NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje

 Letní koncert
v kostele Panny Marie
V neděli 22. června v odpoledních hodinách se
uskutečnil v kostele Panny Marie letošní letní koncert.
Přítomní měli možnost poslechnout si i shlédnout
milé vystoupení místního dětského pěveckého sboru
Novovesánek pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové.
Na zobcové flétny zahráli Marjánka a Mikuláš pod
vedením Bc. Magdy Holé, DiS.
Na zrekonstruované harmonium, na jehož opravu
přispěli darem občané Nové Vsi nad Nisou
i přespolní, zahrál Alastair S. Edwards. Zaznělo
i několik historických skladeb, jejichž notový záznam
byl nalezen v kostele při rekonstrukci nástroje.
Děkuji všem účinkujícím za hezký osvěžující zážitek
a návštěvníkům za to, že si udělali čas a přišli 

 Oprava vstupního traktu kostela
Dřevěný rám pro výklenek byl Radkem
Kiesewetterem zrenovován, v současnosti pan Černý
z Nové Vsi zhotovuje pro spolek do rámu novou okenici. Zadána je rovněž výroba kovového letopočtu na základní kámen kostela pod
výklenkem, a to dle několika původních dochovaných číslic, zadáno bylo u novoveské Kovovýroby Lubas. Svépomocí v rámci
kroužku lidové tvořivosti vznikl podstavec pro sochu patronky kostela z černostudniční žuly, vyzlacení reliéfu pro spolek provedl
bezplatně novoveský kamenický mistr pan Rostislav Dvořák. Velmi děkujeme.
Před námi je obnova elektroinstalace, realizace ochranného zasklení a dílčí oprava fasády ve vstupním traktu.



Oprava střechy kostela nad hlavní lodí.

Podali jsme žádost o grantový příspěvek na projekt obnovy poloviny střechy nad hlavní lodí kostela. Na podzim tohoto roku uvidíme,
zdali jsme byly úspěšní.
Za finanční dar na obnovu střechy kostela velice děkujeme paní Janě Bokové z Nové Vsi nad Nisou.

 Obnova centrálního parku.
Náš spolek se rozhodl v rámci svých možností zapojit do výběrového řízení na realizaci některých částí projektu obnovy centrálního
parku. Rozhodli jsme se spojit příjemné s užitečným a zapojit se oficiální formou do realizace projektu, jehož uskutečnění
považujeme za důležité a jehož podobu jsme pomáhali před několika lety vytvářet. Projekt se týká prostranství u bývalého hotelového
komplexu König, jehož zakladatel se mimo jiné podílel na aktivitách původního okrašlovacího spolku a spolku pro výstavbu
katolického kostela, na jejichž smysluplnou činnost se snažíme jako spolek navazovat.
Do výběrového řízení jsme se zapojili v případě obnovy bezprostředního okolí Císařské skály, která je dlouhodobě jedním z míst
našeho zájmu, u zakázky na tvorbu části parkového mobiliáře včetně infocedulí, s jejichž realizací máme již určitou zkušenost z
minulosti a u realizace kamenného bludiště v části areálu, který v minulosti nejvíce poznamenaly neuvážené a necitlivé zásahy. Naší
výhodou oproti standartním dodavatelům je náš neziskový charakter činnosti, takže jsme v uvedeném objemu jako uchazeč byly
úspěšní a my i vy se můžeme společně těšit na realizaci nejen této části projektu.

Co chystáme:
 Tradiční pouť na Teprberku
Třetí sobotu v září se uskuteční na Teprberku ve spolupráci s naším partnerem, spolkem Novovesan, další ročník novoveské pouti,
spojený již tradičně s malými skotskými hrami. Bude to jako vždy den plný her, zábavy, hudby i zpěvu a hlavně rodinné pohody.
Letos se můžete těšit na více prodejců pouťového zboží, k dispozici bude opět lezecká stěna pana Jana Havla, slaňování z věže
kostela. Pokud vše klapne, budou mít děti možnost vyzkoušet netradiční kolotoč, ochutnáte spoustu místních specialit a dobrot.
Vybereme nejchutnější novoveskou buchtičku. Místní i přespolní siláci mohou změřit síly v netradičních skotských disciplínách. Díky
projektu spolku Novovesan budeme vybírat keramickou sochu patronky kostela a hlavně budeme slavit výročí 380-ti let od první
písemné zmínky o obci, s čímž bude spojeno nejedno překvapení .
Těšíme se na viděnou s Vámi.
www.novoveskyokraslovacispolek.cz
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