
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje

· Brigáda u koupaliště u Císařského kamene

V sobotu 8. září se uskutečnila okrašlovací akce našeho spolku u novoveského koupaliště. Za cíl jsme si tentokrát
vybrali nejbližší okolí skály s terasou u koupaliště. Pod odstraňovanými nánosy materiálu se postupně objevily
dvoje přístupové schody na terasu, celý prostor byl vyčištěn od náletů, z kamenů byl znovu vyskládán chybějící
horní okraj kolem schodiště. Cílem bylo navázat na v současnosti realizovaný projekt obce na obnovu přilehlé části parku. Na místo
se budeme určitě muset několikrát vrátit, především zeď mezi spodním schodištěm a skaliskem je v žalostném stavu.
V přilehlé části obnovovaného parku je již možno shlédnout pěšiny, místo je lehce dosažitelné od bývalého evangelického kostela.
Zajděte se sem podívat, místo vás jistě překvapí svou malebností.
Dámská část spolku se mezitím účastnila s ratolestmi natírací brigády na dětském hřišti na Teprberku, tentýž den proběhlo také
posekání prostoru kolem kostela jako příprava na pouť.

· Novoveská pouť na Teprberku a Malé skotské hry







V sobotu 15.září proběhl na návrší Teprberk u novoveského kostela Panny Marie druhý ročník novoveské pouti. Hlavní organizátoři –
Novoveský okrašlovací spolek a spolek pro volný čas Novovesan připravili pro návštěvníky bohatý program. Chladné počasí a před
poutí vyhlášená prohibice nebyly sice ideálním vkladem vloženým do vínku letošní akce, návštěvníci ale přesto dorazili v hojném
počtu. Krom bohatého občerstvení ve stáncích obou spolků a dalších pochutin, pouťového zboží a výrobků z chráněných dílen na
návštěvníky čekal harmonikář, korálková dílna, výstava fotografií Hmyzák roku, soutěže na Lyžích, na gumovém laně, lezecká stěna
atd. V kostele Panny Marie vystoupili pěvecký soubor Novovesánek a soubor Kvintus, chorál a vystoupení „Alexandrovců“ zazněli v
podání hendikepovaných z Domova bez zámků z Tuchořic. Děti se díky paní Rulcové mohly svézt na koních. V soutěži o nejlepší
novoveskou buchtičku letos triumfovala Blanka Havlová. Krásně nám zahráli Sousedi.
Během celého dne probíhaly Malé skotské hry a na prostranství vedle kostela, kde pod metodickým vedením novoveského Skota
Alastaira Edvardse probíhalo klání v hodu balvanem vyloveným z Nisy, v hodu kládou a trojboj uzavíral farmářský „běh“ s dvěma
žulovými kvádry. Absolutním vítězem celého klání se letos stal Viktor Janata, jenž si také domů odnesl cennou trofej.
Děkuji všem, kteří byli jakýmkoliv způsobem nápomocni, za rok zase na shledanou.

Co chystáme:

· Drakiáda 2012

V pátek na sv. Václava 28. září od 13.oo hod proběhne na
stráni u rozhledny další ročník novoveské drakiády. Letos
akce probíhá ve spolupráci se střediskem volného času
Vikýř. K rozhledně povede Pohádkový pochod
z Jabloneckých Pasek.
Více v pozvánce v tomto zpravodaji.
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