NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Adventní koncert 2013
V pátek 13. 12. 2013 v odpoledních hodinách se v prostorách kostela Panny Marie uskutečnil letošní adventní
koncert, pořádaný společně Novoveským okrašlovacím spolkem, spolkem Novovesan a obcí Novou Vsí nad
Nisou. Nad hlavami návštěvníků tradičně visel vánoční stromeček, nad hlavami účinkujících nově zářil
křišťálový lustr, spolku dlouhodobě zapůjčený Jiřím Papouškem st.

Po přivítání Předsedou NOSu a úvodní zdravici starosty obce. V úvodu koncertu jako hostitel vystoupil dětský pěvecký sbor
Novovesánek, vedený Mgr. Zuzanou Kubelkovou. Následovala pak MISSA BREVIS PASTORALIS Jiřího Pavlici v podání
Smíšeného pěveckého sboru Janáček a Jablonecké Píšťalky. Sbor řídila Mgr. Olga Fröhlichová, jako sólisté vystoupili Dana
Zahrádková (soprán) a Josef Stašík (tenor). Na varhany doprovázela Romana Halamová. Na závěr jsme si společně zazpívali několik
koled a dobře naladěni se rozešli do svých domovů.
Ke zhlédnutí byly připraveny také tři novoveské betlémy, které zaujmuly především nejmladší návštěvníky koncertu. Avizovaný
mechanický betlém jsme nakonec museli oželet. Jeho dosavadní majitel jej natrvalo věnoval do nově zrekonstruovaného kostela
v Horním Hanychově, kde bude o vánocích návštěvníkům dělat stejnou radost, jakou nám dělají naše betlémy novoveské.
Poděkování patří všem vystupujícím a Magdě Holé, která přípravu letošního adventního koncertu měla na starosti.

 Práce v kostele Panny Marie
Na začátku prosince proběhlo jednání s providery ohledně úpravy instalace na věži kostela, aby bylo možno v zimním období uzavřít
před sněhem prostor zvonice a zároveň nežádoucím způsobem nenarušit provoz jejich zařízení. Na konci roku a v průběhu ledna
proběhne úprava instalací a následně dočasná úprava okenních výplní, které jsou v současnosti dezolátním stavu. Po odladění
cílového řešení bychom pak chtěli směřovat k postupnému osazení nových okenních výplní v prostoru zvonice, které budou jak
funkčně, tak esteticky splňovat všechny naše požadavky.

Co chystáme?
 Novoroční výstup na Nisanku 2014 – 7. ročník
Novoveský okrašlovací spolek zve na již 7. ročník novoročního výstupu na rozhlednu Nisanka.
Prezentace účastníků u rozhledny 1. 1. 2014 od 10.00 hodin do 14.30 hodin.
Na místě bude pro vás připraveno tradičně něco na památku, k dispozici návštěvníkům bude jako vždy spolková kuchyně s tradičním
novoročním gulášem a dalšími specialitami a spolkový bar „U Červeného NOSu“ s horkými i ledovými nápoji..
Rozhledna bude přístupná za příznivého počasí, které je objednáno.
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Hezké a pohodové svátky vánoční a vše dobré v roce 2014 Vám přeje NOS
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