NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
 Adventní koncert v kostele Panny Marie
V sobotu 16. prosince vpodvečer se v kostele Panny Marie uskutečnil letošní adventní koncert. Příchozí mohli
shlédnout pozvolna se rozrůstající sbírku betlémů, pozdravit v předvánočním čase sousedy a především se
v adventním čase naladit díky vystoupení dětí z Novovesánku pod vedení Zuzky Kubelkové, místních i
přespolních hudebníků, či se potěšit zpěvem sólistky.
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Letos byli po letech v převaze místní umělci,
připraven byl výběr hudby, prózy i poezie,
večer režíroval zdejší hudebník a náš spolkař
Alastair S. Edwards.
Výtěžek z koncertu jste tentokrát nasměrovali
na obnovu oken a dveří novoveského kostela,
která proběhne v tomto roce. Děkujeme!

 Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku již pojedenácté
Prvního ledna od časných hodin jsme u rozhledny Nisanky připravovali zázemí pro tradiční akci – novoroční výstup na rozhlednu
Nisanku. V rámci možného nám počasí přálo a tak naše společné úsilí bylo i letos odměněno početnými davy turistů a výletníků.
I letos bylo pro příchozí připraveno nové pamětní razítko a další suvenýry, občerstvení i něco na zahřátí. Nechyběla chvilka na
novoroční zdravici se známými a přáteli, většina návštěvníků neodolala a vystoupila na rozhlednu, nechajíc se na jejím vrcholu
okouzlit dalekými rozhledy.
Za zajištění provozu rozhledny při akci děkujeme obci Nová Ves nad Nisou a manželům Tokárovým.

Co chystáme:
Novoveský okrašlovací spolek a Sbor dobrovolných hasičů
za podpory obce Nová Ves nad Nisou zvou místní i přespolní na

Novoveský Masopust 2018
v sobotu 10. 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.
Za NOS Jaroslav Lubas, foto Radek Kiesewetter, Kamila Lubasová, a J. Lubas
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