NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
• Čarodějnice 2011

Na Teprberku se na konci dubna opět uskutečnily již tradiční Čarodějnice. Na fotbalové utkání plynule navázalo
veselí před kostelem na prostranství s dětským hřištěm, kde náš spolek spolu s hasiči připravil pro příchozí
občerstvení, hudba hrála, hranice plála, po setmění ohňostroj ozařoval oblohu. Díky příznivému počasí se
společnost rozcházela až v pozdních hodinách. Akce se myslím povedla, tak na viděnou za rok.

•

Pouť na Krásné

Jako již tradičně jsme se i letos po ranním úklidu po
Čarodějnicích společně vypravili na pouť k sousedům na
Krásnou. Sluníčko nám svítilo na cestu, která rychle
uběhla. Na vstupu do areálu u obnovené sochy sv. Josefa
se přítomní novovesáci společně vyfotili. Jako tradičně
zda byla nabídka stánkového prodeje, kvalitního
občerstvení a i kulturních zážitků, každý si mohl vybrat po
svém.

•

Obnova vitráží v kostele Panny Marie
Obnova prvních tří vitráží
v našem kostele pokročila, pan
Roskovec ve své restaurátorské
dílně dokončil obnovovací
práce,
které
zahrnovaly
rozebrání
oken,
očištění,
domalbu, výměnu poškozených
částí a opětovné sestavení. Čeká
ho ještě usazení obnovených
vitráží
zpět
do
rámů
ukotvených ve zdech kostela.
Kovovýroba Lubas zajistila na
renovovaných oknech náhradu
původních
zkorodovaných
okenních příček za nové
nerezové, osadila držáky pro
nové krycí sítě a osadila také
nové parapety. Na připravované
Noci kostelů budete moci
poprvé zhlédnout zrestaurovaná
okna v celé jejich kráse.

•

Novoveská kuličkiáda

•

Co chystáme?
Jarní slavnost Nisanka 2011

V sobotu 14.5. proběhl úspěšně čtvrtý ročník Novoveské kuličkiády. Více z akce v příštím Zpravodaji.

V sobotu 21.5. v 10.00 započne u Nisanky tradiční Jarní slavnost s bohatým programem. Podrobný program viz. titul zpravodaje.

Noc kostelů
V pátek 27.5. se koná již tradiční celorepubliková akce Noc kostelů. V tento den máte možnost navštívit různé kostely v netradičním
čase. I náš kostel bude letos poprvé zpřístupněn veřejnosti od 19.00 do 24.00 hodin. Plánujeme menší kulturní program, pro děti
bude cca od 21.30 hodin připravena stezka odvahy, s sebou si můžete přinést uzeninu na opečení na připraveném ohni. Více na
stránkách NOSu.

Pohádková přehrada
V neděli 5.června od 10.00 do 14.00 hodin u Jablonecké přehrady proběhne tradiční akce pro děti Pohádková přehrada, kterou
organizuje jablonecké mateřské centrum Jablíčko, náš partner. Start na druhé hrázi přehrady. Čekají vás pohádkové postavy,
zajímavé úkoly, odměny, loutkové představení, občerstvení. Náš spolek se opět účastní. Tak přijďte, jste zváni.
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