NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje


Masopust 2013

V sobotu 9. února v odpoledních hodinách se uskutečnil na prostranství u obecního úřadu letošní Novoveský
Masopust. Na akci se krom obce Nové Vsi nad Nisou jako již tradičně podílely místní spolky - Sbor
dobrovolných hasičů a Novoveský okrašlovací spolek.
Samotné akci předcházela páteční příprava - stavba sněhového hradu společnými silami členů NOSu a SDH.

Akci zahájil masopustní průvod, doprovázený
harmonikářem a bubeníkem. Řidiči, projíždějící obcí,
byli zadrženi masopustní kobylkou, která je zvala
k návštěvě masopustu, její mladý pomocník pak
každému z projíždějících namaloval na tvář masopustní
srdíčko na památku.

Po cestě průvod navštívil pana Niče, kterému ras nabízel nezvedenou masopustní kobylku. Pan Nič ji přede všemi zkrotil a všem
dětem pak ukázal své malé hospodářství, kde si mohly prohlédnout a pohladit kozlíka Čerta a kozičku Káču.
Průvod pak pokračoval přes Teprberk obloukem zpět k obecnímu úřadu, kde na všechny čekalo bohaté masopustní občerstvení včetně
zabijačkových specialit, masopustních koblih a širokého sortimentu nápojů. Letos byl návštěvníkům k dispozici dokonce i ledový bar.
Následovala další část programu – soud se zlotřilou masopustní kobylkou. Konečně všichni viděli na vlastní oči toho, kdo může za
všechny ty schválnosti, co se tu za poslední dobu udály. Kobylce byl přečten dlouhý seznam hříchů počínaje tím, že jednou máme
sněhu málo a jindy zase moc, že nám díky ní dlouho nefungovala knihovna, že rozhledna stojí na kopci a né ve středu obce, že se díky
ní špatně protahuje, že škola praská dětmi ve švech, že nám kobylka zavřela hospodu a mnoho dalších lumpáren. Ras kobylku po
právu popravil, aby byla vzápětí jedním přihlížejícím dobrodincem přeci jen oživena slivovicí, vždyť jaký by to byl napřesrok
Masopust bez masopustní kobylky…
Následovalo ještě dobývání sněhového hradu a soutěže pro děti.
Tak zase za rok na viděnou …



Záměr opravy harmonia

Krom větších a finančně náročnějších akcí v rámci obnovy kostela Panny
Marie, kupříkladu obnovy vitrážových oken či obnovy střešního pláště, máme
i celou řadu méně náročnějších cílů. Jedním ze záměrů je oprava harmonia,
umístěného na kůru kostela, které by po zprovoznění mohlo sloužit při
doprovodu jak bohoslužeb, tak kulturních akcí zde pořádaných. Jedná se o
jednomanuálové sací harmonium zn. Mannborg.
V současnosti již máme k dispozici nabídku od specializovaného odborníka,
zahrnující jak zfunkčnění, tak celkovou opravu a naladění v kostele se
nalézajícího harmonia.
Obnovovací práce byly
vyčísleny na 15.000 Kč.
V současnosti
se
snažíme
získat
na
obnovu
potřebné
finanční prostředky.



Obnova vitrážových oken kostela Panny Marie

V průběhu ledna proběhla
restaurátorem
panem
Roskovcem
demontáž
posledního z vitrážových
oken
kostela
Panny
Marie s motivem svatého Antonína. V současnosti je okno v restaurátorské
dílně.
Obnova okna je možná jen díky grantové podpoře Nadace OF, příspěvkům
všech našich drobných dárců, kteří nám na obnovu přispěli do kostelíčku a
díky daru paní Margit Jiřičkové z Lučan – dceři původního donátora tohoto
okna – Hugo Posselta z Nové Vsi nad Nisou.
Všem ještě jednou velice děkujeme !!!
za NOS –jas-

foto –rak-, -KL-, Jiří Vorlíček
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