NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
•

Zpívání u stromečku a koncert sboru IUVENTUS, GAUDE v našem kostele
V pátek 12. prosince jsme se v odpoledních
hodinách sešli v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů, čekal nás zde koncert dětského sboru
IUVENTUS, GAUDE! z Jablonce. Jen úvodní
část programu musela být pozměněna díky
rozsáhlé nemocnosti dětí z místní školy, které zde
měly původně rovněž vystupovat.

Jablonecký smíšený sbor při ZUŠ IUVENTUS, GAUDE! pod vedením
pana MgA. Tomáše Pospíšila a za klavírního doprovodu paní Mgr. Jany
Kvochové v kostele dokázal vytvořil krásnou atmosféru. Zaznělo
pásmo skladem sestavené z děl Randalla Thompsona, Jana Nováka,
Jacobuse Galluse, Felixe Mandelsona Bertholdiho, Zdeňka Lukáše,
Javiera Busta a dalších mistů v podání celého sboru i komorního sboru
Choricus, gaude! Mohli jsme se zaposlouchat také do výběru
z evropských koled: francouzské Entre le boeuf, anglické Ding, dong!,
polské V chlévě leží, české Spanilá z archy holubičko, moravské Krásná
Panna a francouzské Andělé nám nad dědinou. Koncert zakončil sbor
skladbami Benjamina Brittena z vánočního cyklu Ceremony of Carols.
Díky sboru IUVENTUS, GAUDE! jsme odcházeli do mrazivé noci
s radostí v srdci a vánočně naladěni.
Po koncertu pak mohli ještě přítomní ochutnat speciality napečené pro tuto slavnostní příležitost členkami našeho spolku, dát si
něco na zahřátí a zároveň tak přispět na opravu našeho kostela.
Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na opravu střechy kostela.

•

Novoroční výstup na rozhlednu Nisanka

Jako první akci nového roku 2009 náš spolek uspořádal již 2.ročník novoročního výstupu na rozhlednu Nisanku.
O akci jsme vám tentokrát dali vědět i novou – na novoveské poměry netradiční formou – prostřednictvím transparentu,
umístěného přes silnici u domu Jirky Horny. Tento způsob propagace se osvědčil a budeme jej využívat i v budoucnu. Při této
příležitosti děkujeme panu Karlu Rulcovi za pomoc při realizaci transparentu.
Pro letošní novoroční výstup jsme po v loňsku nabytých zkušenostech zvolili příhodnější čas mezi 9.30 a 14.30, který by měl
zůstat i pro příští ročníky.
Tentokrát jsme tolik nemrzli také díky spolkovému stanu, který poskytoval ideální zázemí pro prezentaci účastníků i zajištění
občerstvení. Připraveny jsme měli novoroční pamětní listy s motivem rozhledny, pamětní razítko, novoroční placatici naplněnou
naší spolkovou specialitou, štítky na hole s rozhlednou a další drobnosti na památku. Pro prokřehlé účastníky novoročního

výstupu
byl
samozřejmě
připraven
spolkový lihomet
s našimi horkými specialitami,
kvalitní destiláty a likéry od partnera spolku – destilerie Zásada, k dispozici byly
jako již tradičně mošty z Lažan
a výborný čaj, nově i svařák.
Náš spolkař Jirka Papoušek
nachystal
pro
všechny
vynikající guláš.
Oproti Černé studnici byla
rozhledna
přístupná,
bylo
možno zde zakoupit pohlednice,
získat novoroční razítko a
zároveň se zapojit do druhého
ročníku soutěže ve výstupech.
Počet účastníků novoročního výstupu se oproti loňsku přibližně ztrojnásobil,
což nás velice těší.
Za rok – 1.1.2010 – opět na viděnou ve stejném čase na naší rozhledně Nisance.

Foto Deník – Ota Bartovský, –jas-, -kl-, -rak-, -mg-

•

Kostel Panny Marie

V rámci spolkové brigády bylo osazeno nové kování dveří do věže, na kůr a do půdních prostor.
Cílem bylo lépe zabezpečit vstup do těchto částí kostela.

•

Co chystáme na letošní rok

Počet spolkových akcí na letošní rok chceme oproti loňsku ještě o něco rozšířit. Základem však zůstanou již pořádané akce:
Na sobotu 28.února plánujeme Masopust – pro letošek nově se zabijačkovými specialitami, následovat bude účast na již
tradičních Čarodějnicích 30.dubna, v průběhu dubna se opět uskuteční kuličkový turnaj, v květnu proběhne úklidová brigáda u
pramene Nisy, Jarní slavnost Nisanka 2009 v rámci slavností řeky Nisy proběhne v sobotu 23.května, plánujeme letní koncert
v kostele Panny Marie, atd.
Na duben je naplánováno slavnostní odhalení obnovených božích muk „U Anastázového Tondy“, chystáme projekt na obnovu
pomníku u pramene Nisy. Bude proveden podrobný rozpočet na opravu střechy kostela Panny Marie a pokud budeme jako
spolek finančně dostatečně silní, pak i první část prací na obnově střešního pláště. Do jara bude dokončeno kácení zeleně
v prostoru kolem kostela, následovat by měly terénní úpravy a následná výsadba nové zeleně, spolek bude rovněž nápomocen při
realizaci projektu „Teprberk“.
Na viděnou na našich akcích!
Úspěšný rok 2009 a pevné zdraví vám za všechny NOSáky přeje Jaroslav Lubas (-jas-)

