubas



Pochod s Houbovým dědkem a novoveská drakiáda u Nisanky

Jako již tradičně se 28.9. konal oblíbený pochod s Houbovým dědkem, pořádaný Domem dětí a mládeže Vikýř z Jablonce nad Nisou,
spojený s následnou drakiádou pořádanou Novoveským okrašlovacím spolkem. Pochod začínal v Pasekách a přes Kynast mířil
k rozhledně Nisance, kdy po jeho trase byla umístěna různá pohádková stanoviště s úkoly pro děti. U rozhledny obdržely děti
odměny. Účast byla hojná, počasí nádherné, pro drakiádu na přilehlé louce optimálně větrno. Mnozí účastníci si opékali nad ohněm
buřty a jablka, v popelu se pekly brambory. Akce skončila v podvečer velmi pěkného dne, děkujeme za účast.
Kamila Lubasová

 Tři lípy – celková obnova I.
Jako blesk z čistého
nebe přišla zpráva, že je
nutné co nejdříve pokácet
„Tři lípy“ z důvodu jejich
havarijního stavu. Toto
rozhodnutí je podloženo
zprávou odborné firmy
“Zhodnocení
aktuálního
stavu památných stromů a
protokol o provedeném
měření
akustickým
tomografem Fakkop 3D“.
Na základě skutečností
uvedených v této zprávě
bylo Oddělením životního prostředí a státní památkové péče Magistrátu města
Jablonec nad Nisou zahájeno řízení ve věci zrušení ochrany památných stromů.
Nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se očekává do konce tohoto měsíce.
Ze strany Novoveského okrašlovacího spolku, který je nově vlastníkem kříže
a části lip (druhá část lip je na pozemcích obce), byla vyvolána jednání o celkové
obnově tohoto místa. Všichni pevně věříme, že do roka a do dne již budeme
procházet kolem nově vysazených lip a obnoveného kříže, tak jako se nám to
podařilo třeba i v případě Feixova kříže v roce 2011.

Kácení lip se předpokládá v první polovině listopadu 2015.
O přesném termínu budeme informovat na spolkovém webu.
Radek Kiesewetter
Těšíme se na viděnou s Vámi - nejpozději na připravovaném vánočním koncertu v prosinci 
Za NOS Jaroslav Lubas, Radek Kiesewetter a Kamila Lubasová; foto Radek Kiesewetter a Kamila Lubasová
www.novoveskyokraslovacispolek.cz

