NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
•

Adventní koncert jinak aneb barokní podívaná

V sobotu 4.12. se v odpoledních hodinách v našem kostele Panny Marie uskutečnil adventní koncert. Náš
spolkař Alastair S. Edwards zkomponoval kulturní program v netradičním pojetí, barokní soubor Al Fianco
posluchačům zprostředkoval středověkou a barokní hudbu doprovázenou spektáklem – komponovaným
tanečním vystoupením v dobových kostýmech. Součástí koncertu bylo vystoupení novoveských dětí.
Novoveský dětský sbor Novovesánek pod vedením paní Zuzany Kubelkové nám zazpíval několik vánočních koled v doprovodu
hudebníků z Al Fianca a nadějných kytaristek, zazněly vánoční promluvy a kostel podvakrát rozezvučely skotské dudy. Veliký
dík patří všem účinkujícím za krásný zážitek!
Příjemnou atmosféru doplňoval nově nasvětlený novoveský betlém, spolkařky a tentokrát i spolkaři pro příchozí opět napekli něco
na zub, na zahřátí byl připraven horký čaj a svařák. Návštěvníci se na vstupu do kostela mohli rovněž seznámit s košatou činností
našeho spolku.
Věřím, že do sobotní noci po skončení koncertu všichni odcházeli spokojeni a příjemně předvánočně naladěni. Tak zase za rok…

Na obnovu vitrážových oken kostela bylo na adventním koncertu
vybráno 3.412 Kč - velice děkujeme!

•

Obnova vitrážových oken kostela Panny Marie

Tak trošku pod vánoční stromeček jsme jako spolek dostali zprávu o pro nás
úspěšném grantové řízení u Nadace Občanského fóra, kde jsme podali před
časem v rámci programu Opomíjené památky žádost o finanční příspěvek na
obnovu dvou nejpoškozenějších vitráží v našem kostele. Slavnostní vyhlášení
výsledků grantového řízení proběhlo za naší účasti 24.listopadu v rezidenci
amerického velvyslance v Praze.
Náš spolek krátce nato získal finanční dar na obnovu další z vitráží od fy. CZ
LOKO z České Třebové a v polovině prosince jsme s naší žádostí uspěli
rovněž u Nadace Preciosa. V příštím roce tedy v našem kostele započnou a
proběhnou restaurátorské práce na prvních vitrážových oknech – chloubě
našeho kostela.
Tato finančně velice nákladná akce by bez příspěvků drobných dárců a
příspěvků výše uvedených nadací a mecenášů nebyla možná. Velice si
vážíme projevené podpory a děkujeme!

Co chystáme?
•

Novoroční výstup na rozhlednu Nisanka

1. ledna 2011 od 10.00 hodin - viz pozvánka ve Zpravodaji.
Foto –jas-, -rak-, Irena Pluhařová

Za NOS -jas-

Informace o našem spolku
a o chystaných akcích
naleznete na webu:
www.novoveskyokraslovacispolek.cz

PF 2011

V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový
účet u Komerční banky:43-1599910207/100.

