
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 

 Projekt obnovy oken a dveří kostela Panny Marie 
 

Již se rozeběhly práce na renovaci dveří kostela. Do dílny byly firmou odvezeny jak dvoje dveře do zákristie, tak 

vstupní dveře do věže kostela. Vbrzku proběhnou práce rovněž na ostění dveří. Následovat bude renovace oken 

v již popsaném rozsahu. 

  

 Práce na prostranství u kostela 
 

Krátce před čarodějnicemi proběhly terénní práce na prostranství u kostela Panny Marie, v rámci nichž byly na okraji prostranství za 

kostelem osazeny balvany, vyhrabané při realizaci odvodnění v loňském roce. Následovat bude osazení kamenného rantlu, 

ohraničující stání vedle kostela. Chtěl bych znovu zmínit, že takto zvětšené parkovací stání je realizováno z prostředků spolku a je 

určeno pro návštěvníky kostela a akcí pořádaných spolkem na přilehlém prostranství a rovněž pro návštěvníky přilehlého dětského 

hřiště. 

Prostranství u kostela bez předchozí domluvy z výborem spolku naopak není určeno jako odkladiště materiálu, jako bezprizorní 

zázemí pro parkování pro přilehlé nemovitosti, či jako pozemek pro přesuny zemědělské či jiné techniky. Vskutku nás netěší řešit 

škody či omezení tím způsobené a byly bychom rádi, aby energie vynaložená členy spolku do úpravy prostranství nepřicházela 

vniveč.  

Doufáme, že v souvislosti s prostranstvím na Teprberku budeme nadále řešit pouze záležitosti radostné - při všedních procházkách i 

svátečních akcích na Teprberku.  

 

 Čarodějnice a kuličkiáda 

 

Na konci dubna se za pěkného počasí uskutečnily na Teprberku za 

účasti našeho spolku tradiční čarodějnice a 12. května pak na hřišti u 

pensionu Maják jedenáctý ročník novoveské kuličkiády. Obě akce se 

vydařily, fotografické ohlédnutí za nimi, především pak ke kuličkiádě - 

přineseme v příštím zpravodaji. 

 

 

Co chystáme: 
 

Pohádková přehrada 

 
Jako každý rok jako partner mateřského centra Jablíčko ze sousedního 

Jablonce pomáháme s akcí Pohádková přehrada, kde máme na starost 

jedno ze stanovišť na trase. Akce se uskuteční v neděli 3. 6.2018, start 

u prutu u jablonecké přehrady, úkoly na trase, v cíli doprovodný 

program 

A jaká bude letošní Pohádková přehrada? 

Na startu u prutu sudičky s věštbami, malování na obličej, dílny pro 

malé i velké, křídy, chůdy, foto-koutek, skákací hrad a další.  

Po cestě 14 stanovišť s úkoly. Masky např. čarodějnice, vodníci, pravěcí 

lidé, dinosauři, klauni, piráti, maxipes Fík, Petr Pan a víla Zvonilka, 

kuchaři, šílení vědci, policie a další.  

V cíli bude účastníky čekat král s královnou a diplomy, občerstvení, 

koně a poníci, relax zóna, rytířská vesnice, výtvarné dílny a plstění. 

Tak na viděnou :-) 

 

 

Letní koncert v kostele Panny Marie 
 
I v letošním roce pro Vás společně se spolkem Novovesan připravujeme letní koncert, jenž se 

uskuteční v neděli 10. 6. od 18.00 hodin v kostele Panny Marie. 

 

Koncert má tentokrát na starosti náš spolkový hudebník Alastair S. Edwards, těšit se můžete na 

výběr letních melodií starších i moderních, sladkých jako letní večery. Hrát a zpívat 

budou hudebníci mladší i starší, z Nové Vsi i přespolní, na nástroje malé i velké. 

Rovněž se těšíme na viděnou :-) 
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