NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Ohlédnutí za letošní poutí na Teprberku
Pouť na Teprberku. Slyšeli jsme vystoupení Novovesánku, Kvintusu, jabloneckých Sousedů, zahrál nám
harmonikář se svými kumpány, k dispozici odvážlivcům byla lezecká stěna a slaňování z věže kostela. Během
dne jsme se mohli zúčastnit skotských her, soutěží pro děti i dospělé, soutěže Novoveská buchtička, dílniček pro
děti… Nejmladší potěšilo vystoupení Divadýlka na kliku. To vše a každý rok o trochu víc je nedílnou součástí
novoveské pouti na Teprberku, kterou pořádáme společně se spolkem Novovesan již hezkou řádku let. Letos přibylo třeba moc pěkné
taneční vystoupení Irských sester, během něhož jsme si my všichni mohli taky něco na travnatém parketu vyzkoušet.

Soutěže měly i letos své zasloužené vítěze, tak třeba v soutěži Novoveská buchtička letos se svým cukrářský výrobkem excelovala
Marjánka Holá.
Došlo i na avizovanou poznávací soutěž, kde příchozí mohli z nabízených možností typovat, cože za předměty na ně kouká z vitrínky.
A byly to věci mnohdy velmi tajemné a záludné.
Alastair S. Edwards si letos liboval, že počasí je téměř pravé skotské, odpoledne i zapršelo. Vydatný odpolední déšť nám ale radost
z vydařené akce nezkazil. Děkujeme všem vystupujícím, manželům Voplakalovým z Černé Studnice za zapůjčení dvou velkých
stanů, díky nimž jsme lépe přečkali letošní nástrahy počasí, Martinu Balatkovi ze Zásady za dodávku vynikajícího burčáku a našim
návštěvníkům za to, že nám zachovávají svou přízeň a přišli se na tuhle vykutálenou akcičku podívat a pobavit se.
Tak zase za rok na viděnou!

 Drakiáda u Nisanky
I letos se na konci září uskutečnila novoveská drakiáda u rozhledny Nisanky v návaznosti
na Pohádkový pochod s houbovým dědkem, pořádaného jabloneckým Vikýřem. Akce byla
díky hezkému počasí opět odměněna velkým počtem účastníků všech věkových generací. U
ohýnku jsme opékali brambory i buřty. Na přilehlém prostranství příchozí dle libosti
zkoušeli kvality svých létajících strojů či se zúčastnili doprovodných aktivit. I letos se u
ohně rozezněla kytara, účinkujícím děkujeme.

 Tři lípy
Po tři čtvrtě roce od schválení prodeje zbylé části pozemku u Tří lip obcí
našemu spolku se podařilo zástupci obce konečně napsat správné číslo
pozemku do zápisu ze schůze zastupitelstva a po opětovném upozornění i do
kupní smlouvy a po tomto náročném počinu i sepsat správně návrh na vklad do
katastru nemovitostí. Převod tak mohl být zdárně završen. Nic tedy již nebrání
pokračování obnovovacích prací na této významné kulturní památce.
Krátce po uskutečnění převodu zbývající části pozemku na náš spolek proběhla
na místě spolková brigáda, kdy byl prostor před zimou posekán a sklizen.
Proběhlo vytýčení budoucího rozmístění stromů s cílem zajistit větší rozpon
mezi budoucími lipami a vytyčen návrh nového umístění památky na rozhraní
dvou získaným pozemků ve větším odstupu od přilehlé místní komunikace.
Radek Kiesewetter, jenž si vzal za spolek administrativně obnovu památky na
starost, oslovil všechny dotčené instituce s cílem odsouhlasit další postup prací.
Byla rovněž vytipována nová výsadba, jejíž parametry je třeba rovněž
odsouhlasit s dotčenými úřady.
Následujícím krokem, s ohledem na počasí zřejmě již v jarních měsících, budou terénní
úpravy prostranství.

 Z dění ve spolku
Na letošní pouti na Teprberku jsme společně s Vámi měli poprvé možnost vyzkoušet v akci dva nové spolkové nůžkové stany. Ten
starý již pomalu dosluhuje a samotný nepostačoval našim potřebám.
V průběhu října se uskutečnila spolková brigáda u kostela Panny Marie, kde byla odstraněna drobná zeleň, oddělující spolkové
prostranství za kostelem od místní komunikace. Je to první krok k zamýšlené úpravě okraje spolkového prostranství. Proběhla rovněž
oprava svítidel v hlavní lodi kostela a náhradní výsadba jedné z jeřabin u Feixova kříže.
Na začátku listopadu se uskutečnila letošní výroční členská schůze našeho spolku, z níž vzešlo staronové složení výboru spolku,
předseda i místopředseda spolku. Jedním z bodů byl i plán činnosti spolku pro nadcházející období.

Co chystáme:


Adventní koncert v kostele Panny Marie

V pátek 16. prosince od 18.00 hodin se v našem novoveském kostele
Panny Marie uskuteční letošní adventní koncert.
Poprvé se můžeme těšit na vystoupení početného pěveckého souboru
Gospel Generation a na vystoupení místního dětského pěveckého
sboru Novovesánek pod vedením paní Zuzany Kubelkové.
Občerstvení v tradičním rozsahu zajištěno.
Výtěžek z akce i tentokrát poputuje na probíhající obnovu Tří lip - děkujeme!
Těšíme se na viděnou s Vámi.
Za NOS Jaroslav Lubas; foto R. Kiesewetter, Kamila Lubasová,
www.novoveskyokraslovacispolek.cz

