
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Novoveský masopust 
 

V sobotu 10. února se na prostranství u obecního úřadu pojedenácté uskutečnil novoveský masopust. Akci pro 

Vás připravil Novoveský okrašlovací spolek spolu s místním Sborem dobrovolných hasičů a nově také se 

spolkem pro volný čas Novovesan.  

Od začátku akce bylo k dispozici občerstvení ve stánku NOSu a u našich novoveských hasičů, přespolního 

řezníka vystřídala k radosti novoveských hasičská udírna, obsluhovaná tradičně M. Matěchou, M. Svatošem a P. Brožkem. 

K dispozici příchozím byl rovněž stánek s občerstvením místní vinotéky. Dámy z Novovesanu zajišťovaly dílničku s velkovýrobou 

masopustních čepic pro děti i dospělé. Následoval masopustní průvod včetně společného focení na Teprberku, poté proběhl soud 

s Masopustní kobylkou, byly vyhodnoceny nejlepší masopustní masky a poté na děti čekaly soutěže.  
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Obec akci podpořila možností přípojky el. proudu, zpřístupněním WC a zpřístupněním 

místnosti v suterénu obecního úřadu jako zázemí pro hasičský výčep. Na příspěvek na 

harmonikáře nezbyly na obci tentokrát prostředky, takže tradiční produkci hradil NOS a 

Sbor dobrovolných hasičů. Ceny do soutěží pro děti tradičně zajištoval NOS, tentokrát 

s pomocí manželů Čižmárových a Honzy Ekla– děkujeme a zároveň děkujeme všem, kteří 

pomohli se zajištěním akce. Na viděnou zase za rok :-) 

 

Co chystáme: 
 

Čarodějnice na Teprberku 
Tradiční Čarodějnice se uskuteční jako každoročně 30. dubna - v pondělí v podvečer na Teprberku. Náš spolek bude akci doprovázet 

v tradičním rozsahu. Druhý den po úklidu na Teprberku vyrazíme společně na Kittelovskou pouť na Krásné. 
 

Novoveská kuličkiáda 
Již jedenáctý ročník novoveské kuličkiády se uskuteční v sobotu 12. května 2018 na hřišti u pensionu Maják. 

Zima končí, můžete začít trénovat :-)  

Ve stejném termínu plánuje aktuálně obec uspořádat Jarní slavnost na Nisance. Zatímco v loňském roce jsme se dokázali rozmarům 

obce termínově přizpůsobit, v letošním roce to bohužel není možné. 

  
Za NOS Jaroslav Lubas, foto Radek Kiesewetter, Kamila Lubasová, Michal Petřík a Jaroslav Švásta 
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