NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Tři lípy
Na místě byly ještě před prázdninami realizovány námi plánované terénní práce. Proběhlo odbagrování menších
pařezů a odfrézování pařezu,
ležícího
na
spolkovém
pozemku, který by bránil
2007 2017
budoucí výsadbě.
Pozemek
byl
v rámci
terénních úprav vysvahován, na místě proběhlo
několik spolkových brigád, během nichž byl
pozemek finálně upraven a oset. V rámci prací
byly torza kmenů osazeny na finální místo jako
připomínka původních stromů.
V podzimním čase bychom na místě rádi
realizovali novou výsadbu tří lip. S žádostí o
grantovou podporu na obnovu kříže jsme
prozatím neuspěli, vyčkáváme na další kolo
grantového řízení.

 Úprava prostranství
u kostela Panny Marie
I u kostela Panny Marie již proběhly z větší části
plánované práce. Bylo zvětšeno parkoviště vedle kostela,
realizovány drenáže pro odvod dešťové vody. Probíhá
úprava terénu za presbytářem, kde byly překryty
vyčnívající kameny, bránící efektivní údržbě pozemku.
Součástí úpravy prostranství bylo i obdagrování a
odfrézování pařezů mezi místní komunikací a
prostranstvím za kostelem.
Na jihozápadní straně kostela nás čeká ještě dokončení
drenáží. Zbývat pak bude osazení kamenného rantlu u
parkoviště a finální úprava prostranství za kostelem.
Zároveň bylo na prostranství u kostela provedeno
zafixování několika jeřabin, vykloněných náporem
větru.

Co chystáme:
 Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry již posedmé
Opět po roce si Vás dovolujeme pozvat na návrší ke kostelu Panny Marie do Nové Vsi nad Nisou
na Novoveskou pouť na Teprberku.
Akce se uskuteční jako obvykle třetí sobotu v září – 16. 9. 2017 od 10.00 hodin.
Čeká Vás pohodový den s hudbou a zpěvem, netradičními soutěžemi pro rodiče a děti, dílničkami pro děti i
dospělé, ale třeba taky bublinová továrna, adrenalinové atrakce – lezecká stěna i slaňování z věže kostela.
Zahájí pouťové zpěvy harmonikáře, proběhne další kolo poznávací soutěže s
místními vykopávkami a kuriozitami v hlavní roli, 12:05 vystoupení dětského
pěveckého sboru Novovesánek a smíšeného pěveckého sboru KVINTUS v kostele
Panny Marie, 13:05 zahájení malých skotských her (průběžné plnění tří disciplín vrh balvanem vyloveným z Nisy, farmářský běh, hod kládou), 13:10 Divadélko na
kliku se svou zbrusu novou pohádkou O kohoutkovi a slepičce, 15:15 taneční
vystoupení - Irské sestry, během dne ve třech vstupech hudební pohlazení.
Bohaté občerstvení zajištěno již od 10:00 hodin - vynikající pouťová kuchyně, bar
„u Červeného Nosu“, stánek „Novoveská dobrota“ a „Novoveský mls“ - speciality
místních hospodyněk z ovoce i zeleniny, stánkový prodej, keramika z novoveské
dílny, výrobky z chráněných dílen, soutěž Novoveská buchtička - soutěžní vzorek
odevzdejte do 10.30 hod ve stánku Novovesanu
Na viděnou se těší organizátoři Novoveský okrašlovací spolek a Spolek pro volný
čas Novovesan
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