NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje


Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku

První letošní akci máme úspěšně za námi 
Letošní novoroční výstup se vydařil. Opět o něco víc novoročních poutníků vyrazilo i přes ne úplně ideální
počasí na návrší k rozhledně Nisance, kde na ně čekalo spolkový stan se svou již tradiční nabídkou něčeho na
památku, k zakousnutí i osvěžení.

Byl připraven oblíbený novoroční guláš od Jirky Papouška a další speciality. Návštěvníci měli
možnost získat pamětní list na Novoroční výstup, razítko, pamětní nálepky i podkovičku pro štěstí.
Pan starosta Milan Fiala vítal příchozí s novoroční zdravicí, pan Bohumil Chroustovský
v rozhledně s úsměvem na tváři vybízel k výstupu na ochoz rozhledny.
Mnoho z příchozích se ještě chystalo k Černé Studnici. Ti, kteří se z Černé Studnice vraceli,
informovali o vše pokrývající ledovce, kterou po cestě na sousední vrchol museli překonávat. U
nás to bylo o poznání lepší.
Odpoledne v plánovaný čas nápor navštěvníků ustal a my se mohli promrzlí, ale dobře naladěni,
vydat ke svým domovům.

A pak že nebyl
sníh…



Práce v kostele Panny Marie

Dvě ze čtyř oken na věži kostela byly dočasně osazeny náhradními okenními výplněmi, zabraňujícími poškozování prostoru věže
vlivem nepřízně počasí. Zbývající dvě okenní výplně bychom rádi osadili do konce ledna. S definitivním řešením budeme muset
počkat až po realizaci obnovy střešního pláště nad hlavní lodí kostela.


Naši mecenáši

Na sklonku roku 2013, tak trochu symbolicky jako dárek pod spolkový vánoční stromeček, jsme obdrželi několik finančních darů.
Svým darem naši činnost opět významně podpořila firma CZ LOKO, a.s., její dar bude směřován na připravovanou obnovu první
poloviny střechy nad hlavní lodí. Na stejný účel jsme obdrželi také dar od rodiny Třískovi z Dolní Dobrouče. Velice dárcům
děkujeme!
Samotná realizace musí ale počkat na shromáždění dostatečného množství finančních prostředků. Rozpočet na obnovu první poloviny
střechy činí cca 250 tisíc.
Další dar jsme obdrželi od paní Margit Jiřičkové a její rodiny ze sousedních Lučan. Jedná se o chybějící částku potřebnou
k pokrytí opravy harmonia, umístěného na kůru. Velice děkujeme!



Oprava harmonia

Díky našim dárcům bylo možno objednat celkovou opravu harmonia. Realizaci obnovy pro nás zajišťuje pan Tomáš Křivánek
z České Lípy. Na začátku ledna jsme společnými silami harmonium sestěhovali z kůru a následně jej Robert Janata odvezl do dílny
v České Lípě. Velmi mu děkujeme!
V současnosti je nástroj rozebrán a čištěn, klávesy obroušeny a přilepeny, vyspraveny měchy a harmonium připravováno na
povrchovou úpravu. Obnova by měla být dokončena v průběhu února.



„Hledá se Marie“

1936

Jak se můžete v tomto zpravodaji dočíst v příspěvku od spolku Novovesan,
jsme partnery jejich projektu „Hledá se Marie“, na jehož konci bude výklenek
na vstupu do kostela Panny Marie
opět po mnoha desetiletích hostit
sochu své patronky. Náš spolek se
zavázal v návaznosti na tento
projekt realizovat obnovu výklenku
včetně jeho opětovného zasklení a
nasvícení,
v rámci
obnovy
plánujeme
zrealizovat
rovněž
obnovu letopočtu na základním
kameni kostela pod výklenkem,
osazení osvětlení v podloubí a
opravit „Faustovskou díru“ ve
stropu podloubí.
Obnova bude financována z výtěžku
námi během roku pořádaných akcí.
Pokud byste nám chtěli na obnovu
výklenku a vstupní části přispět,
neváhejte nás kontaktovat .

Co chystáme?
Novoveský okrašlovací spolek společně s místním Sborem dobrovolných hasičů
a obcí Nová Ves nad Nisou vás zvou na

Novoveský Masopust 2014
v sobotu 1. března 2014 od 11.00 hodin
jako již tradičně na prostranství u obecního úřadu.
Od 11.00 připravena bohatá masopustní kuchyně, zabijačkové menu včetně specialit na grilu,
masopustní koblihy atd., otevřen bude bar „U červeného NOSu“ a hasičský výčep „U spuchřelé hadice“
Masopustní průvod za doprovodu harmonikáře vyráží v 11.30 hodin
Masopustní masky srdečně vítány, nejlepší budou po právu ohodnoceny.
Veselé soudní líčení se zlotřilou masopustní kobylkou započne v 12.00 hodin,
soutěže pro děti a dospělé od cca 12.15 hodin
V případě dobrých sněhových podmínek oblíbené dobývání sněhového hradu.
Za NOS -jas-, foto -rak-, -KL-, Břetislav Hušek a archiv

www.novoveskyokraslovacispolek.cz

