NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Projekt obnovy oken a dveří kostela Panny Marie
V letošním roce jsme uspěli v rámci grantového programu Nadace OF
2007 2017
s projektem obnovy oken a dveří kostela Panny Marie. Na konci listopadu
proběhne slavnostní vyhlášení výsledků grantového řízení v rezidenci
velvyslance USA v Praze. Následně nás čeká realizace projektu, o jehož detailech Vás budu
informovat v příštím zpravodaji.

 Vichr z hor
Orkán Herwart na konci října poškodil střechu nad hlavní
lodí kostela Panny Marie a v menším rozsahu i střechu nad
presbytářem. Opravu jsme realizovali okamžitě svépomocí,
vzal si jí na svá bedra náš spolkař Honza Havel, doplněno
bylo cca 90 tašek. V současnosti je již střecha v pořádku,
prostor uklizen.

 Obnova památky u Tří líp
Po terénních úpravách proběhlo zatravnění pozemku a v říjnu podzimní seč. Pozemek je nyní
připraven k výsadbě nových lip, které s ohledem na nejisté počasí proběhne v rámci menší
slavnosti až v jarních měsících. O termínu budete s předstihem informováni.

Co chystáme:


Adventní koncert v kostele Panny Marie

Pro ty, kteří hledají netradiční přístup k Adventu a Vánocům, jsme
připravili výběr hudby, prózy i poezie. Buďte našimi hosty v sobotu
16. prosince od 18.00 hodin v kostele Panny Marie v Nové Vsi nad
Nisou, kde společně navážeme na důstojnou tradici novoveských
adventních koncertů.
Režírováno Alastairem Edwardsem (místním hudebníkem), vystoupí
místní dětský pěvecký sbor Novovesánek pod vedením paní Zuzany
Kubelkové a přespolní hudebníci.
Shlédnout při té příležitosti můžete výstavku betlémů. Občerstvení
v tradičním rozsahu zajištěno.
Výtěžek z akce i tentokrát poputuje na obnovu Tří lip - děkujeme!

 Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku
11. ročník,
Novoveský okrašlovací spolek si Vás dovoluje pozvat na
jedenáctý ročník Novoročního výstupu na rozhlednu Nisanku
Prezentace účastníků u rozhledny Nisanka 10.00–14.30 hodin.
Krom novoroční procházky pro Vás připravujeme suvenýry a
pamětní list na památku, připravena bude spolková kuchyně
včetně tradičního novoročního guláše a bar „U Červeného NOSu“
s horkými i ledovými nápoji.
Těšíme se na viděnou s Vámi.
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