
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Čarodějnice na Teprberku 
Letošní Čarodějnice na Teprberku jsou za námi. I přes slunečné počasí byla se zasněženými Krkonošemi v zádech 

pořád ještě zima. Účast Novovesáků byla i letos hojná. A možná si při pohledu na plápolající vatru v duchu říkali: 

„Ať už ta zatracená zima konečně skončí…“.  

Hasiči připravili jako každý rok hranici – všechna čest, děti ve škole na její vrchol čarodějnici, hudba hrála, 

ohňostroj jako každoročně ozařoval temnou oblohu.  

Spolu s místními hasiči jsme připravili pro návštěvníky jako každým rokem občerstvení a něco pro zahřátí. A že bylo třeba se 

zahřívat. Druhý den ráno na prvního máje, po sklizení u kostela, jsme pak vyrazili společně na Kittelovskou pouť na Krásnou.  
 

 Jarní slavnost u rozhledny Nisanky 
I letos jsme se zúčastnili Jarní slavnosti u rozhledny Nisanky. Díky desetiletému spolkovému jubileu jsme pro návštěvníky připravili 

menší ohlédnutí v podobě prezentace spolku a jeho činnosti. Připraveno bylo i něco málo na osvěžení.  

Pro ukrácení chvíle o přestávkách, či když zrovna opadly davy návštěvníků, jsme si u spolkové hry Čamburíny povídali, co nás čeká i 

co již minulo. A bylo to věru dlouhé a veselé povídání. A kdo přišel, mohl si tu prapodivnou hru vyzkoušet s námi a při tom na 

fotografiích z předchozího desetiletí sledovat, jak dítka rostla jako z vody, dívky a ženy krásněly a černovlasí šviháci zešedivěli :-) 

Úvodní vystoupení Novovesánku bylo radostné, divadélko pro děti profesionální, hudba podmanivá. 

A tak jsme společně s ostatními spolkaři vydrželi až do konce :-) 
 

Co chystáme: 
 Májový koncert v kostele Panny Marie 
Se uskuteční již v neděli 21. května od 18.00 hodin. Tentokrát jsme pro Vás připravili vystoupení jabloneckého smíšeného 
komorního sboru MyJenNěkdy a dětského pěveckého sboru Novovesánek. Více v pozvánce ve zpravodaji. 
 

 Novoveská kuličkiáda – jubilejní 10. ročník 
Tradiční oblíbená akce pro všechny věkové skupiny se uskuteční již v sobotu 27. května od 14.00 hodin na hřišti u pensionu 

Maják. Více v pozvánce ve zpravodaji.  
 

 Pohádková přehrada 
Se uskuteční 4. června, start 9-12 hodin na přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou – u Prutu, startovné 20,- Kč/osoba, masky 

zdarma. Čeká Vás cesta kolem přehrady s plněním úkolů nejen pro děti včetně jednoho novoveského zastavení. 
 

 NOC kostelů 
9. června v podvečer se uskuteční letošní Noc kostelů. Tento rok po letech plánujeme výpravu za kostelíky v okolí, u nás na Nové Vsi 

tedy zase za rok. O akci a programu na jednotlivých místech se více dozvíte na www.nockostelu.cz 
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Novoveský okrašlovací spolek a spolek pro volný čas Novovesan  

Vás zvou na 

 
 

Májový koncert 
 

 

MyJenNekdy  

a Novovesánek 
 

 

v kostele Panny Marie v Nové Vsi nad Nisou 

v neděli 21. května, začátek v 18 hodin 

 

Těšit se můžete na vystoupení jabloneckého smíšeného komorního sboru MyJenNěkdy, 
dětského pěveckého sboru Novovesánek a na závěr Vás čeká malé hudební překvapení. 

 

Novovesánek -  dětský pěvecký sbor byl založen v Nové Vsi nad Nisou v roce 2010 při spolku pro volný čas Novovesan. Od počátku 

tento sbor vede Mgr. Zuzana Kubelková. V současné době má Novovesánek ve dvou odděleních 20 členů ve věku od 4 do 12 let. Sbor 

se pravidelně účastní koncertů a slavností v Nové Vsi nad Nisou a okolních obcích a stejně tak Krajské přehlídky sborového zpěvu 

v Divadle v Jablonci nad Nisou. Na klavír sbor doprovází Karolína Svozilová.  

 

MyJenNěkdy - smíšený komorní sbor vznikl v červnu 2015 z iniciativy dvou současných členů, kteří přišli s nápadem založit právě 

takový typ sboru v Jablonci, protože v té době žádné podobné pěvecké těleso v Jablonci neexistovalo. Sbor působí při ZUŠ Jablonec 

nad Nisou a vede ho Mgr. Petra Koutecká. 

Členy sboru jsou zpěvačky a zpěváci s bohatou sborovou zkušeností a také s velkým nadšením pro společné zpívání a muzicírování. A 

že se ve sboru sešli samé učitelky a učitelé z jabloneckých nebo libereckých škol, to už je jen zajímavá shoda okolností. 

Repertoár MyJenNěkdy je rozmanitý, zahrnuje období od renesance po současnou hudbu, včetně hudby lidové v úpravě pro smíšený 

sbor, to vše a capella. Během své krátké existence sbor vystupoval několikrát s vánočním programem (Kaple Navštívení Panny Marie 

Pulečný, Předvánoční setkání v ZUŠ, adventní zpívání v kostele sv. Anny), v rámci akcí ZUŠ (vernisáž výstavy VV, ples ZUŠ, Koncert 

učitelů, Město plné tónů) i mimo ně (Podzimní souznění s Brassem Jbc, hospic sv. Zdislavy Liberec, vernisáže výstav). 
 

Soprán: Blanka Šubrtová, Alexandra Nedvědová, Klára Hewitt Alt: Petra Koutecká, Adéla Prašivková, Martina Linková 

Tenor: Miroslav Halama, Michal Kučera     Bas: Jakub Kahánek, Zdeněk Rakušan 

 

Vstupné dobrovolné – výtěžek bude použit na obnovu památky u Tři lip 

 

 

 
 

 

 

 

 

Těšíme se na viděnou s Vámi.  

Za NOS Jaroslav Lubas, foto Radek Kiesewetter, Kamila Lubasová           

www.novoveskyokraslovacispolek.cz  

   

V 
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