NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje

•

Svěcení božích muk u Anastázového Tondy
a koncert v kostele Panny Marie

S ohledem na extrémní nepřízeň počasí v termínu plánovaného
konání akcí byly tyto k naší velké lítosti zrušeny. O náhradním termínu budete s předstihem
informováni.

•

Informační cedule na Teprberku

Náš spolek se v rámci projektu Teprberk podílel také na realizace tří informačních tabulí. První seznamuje návštěvníky areálu
s posláním projektu a informuje o všem, co se tady díky projektu podařilo zrealizovat. Další dvě tabule pak informují příchozí
o historii místa, jedna je zaměřena na spolkové dění na Teprberku v běhu času, druhá ukazuje proměny místa a seznamuje s jeho
historií, stavebními a jinými počiny, které v průběhu času utvářeli podobu návrší. Zastavit se zde můžete při procházce po obci.
Třeba na některém ze snímků naleznete i sebe J.

•

Terénní úpravy a výsadba u kostela Panny Marie

V den státního svátku 28. října 2009 se uskutečnila brigáda našeho
spolku, která doprovázela práce spojené s terénními úpravami a
výsadbou u kostela Panny Marie. Mimo jiných prací byly rozštípány i
kameny trčící z vznikajícího parkovacího stání u komunikace, úkolu se
s úspěchem ujmuli dva nejzkušenější členové našeho spolku…
V odpoledních hodinách již bylo vysazeno všech 20 sladkoplodých
jeřábů.
Děkujeme touto cestou Libereckému kraji, který nám poskytnutím
dotace na projekt umožnil významně pokročit s obnovou okolí kostela,
které bude do budoucna zázemím pro pořádání některých spolkových
akcí.
V jarních měsících proběhne ještě osetí zbývající části pozemku travou.
Řešit budeme muset též finální úpravu parkovací plochy před kostelem.

•

Práce v našem kostele

V kostele se podařilo díky iniciativě R. Kiesewettera zrealizovat elektronické zabezpečení, které zajišťuje ochranu kostela před
nenechavci.
Především zásluhou J. Papouška ml. je část interiéru kostela nově vymalována, proběhlo také vyčištění koberců a samozřejmě
úklid po malování.

•

Oprava střechy kostela Panny Marie

Jak jste si jistě všimli, práce na obnově střešního pláště kostela pokročily. V současnosti jsou dokončovány práce na střeše
kostela, následovat bude obnova zastřešení nad vstupem do kostela. Práce pro náš spolek provádí firma pana Probsta z Nové Vsi
nad Nisou, práce jsou hrazeny z peněz NOSu získaných v předchozích letech od dárců a z výtěžku námi pořádaných akcí. Všem,
kteří nám přispěli na obnovu střechy kostela, touto cestou ještě jednou děkujeme. Víme, že nejsme zdaleka sami, komu kroky
směřující k obnově kostela Panny Marie činí radost.
Následovat budou ještě nejnutnější opravy střešního pláště na hlavní lodi, zákristii a kněžišti, které by měli postačit do doby, než
soustředíme dostatečné prostředky na obnovu střechy i na tyto části střechy kostela.

•

Překvapení ve věži kostela

Na střešní vazbě věže kostela jsme objevili několik nápisů, které jsou památkou na řemeslníky, kteří se
podíleli v roce 1936 na výstavbě kostela. Z nápisů se dozvídáme o Franzi Zasterovi, pokrývači u firmy
Rudolf Bürger z Liberce, dalšími zde zvěčněnými řemeslníky jsou Josef Rambausky – klempířský mistr
z Jablonce a Luis a Vinzenz Rambausky.
Střešní krytina na věži kostela je vyměňována po sedmdesáti třech letech.

•

Předvánoční koncert v kostele Panny Marie a zpívání u vánočního stromečku.

12. prosince 2009 v odpoledních hodinách proběhne jako již každoročně v našem kostele Panny Marie
předvánoční koncert spojený se zpíváním u vánočního stromečku.
V letošním roce vystoupí děti z místní školy a následovat bude vystoupení pěveckého sboru Janáček
z Jablonce nad Nisou, který vystoupí s Českou mší vánoční Jakuba Jana Ryby.
Připraveno pro Vás bude rovněž menší občerstvení (podrobnější program v příštím zpravodaji). Takže
na viděnou.
Za NOS –jasFoto –rak-, jas-, -mg-

Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete rovněž na našem webu

www.novoveskyokraslovacispolek.cz

