
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
Adventní koncert v kostele Panny Marie

V sobotu 10. prosince p ed tvrtou hodinou odpoledne jsme se sešli v kostele Panny Marie pod váno ním
strome kem na adventním koncertu. Ten letošní nesl podtitul „Putování (nejen) za hv zdou“.
Návšt vníci koncertu mohli u vstupu do kostela využít nabídky menšího ob erstvení, p ipraveného našimi
šikovnými spolka kami a následn  si najít místo na sezení.

Po úvodní zdravici pana starosty obce a pár mých slovech shrnujících krátce naše letošní úsilí spojené s obnovou kostela Panny Marie
dostali slovo naši milí ú inkující. Ve er byl komponován místním hudebníkem Alasteirem Edwardsem, který tentokrát vybral
adventní skladby nejenom z ech. Své druhé vystoupení v našem kostele m l d tský p vecký sbor Novovesánek pod vedením paní
Zuzky Kubelkové, díky kterému p ed našimi zraky na pár chvil ožil betlém. Zazn lo n kolik adventních promluv, lodí kostela se
nesla hudba a zp v p íležitostného hudebního t lesa Ars Nova. D ti pod vedením Magdy Holé nám sehrály v doprovodu hudebník
váno  lad ný p íb h a zazn ly i skladby mladých novoveských kytaristek. Po hezkém zážitku jsme se váno  nalad ni postupn
trousili ke svým domov m.



         Co chystáme:

Novoro ní výstup na Nisanku vždy v první den nového roku je každoro ní výzvou nejen pro vás. I my se musíme ješt  o pár hodin
ed vámi p emluvit vstát a vyrazit do chladného rána vzh ru k rozhledn  nachystat se na tuhle mezi p áteli turistiky ím dál

oblíben jší akci ku.
Takže jako každoro :

Prezentace ú astník  u rozhledny 1.1.2012 od 10.00 hodin do 14.30 hodin.
Na míst  bude pro vás p ipraveno n co na památku, n co k zakousnutí i na zah átí. Rozhledna bude p ístupná za p íznivého po así.

Tak na vid nou v novém roce 2012.
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