NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Jarní slavnost u Nisanky 2014
Ještě přináším krátké ohlédnutí v podobě několika fotografií z letošní Jarní slavnosti u Nisanky. Uplakané počasí
akci sice nepříznivě poznamenalo, tak to zkrátka někdy bývá, akci jsme si přesto užili . Díky všem, kteří se na
akci podíleli.

 Noc kostelů 2014
V pátek 23. května ve večerních hodinách se
uskutečnila v kostele Panny Marie stejně, jako na
mnoha dalších místech, letošní Noc kostelů.
Ani deštivé počasí neodradilo naše příznivce
k návštěvě
kostela
v netradičním
čase.
Návštěvníci měli možnost v komorní atmosféře
shlédnout interiér kostela, zaposlouchat se při
vystoupení flétniček pod vedením p. Magdy
Holé, na obnovené harmonium zahrál p. Alastair
Edwards. Připravena byla krátká prezentace
k historii místa i něco na památku na tuto netradiční akci. Dík náleží také Mudr. Aleně Lubasové za přípravu a organizaci akce.

 Pohádková přehrada
I v letošním roce se již tradičně konala akce v Jablonec nad Nisou - Pohádková přehrada, kterou pořádá Mateřské centrum Jablíčko,

náš dlouholetý partner pro akci Jarní slavnosti u Nisanky. Letošní trasa vedla kolem druhé a třetí přehrady ve Mšeně a navštívilo ji
téměř 2000 lidí. Na pohádkové přehradě potkáte ten den pohádkové bytosti všeho druhu a děti plní úkoly, které jsou na různých
stanovištích pro ně připraveny. Jedno stanoviště měl i náš Novoveský okrašlovací spolek, víly a vodníci z Nové Vsi nad Nisou měly
připraveny řadu úkolů. Počasí nám přálo, naše stanoviště pod blahodárným stínem stromů odbavilo to neuvěřitelné množství
návštěvníků a vydali jsme všechny odměny, malé keramické rybičky, co jsme měli díky spolupráci se spolkem Novovesan, který je
pro nás vyrobil. Tímto děkujeme a pevně doufáme, že pro příští rok budou rybky nové 
Kamila Lubasová

 Oprava vstupního traktu kostela
Aktuálně byl vyjmut dřevěný rám výklenku ve vstupním traktu kostela a Radek Kiesewetter se ujal jeho renovace. Po dokončení bude
zadána na míru výroba nové okenice a navážou další práce.

Co chystáme:
 Letní koncert v kostele Panny Marie
Letošní letní koncert se uskuteční již tuto neděli 22. června od 18.00 hodin. Vystoupí místní dětský pěvecký sbor Novovesánek
pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové. Na zobcové flétny zahrají Marjánka a Mikuláš pod vedením Bc. Magdy Holé, DiS.
Po Noci kostelů budete mít již druhou příležitost poslechnout si letos zrekonstruované harmonium, na jehož opravu přispěli darem
občané Nové Vsi nad Nisou i přespolní. Klávesy harmonia rozezní Alastair S. Edwards, který má pro vás připraveno například
uvedení historických skladeb, jejichž notový záznam byl nalezen v kostele při rekonstrukci nástroje.
Více viz pozvánka v tomto zpravodaji.
Těšíme se na viděnou s Vámi.
www.novoveskyokraslovacispolek.cz
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