NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Adventní koncert
V pátek 16. prosince vpodvečer se v novoveském kostele Panny Marie uskuteční letošní adventní koncert.
Tradičně jsme se těšili z vystoupení malých zpěváčků z Novovesánku pod vedením paní Zuzany Kubelkové.
Naopak poprvé u nás vystoupil početný pěvecký soubor Gospel Generation. A tak vedle lidových písní a koled
tentokrát kostelem zněly i gospelové skladby, na závěr doprovázené černošskými zpěváky z USA. K tradičnímu
2007 2017
koloritu adventního koncertu patří instalace novoveských betlémů, nad hlavami příchozích zářil vánoční strom,
z podloubí do noci zářila socha patronky kostela. Na závěr společně zazpívané koledy a pak se již návštěvníci trousili ke svým
domovům. Děkujeme všem vystupujícím za krásný zážitek.



Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku
Nový rok se přehoupnul a hned jeho první den
jsme od časných hodin připravovali na
prostranství u rozhledny Nisanky náš novoroční
výstup na rozhlednu Nisanku. Letošní ročník byl
jubilejní, návštěvníci na rozhlednu stoupali již
podesáté. A tak na ně krom tradičního diplomu za
výstup ze speciálním novoročním razítkem čekal
tentokrát i pamětní výroční diplom s připomínkou
všech předchozích ročníků. První tři novoroční
výletníci si jako prémii odnesli náš spolkový
metr, až do rozebrání každý příchozí obdržel
spolkový kalendářích s pozváním na akce, které

během roku připravujeme. Novoroční nálepky, podkovičky pro štěstí, ale i razítka
z předchozích ročníků byly připraveny pro milovníky turistiky a novoročního
putování.
I tady jsme s úspěchem vyzkoušeli naše nové
spolkové stany, v nichž krom něčeho na
památku bylo nachystáno bohaté občerstvení
včetně oblíbeného novoročního guláše.
Slunné počasí s dalekými výhledy podtrhlo
úspěch téhle pro nás náročné akce a pevně
věřím, že s našimi návštěvníky se stejně
radostně budeme shledávat v dalším desetiletí.
Touhle první letošní akcí jsme zároveň zahájili i
jubilejní desátou sezónu našeho spolku.
Dík patří obci za zajištění provozu rozhledny.

 Tři lípy
Náš spolkař Radek Kiesewetter aktuálně doprovází náročná jednání s dotčenými
institucemi ohledně spolkem zamýšleného posunu památky, aby její umístění do
budoucna bylo v odpovídajícím odstupu od přilehlé hřebenové cesty, se kterou
dnes těsně sousedí. Je třeba zdůraznit, že boží muka u Tří lip jsou kulturní
památkou a tak veškeré kroky směřující k jejich obnově je třeba podrobně
konzultovat a odsouhlasit nejen s památkáři. Pevně věříme, že většinu formalit se
nám během zimních měsíců podaří vybojovat a pak se budeme moci soustředit na
zajištění potřebných financí na obnovu samotnou.
Připomínám, že výtěžek jak z adventního koncertu, tak novoročního výstupu bude
na tuto obnovu směřován a stejně tak tomu bude i na všech ostatních akcích,
pořádaných našim spolkem během naší jubilejní sezóny.
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Co chystáme:
Novoveský okrašlovací spolek a Sbor dobrovolných hasičů
za podpory obce Nová Ves nad Nisou zvou místní i přespolní na

Novoveský Masopust 2017
v sobotu 25. února 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.
Těšíme se na viděnou s Vámi.
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