
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 

 
 Tři lípy – celková obnova III. 
 

Pokáceno, to je zjednodušeně popsaný aktuální stav realizace obnovy „Tří lip“. Aktuálně na to navazuje odklizení 

pokáceného dřeva. Stromy stály rovným dílem, jak na obecních pozemcích, tak pozemku spolkovém, takže tuto 

činnost realizujeme společně. 

Zároveň s tím již byla zahájena poptávka odstranění pařezů, realizace drobných úprav terénu a pokračují jednání se státní památkovou 

péčí, NPÚ a restaurátorem. 

Za NOS Radek Kiesewetter 

 Novoveský adventní koncert 
 

V sobotu 12. prosince v podvečer se v kostele Panny Marie uskutečnil za hojné účasti veřejnosti tradiční adventní koncert. Jeho 

přípravu si letos za náš spolek vzal na starost Alastair S. Edwards, koncert byl pořádán ve spolupráci s naším partnerem – spolkem 

Novovesan.  

Byl to vlastně již tradiční obraz, spojený s našim adventním koncertem: do sobotní noci vítala příchozí v nasvíceném výklenku 

patronka kostela, uvnitř pak vánoční atmosféru umocňoval nad našimi hlavami umístěný vánoční strom, letos poprvé nasvícen. 

V zadní části lodi bylo možno shlédnout vystavené betlémy a krom toho také naposledy výstavu „Tajemství z půdy“. 

Po krátkém uvítání se již kostelem neslo vystoupení dětského pěveckého sboru Novovesánek pod vedením paní Mgr. Zuzany 

Kubelkové, v samostatných vstupech nás potěšila svým zpěvem sólistka paní Dagmar Čemusová. Doprovod zajistili i samostatné 

skladby nám zahráli místní i přespolní muzikanti, u harmonia a na housle náš spolkař Alastair S. Edwards. Zazněly vánoční promluvy 

a měli jsme možnost si rovněž společně zazpívat. A pak, naladěni, jsme již kráčeli nocí ke svým domovům. 

 

Výtěžek z letošního adventního 

koncertu bude směřován na 

obnovovací práce u Tří lip. 

Díky všem vystupujícím za krásný 

zážitek! 

 

 



Co chystáme:  
 Novoročního výstupu na Nisanku – 9. ročník 

 

Novoveský okrašlovací spolek zve na již 9. ročník novoročního výstupu na rozhlednu Nisanka.  

Prezentace účastníků u rozhledny 1. 1. 2016 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. 
 

 

Přejeme Vám krásný a pohodový čas adventní a těšíme se na viděnou s Vámi na našich akcích v roce 2016. 

                          

Za NOS Jaroslav Lubas a Radek Kiesewetter; foto Radek Kiesewetter    www.novoveskyokraslovacispolek.cz    
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