NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
Feixův kříž
S ohledem na skutečnost, že
dřevěné kůly, zajišťující
ohraničení památky, dosloužily, rozhodli jsme se
realizovat trvanlivější řešení. Kamenné patníky
jsou na místě a v dohledné době budou
instalovány.

Kaplička
na Horní Černé Studnici
Na začátku srpna proběhlo na náklady spolku
opískování kamenného soklu kapličky a byl tak
odstraněn především nevhodný térový nátěr.
Následně proběhne přespárování podezdívky a
poté budeme moci navázat dalšími pracemi.

Co chystáme:

Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry již podeváté
Sobota 21. září od 10.00 hodin
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 – 21. 9. 2019
od 10.00 hodin. Čeká Vás pohodový den
s hudbou
a
zpěvem,
netradičními
soutěžemi a hrami, 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,
smíšeného pěveckého sboru KVINTUS
(LBC) v kostele Panny Marie, 13.05
zahájení malých skotských her (průběžné
plnění tří disciplín - vrh balvanem
vyloveným z Nisy, farmářský běh, hod
kládou), 13.15 Divadélko na kliku se svou
zbrusu novou pohádkou, počínaje 14.00
jako hudební pohlazení – vystoupí
Sousedi, 15.00 Taneční osada Jizerský
bodlák –skotské tance.
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
Za NOS Jaroslav Lubas

www.novoveskyokraslovacispolek.cz

