
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Jarní úklid u Anastázového Tondy 

Stejně jako v předchozích letech v polovině dubna proběhl jarní úklid okolí božích muk u Anastázového Tondy, 

jejíchž celkovou obnovu před několika lety náš spolek realizoval. Prostranství bylo uklizeno, shrabáno a 

odvezeno listí ze dvou vzrostlých kaštanů. Zbývá dodat, že patronem místa za náš spolek je Alastair S.Edwards.  

 

 Obnova památky „Tři lípy“ 

V neděli 24. dubna se uskutečnila za ne zcela ideálního počasí úklidová brigáda u Tří lip a pramene Nisy. Shrabali jsme společně 

prostranství u Tří lip, z větší 

části vyčistili dutiny dvou torz kmenů, 

ponechaných na místě pro budoucí 

instalaci. Poté jsme se přesunuli 

k pramenu Nisy, kde proběhl jarní 

úklid prameniště a na závěr 

následovalo opékání buřtů, oblíbená 

hra na schovávanou a protože se 

urodilo hodně šišek, došlo i na 

šiškovou válku :-) 

 

 Čarodějnice na Teprberku  
I letos náš spolek v sobotu 30. dubna doprovázel v tradičním rozsahu 

Čarodějnice na Teprberku. K dispozici pro tuto akci byl spolkový 

pozemek, zajišťovali jsme společně s místními hasiči občerstvení. 

Počasí přálo a tak účast veřejnosti na této tradiční akci byla hojná a akce 

se vydařila.  

I z této akce poputuje výtěžek na chystanou obnovu památky u Tří lip. 

Druhý den po ránu jsme provedli úklid prostranství, pozdravili se 

s hasiči a vyrazili v menší skupince k sousedům na Kittelovskou pouť na 

Krásnou, kde jsme si užívali akce coby návštěvníci :-) 



 Novoveská kuličkiáda – devátý ročník 

V sobotu 7. května 2016 v odpoledních hodinách se na hřišti u pensionu Maják uskutečnil 

již devátý ročník Novoveské kuličkiády. Počasí nám velmi přálo, účast byla hojná, 

hrajících účastníků akce se tentokrát sešlo 67. Podrobnou fotoreportáž z této akce včetně 

výsledkové listiny 

přineseme v příštím 

zpravodaji. Ti z Vás, kteří 

se nemohli letošní 

kuličkiády zúčastnit, 

můžou podle přiloženého 

snímku zatím tipovat, 

který ze tří zkušených borců vystoupal letos v kategorii dospělých na 

stupni vítězů na příčku nejvyšší :-) 

Děkujeme manželům Papouškovým za poskytnutí zázemí penzionu 

Maják pro tuto akci a za zajištění občerstvení, panu Zdeňku 

Klápštěmu za dar v podobě kuliček :-) 

Co chystáme:  
 Jarní slavnost u rozhledny Nisanky 

Tradiční akce u rozhledny Nisanky započne v sobotu 21. 5. od 10.00 hodin 
 

 Pohádková přehrada 

Na každoroční akci u jablonecké přehrady nebudou víly a vodníci z Nové Vsi ani 

letos chybět. Na viděnou v neděli 5. června. 
 

 Koncert v kostele Panny Marie 

Zveme Vás na tradiční letní koncert do kostela Panny Marie, jenž se uskuteční 

rovněž v neděli 5. června od 18.00 hodin.  

Letos se programu ujala paní Zuzana Kubelková, těšit se můžete na vystoupení 

skvělého místního dětského pěveckého spolku Novovesánek s dvěma sólistkami 

Kačkou Linkovou a Pájou Lubasovou, na violoncello zahraje paní Vladimíra Sanvito 

a vystoupí členky pěveckého sboru CUM DECORE.  
 

 Noc kostelů  
Se uskuteční v pátek 10.6. v 19.00 až 22.00 hodin 

V průběhu večera vystoupí na housle a harmonium Alastair S. Edvards, pro děti 

bude připravena korálková dílnička, budete mít možnost dozvědět se něco k historii 

kostela, či o nových objevech na poli místní historie, pro návštěvníky bude 

připraveno menší občerstvení i něco na památku. 
 

Těšíme se na viděnou s Vámi. Za NOS J. Lubas; foto R. Kiesewetter, Z. Kovanicová a M. Holý   www.novoveskyokraslovacispolek.cz    

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

