NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje

Drakiáda 2012
V pátek 28. září na sv. Václava odpoledne proběhl na stráni u
rozhledny další ročník novoveské drakiády. Letos se akce uskutečnila
ve spolupráci se střediskem volného času Vikýř. Pohádkový pochod,
vedoucí z Jabloneckých Pasek až
k rozhledně na naší tradiční akci
hezky navázal, počasí nám opět
přálo, děti s rodiči na trase plnili
úkoly, u rozhledny byla pro ně
připravena tvořivá a bubenická
dílna, na obloze poletovali draci,
tradičně jsme pekli v ohni
brambory a měli nachystáno i
nějaké to osvěžení. Bylo to
zkrátka příjemné odpoledne.

Obnova vitrážových oken v kostele Panny Marie
Před dokončením jsou další dvě menší vitrážová okna v prostoru
kůru. Po jejich dokončení nám bude zbývat zrenovovat poslední
velké vitrážové okno na východní straně hlavní lodi kostela.
Ve středu 21. listopadu proběhlo v Praze slavnostní vyhlášení
letošního grantového řízení Nadace Občanského fóra – programu
„Opomíjené památky - 2012“. I v letošním roce jsme uspěli se
svou žádostí o podporu projektu závěrečné části obnovy
vitrážových oken kostela Panny Marie a od Nadace OF získali na
projekt finanční prostředky ve výši 55.000 Kč. I touto cestou
bych chtěl Nadaci OF za její podporu poděkovat.
Zbývající částku cca. 10.000 Kč náš spolek musí dofinancovat
z darů našich dárců a výtěžku námi pořádaných akcí.
V příštím roce nás tedy čeká realizace poslední etapy obnovy
vitrážových oken. Po této pro náš spolek nesmírně finančně
nákladné akci se budeme muset soustředit na další velmi
nákladnou část obnovy kostela – realizaci nového střešního pláště
nad hlavní lodí. Tam máme před sebou ještě dlouhou cestu k cíli.
Za bleskovou opravu části hřebenu střechy, která byla
v havarijním stavu, bych chtěl poděkovat panu Petru Probstovi

Výroční členská schůze NOSu
V sobotu 24. listopadu se v prostorách penzionu Maják uskutečnila letošní výroční členská schůze našeho spolku, na které jsme
shrnuli vše, co se nám za předešlé období podařilo a nastínili i své smělé plány do budoucna. Výbor spolku zůstal po volbě
v nezměněném složení, předseda spolku rovněž beze změny, místopředsedou spolku pro nadcházející období se stal Ing. Michal Holý.

Co chystáme:


Adventní koncert 2012

Blíží se konec roku a je zde opět období adventu. Záleží na každém z nás, jak s ním naložíme. Jednou z možností je zastavit se
uprostřed hektického období a zapřemýšlet o významu vánočních svátků v našich životech za zvuků hudby, která se rozezní v našem
kostele 9. 12. ve 17.00 hod. Konec roku 2012 je dle mayského kalendáře začátkem nové éry. Pojďme tedy přivítat konec starého a
začátek nového adventním koncertem oslavujícím svět, ve kterém žijeme a oslavujícím životy, za které máme zodpovědnost a výsadu
je vést.
Na viděnou se těší účinkující – Ars Nova, dětský pěvecký sbor Novovesánek s muzikanty a Alastair Edwards – místní hudebník, který
večer komponuje a aranžuje.
Více v programu viz tento Zpravodaj.



Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku 2013

Prezentace účastníků u rozhledny 1.1.2013 od 10.00 hodin do 14.30 hodin.
Na místě bude pro Vás jako již tradičně připraveno něco na památku, něco k zakousnutí i na zahřátí.
Rozhledna bude přístupná za příznivého počasí.
Za NOS –jas- a Alastair Edwards
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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