NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
•

Novoveská drakiáda 2011
V neděli 23.října na stráni pod Nisankou proběhla letošní drakiáda. Počasí nám vcelku přálo, draci se
vznášeli na podzimní obloze, na příchozí čekal horký čaj a svařák, na ohništi se pekli brambory. Byla to
stejně jako vloni pohodová akce. Tak zase za rok…

•

Obnova vitráží v kostele Panny Marie
29.října pan Roskovec provedl osazení další z vitráží na
východní straně kostela. Následně ve své restaurátorské
dílně započal obnovu druhé sejmuté vitráže, na jejíž
osazení musíme počkat až do příštího jara.

16.listopadu jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků grantového
programu Nadace Občanského fóra Opomíjené památky, které se
uskutečnilo v Praze v prostorách rezidence amerického velvyslance. Náš
spolek letos znovu uspěl se svou žádostí o příspěvek na další etapu obnovy
vitráží kostela Panny Marie. V rámci grantového programu Opomíjené
památky 2011 jsme získali na obnovu dalších dvou vitrážových oken
našeho kostela příspěvek 70 tisíc Kč.
Nadaci OF velice děkujeme !
Na našem spolku je teď zajistit dofinancování této etapy obnovy. Celkové
náklady na obnovu dalších dvou vitráží činí 116.160 Kč.

•

Výroční členská schůze NOSu

V sobotu 12.11. proběhla na terase pensionu Maják
výroční členská schůze našeho spolku. Jako každoročně
v první části spolkového sezení došlo k volbě jednoho
ze členů výboru spolku a volbě předsedy a místopředsedy
spolku, po volbě složení výboru spolku zůstalo beze
změny. Do svých řad jsme přijali novou členku Barboru
Edwards, byla představena zpráva o činnosti a
hospodaření spolku v uplynulém období a představen
nástin aktivit pro období následující. Pro příští rok se
máme v plánu soustředit především na obnovu kostela
Panny Marie, kde probíhající obnova vitráží je pro náš
spolek velkou finanční zátěží. V letech následujících nás
čekají další nákladné části rekonstrukce kostela, např.
akutní obnova střešního pláště na hlavní lodi kostela. To
je však s ohledem na finanční nákladnost akce pro náš
spolek bohužel běh na delší trať.

•

Co chystáme:

Předvánoční koncert v kostele Panny Marie
V sobotu 10. prosince, od 16.00 hodin
v kostele Panny Marie
Jak je nyní již tradicí na Nové Vsi, rádi bychom Vás
opět pozvali na náš neobvyklý Vánoční koncert. Tato
událost bude radostnou směsicí hudby a písní,
mluveného slova, dramatu a samozřejmě koled,
zpívaných a doprovázených dětmi z Nové Vsi, s jedním
nebo dvěma překvapeními, abychom udrželi zimu
venku!
Tento rok jsme se rozhodli zapřemítat o tradičních
vánočních tématech a jejich významu pro nás ve 21.
století. Hudba byla složena a aranžována zdejším
hudebníkem Alastairem Edwardsem a bude předvedena
hostujícími hudebníky a místními dětmi.

Protože prosincový zpravodaj vyjde zřejmě až po
předvánočním koncertu, zveme Vás na tento koncert
s předstihem! Tak nezapomeňte 10.12. přijít…
www.novoveskyokraslovacispolek.cz
V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám
k dispozici také náš spolkový účet
u Komerční banky:43-1599910207/0100
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