NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
•

Novoroční výstup na Nisanku

1.ledna 2011 od 10.00 hodin započal u rozhledny Nisanka již čtvrtý ročník novoročního výstupu, pořádaný
obcí Nová Ves nad Nisou a Novoveským okrašlovacím spolkem. Předcházelo tomu navážení velkého
množství materiálu potřebného k zajištění této hezké akce, je potřeba poděkovat vedení naší obce za

podporu a pochopení, odklizení sněhu na přístupu k rozhledně bylo pro všechny
zúčastněné velkou pomocí.
Bylo již tradičně pod mrakem, což ale zjevně neodradilo davy sem proudících
návštěvníků. Nachystáno bylo něco na zahřátí, Skol, novoroční guláš, nejen pro děti
nově krom čaje horký mošt a především něco na památku na novoroční výšlap.
Navštívili nás i novináři a reportéři, díky jejichž propagaci tato akce v blízkém okolí
nabývá na věhlasu.

•

Obnova vitrážových oken kostela Panny Marie

V prosincovém čísle jsme informovali o úspěšném grantovém řízení u Nadace OF,
úspěšné žádosti o podporu u Nadace Preciosa, zazněla informace o finančním daru na
obnovu další z vitráží od fy. CZ LOKO z České Třebové. K dnešnímu dni mohu
s radostí konstatovat, že nám k těmto finančním darům přibyl finanční dar od ČSOB.
Velice si vážíme projevené podpory a děkujeme!
S ohledem na termíny stanovené dárci byly neprodleně zahájeny restaurátorské práce

na třech nejpoškozenějších vitrážích našeho kostela. Tyto již byly panem Davidem Roskovcem a jeho bratrem odborně sneseny a
odvezeny do restaurátorské dílny v Železném Brodě.

Co chystáme?
12. února proběhne v sousedů v Zásadě již tradiční ples destilatérů, kterého se pravidelně účastníme. Odvoz na akci a zpět je
zajištěn jako vždy zvláštním autobusem, jedoucím přes Novou Ves …..
V březnu se můžete těšit na tradiční masopust a pak už bude následovat jedna akce za druhou … Takže na viděnou.
Foto Deník, –jas-, -rakZa NOS -jasInformace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete na webu: www.novoveskyokraslovacispolek.cz
V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový účet u Komerční banky:43-1599910207/100.

