NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
Zase po čase přináším krátké ohlédnutí za činností našeho spolku a pozvánku na připravované akce:
 Jarní slavnost u Nisanky
Ještě několik slíbených fotek na připomenutí…

 Noc kostelů
Páteční večer 24. května byl ve znamení Noci kostelů, letos i u nás na Nové Vsi. Návštěvníci si ve
večerních hodinách mohli prohlédnout kostel Panny Marie, vyslechnout promluvu čestného člena
spolku p.PaeDr ICLic mgr. Michala Podzimka ThD., vyslechnout hudební vystoupení připravené
Magdou Holou, dozvědět se něco o historii kostela i činnosti našeho spolku a odnést si něco na
památku. Poděkování přináleží všem, kteří se na akci podíleli, především pak Aleně Lubasové za
organizační zastřešení akce.
Tak zase za rok na viděnou.
 Pohádková přehrada
V sobotu 8.6.2013 se uskutečnil u mšenské přehrady další ročník akce pro děti Pohádková přehrada, pořádaný mateřským centrem
Jablíčko. Náš spolek na svém vodnicko-vílím zastavení přípravil pro malé i velké účastníky několik úkolů a jako odměna na památku
byla ve spolupráci se spolek Novovesan a jejich keramickou dílnou pro každého připravena rybka z keramiky.

 Letní koncert v kostele Panny Marie
Tutéž sobotu 8.6. v podvečer se v Novoveském kostele Panny Marie uskutečnil letošní Letní koncert. Vystoupil Českokrumlovský
dětský sbor Medvíďata, soubor Jablonecká píšťalka a dětský pěvecký sbor Novovesánek. Za krásný zážitek vděčíme Magdě Holé,
která organizaci koncertu měla na starosti. Více v příštím zpravodaji.

 Vesnice roku 2013 Libereckého kraje
I letos se náš spolek účastnil prezentace hodnotitelské komisi v rámci soutěže Vesnice roku 2013. Začátek prezentace proběhl ve
vyzdobených prostorách kostela Panny Marie, kde přítomní měli možnost shlédnout prezentací místních spolků, výstavku výtvorů
místních dětí a vyslechnout si vystoupení pěveckého souboru Novovesánek i příležitostného hudebního uskupení HoLub. Jak již víte,
naše obec byla v krajském kole úspěšná a tak 21.srpna na prostranství u kostela proběhlo také slavností vyhlášení výsledků krajského
kola soutěže vesnice roku.
Vím, kolik členové novoveských spolků věnují času naší obci, tomu, aby měla přívětivější tvář, aby se tu stále něco dělo a dobře žilo.
Všichni si toto ocenění plně zaslouží.
Co dodat? Podpořte prosím naše snažení dle vlastních možností i v celorepublikovém kole.

Co chystáme?
 Pouť na Teprberku a malé skotské hry
Novoveský okrašlovací spolek a spolek pro volný čas Novovesan zvou místní i přespolní na Novoveskou pouť na Teprberku a malé
skotské hry. Tradiční celodenní slavnost se uskuteční na prostranství u kostela Panny Marie na Teprberku v Nové Vsi nad Nisou
v sobotu 21.září 2013 od 10.00 hodin.
Den bude ve znamení her pro malé i velké, pouťového veselí a pohody.
Po celý den výtvarné dílničky pro děti, korálková dílna, bublinová továrna, pocitový chodník, skákací hrad a lezecká stěna. Soutěže
pro všechny např. bangee, závod skupin na lyžích, závod na odrážedlech. Jednou z novinek letošní pouti bude slaňování pro mladé
odvážlivce z věže kostela, samozřejmě za asistence instruktorů.
Během dne k tanci a poslechu bude vyhrávat harmonikář, v odpoledních hodinách pak zahrají Sousedi. 12.15 vystoupení pěveckého
souboru Kvintus a dětského pěveckého souboru Novovesánek.
Skotské hry započnou ve 13.05 hodin. V jejich rámci tradiční hod kládou, hod balvanem vyloveným z Nisy a farmářský běh. Odborný
dozor nad průběhem malých skotských her bude opět vykonávat novoveský Skot Alastair S. Edwards.
V průběhu dne se bude též konat osvědčená soutěž „Novoveská buchtička“.
Zajištěno bohaté občerstvení, bar „u Červeného Nosu“, speciality místních hospodyněk, prodej tradičních pouťových předmětů včetně
výrobků chráněných dílen.
Detailní program v příštím zpravodaji.

 Slavnostní koncert k ukončení obnovy vitrážových oken
V rámci blížícího se dokončení obnovovacích prací na vitrážových oknech v kostele Panny Marie pro Vás chystáme slavnostní
koncert. Jeho přípravy se ujal náš spolkař Alastair S. Edwards a termín koncertu byl předběžně stanoven na sobotu 19.října tohoto
roku.
Koncert bude slavnostní tečkou za náročnou obnovou oken, která jsou ozdobou našeho kostela a zároveň startovní čarou pro naše
další snažení.
Rádi se s Vámi na obou slavnostech uvidíme.
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