NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
• Jarní slavnost Nisanka 2009
Z Jarní slavnosti u Nisanky se stává hezká tradice. K již tradičnímu vystoupení patrona rozhledny – folklorního souboru
Nisanka, hudební produkci skupin Rokkajl a Namodro se podařilo pro letošek přidat vystoupení šermířské skupiny Panteři,
vystoupení loutkového divadla, ve spolupráci s Mateřským centrem Jablíčko z Jablonce se podařilo zajistit hezký program pro
děti, místní hasiči spolu s námi opět pomohli zajistit občerstvení, hasičům patří dík za zajištění stanu pro kapely. Vysadili jsme
společně strom – třešen – karešovu ptáčnici – a zalili ji jak jinak než vodou od pramene Nisy. Byl vyhodnocen také první
ročník celoroční soutěže ve výstupech na rozhlednu Nisanku, kde ceny pro vítěze jsme zajišťovali jako spolek ve spolupráci
s partnerem našeho spolku – panem Balatkou - majitelem destilerie ze Zásady, kterému patří veliký dík.

Našim spolkařům na pomoc tentokrát přispěchali také Lucka Peterková a Jarmila Lubasová. Se skládáním stanu již tradičně
pomohli manželé Jandovi. Všem děkujeme.

•

Kostel Panny Marie

Výběrem z obdržených nabídek na opravu střechy kostela vzešla firma, která
bude provádět první část opravy střechy kostela, práce započnou po
prázdninách.
V prostoru kolem kostela se konala spolková sekací a úklidová brigáda,
zároveň proběhl úklid vnitřku našeho kostela. Zároveň s tím proběhla údržba
okolí křížku u Anastázového Tondy.
Pan Jiří Kovanic nám s laskavostí jemu vlastní nabídl profesionální nafocení
okenních
vitráží
v našem
kostele.
Fotografie
nám
poslouží nejen k propagaci
našeho kostela a spolku, ale
poslouží i jako dokumentace při
přeskládání vitráží, které v
budoucnu
bude
muset
proběhnout. Velice mu za jeho
úsilí děkujeme.
Pan Alister Edwards krom
pomoci při slavnosti na
Teprberku nám také moc pěkně
zahrál na naše kostelní
harmonium, což bylo impulzem
k prvnímu jednání s varhanářem ohledně jeho budoucí opravy, aby se mohlo
v budoucnu znovu naplno v našem kostele rozeznít.

• Teprberk
Projekt Areál Teprberk je pro náš spolek srdeční záležitostí. Projekt si vytknul za cíl zkulturnit část návrší, na němž stojí i náš
kostel a náš spolek byl velice rád partnerem projektu. K dispozici jsme dali nejen spolkový pozemek pro průjezd techniky při

stavebních pracech, ale především svoje síly při zatravňování parku, doprovázeli jsme vznik naučné stezky o odpadech a
dalších informačních tabulí, které co se týče panelů budou instalovány co nevidět a na nichž mimo jiné budete seznámeni
s dávnou i nedávnou historií místa a
se spolkovým a společenským děním
tady dříve a dnes. Byli jsme
samozřejmě
nápomocni
při
organizaci slavnostního otevření
areálu včetně zajištění občerstvení,
již tradicí byly výborné koláče
upečené našemi spolkařkami. Počasí
nám nakonec přálo a slavnost byla
završením i našeho úsilí.
Děkujeme všem, kteří

přišli na slavnost a dali tak nejlépe
najevo radost ze zdařilého díla.
Krom již jmenovaných nám jako
spolku na pomoc přispěchali také
Jaromír Šafránek a Karel Peterka –
díky!

•

Slavnostní odhalení božích muk u Anastázového Tondy a koncert v našem kostele Panny Marie.

•

Dotace na úpravu prostranství u kostela spojené s výsadbou

Co chystáme? V neděli 18. října v odpoledních hodinách proběhne slavnostní odhalení božích muk u Anastázového Tondy
spojené s koncertem v našem kostele Panny Marie, kde vystoupí pěvecký sbor Janáček.

Jako spolku se nám podařilo v rámci Grantového fondu Libereckého kraje získat dotaci na výsadbu zeleně a s tím spojené
terénní úpravy u našeho kostela. Práce proběhnou na konci tohoto a začátkem příštího roku.

•

Dotace na úpravu pramene Nisy

Společně s obcí se nám jako partneru projektu podařilo získat dotaci opět z Grantového fondu Libereckého kraje na obnovu
pomníku u pramene Nisy a s tím spojené okrašlovací práce v prostoru prameniště. Můžeme tak navázat na naše předchůdce,
kteří prameniště Nisy zvelebili již v roce 1930.

•

Sezení ohledně projektu úpravy veřejného prostranství u koupaliště

Náš spolek se aktivně zapojil do diskuse s dalšími subjekty v obci k podobě prostoru u koupaliště – parku König. Naše nápady
se doufejme podaří včlenit do celkové představy o podobě areálu, kde jako spolek máme do budoucna také několik záměrů.
Na závěr chci velice poděkovat všem, kteří nám jako spolku při našich akcích byli nápomocni.
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