NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
•

Oprava střechy kostela Panny Marie

V měsíci listopadu proběhla další část prací na obnově střešního pláště kostela Panny Marie. Práce
pokračovaly novým zastřešením vstupu do
kostela, které bylo v havarijním stavu.

Jménem spolku bych touto cestou rád poděkoval panu
Petru Probstovi, jenž tuto část prací realizoval bezplatně
jako dar našemu sdružení.
Velice děkujeme!!!

•

Realizace projektu na obnovu Pramene Nisy

Práce na obnově pramene Nisy pokročily, státní svátek 17. listopadu náš spolek oslavil prací na přeskládání prameniště. Byly
dovezeny dvě hromady balvanů, které padly na ostrůvek kolem pomníku. Po dokončení této první části prací jsme si společně

připili na zdar
našeho díla a
společně si opekli
buřty.
Lehce
zabahněni, avšak
s dobrým pocitem
jsme se poté
odebrali ke svým
domovům
J
Pokračování prací
proběhne již po
novém roce.

•

Předvánoční koncert v kostele Panny Marie

Zveme Vás na sobotu 12.12.2009 před pátou hodinou odpolední do našeho kostela, kde se uskuteční tradiční předvánoční
koncert. Na úvod vystoupí dětí z místní MŠ a ZŠ, následovat bude vystoupení pěveckého souboru Janáček. Zazní Česká mše
vánoční Jakuba Jana Ryby. Více v pozvánce vpředu zpravodaje.

•

Novoroční výstup na Nisanku

Jako již každoročně Vás zveme na nový rok na Nisanku, kde pořádáme spolu s obcí 3.novoroční výstup. Připraveni budou
usměvaví spolkaři s něčím na památku i na osvěžení. Mimo jiné na Vás čeká novoroční gulášek Jirky Papouška a novinka
s destilerie v Zásadě – horký smetanový likér Skol. Na viděnou na rozhledně J

•

Informační skládačka o naší obci

Jako Novoveský okrašlovací spolek se podílíme partnersky rovněž na realizaci projektu místního spolku Novovesan, jehož
výstupem budou propagační materiály o naší obci se zaměřením na místní pamětihodnosti a krajinné zvláštnosti. O některé
z popisovaných míst se členové našeho spolku již řadu let starají, na obnovu několika dalších se chystáme. Je tedy přirozené, že
aktivitu Novovesanu jsme rádi podpořili. Poděkování patří paní I. Pluhařové jako představitelce Novovesanu za kompletní
doprovod projektu od podání žádosti až po realizaci tiskovin.

•

Informační tabule u kostela Panny Marie

V současnosti jako spolek pracujeme na osazení informační tabule u našeho kostela novými panely. Návštěvníci místa budou jejich
prostřednictvím seznámeni s historií kostela Panny Marie i spolku, díky němuž stavba vznikla, další informace budou zaměřeny na
dnešní a předválečný Novoveský okrašlovací spolek a jeho činnost. Dokončení prací na tabulích je plánováno na začátek příštího
roku.

Vážení spoluobčané,
pohodové Vánoce a vše dobré v novém roce
Vám přejí členové Novoveského okrašlovacího spolku
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Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete rovněž na našem webu

www.novoveskyokraslovacispolek.cz

