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Spolupracujeme s: 

  

Rozhledna Nisanka  

Nová Ves nad Nisou  

  
  

Uměleckými sdruženími : 

 
Folklórní soubor z Jablonce n.N. 

Nisanka 

 
 Smíšený pěvecký sbor z 

Jablonce n.N. 
Janáček 

 

Jablonecká píšťalka 
  

Místními občanskými sdruženími : 

 
Spolek pro volný čas  

Sbor dobrovolných hasičů  
Nová Ves nad Nisou 

Tělovýchovná jednota Vesko  
Nová Ves nad Nisou 

  
A v neposlední ředě s : 

  
Lanový park König 

 Nová Ves nad Nisou 

 



Činnost našeho sdružení naplňující cíle dané stanovami by se neobešla bez dalších finančních zdrojů 
mimo našich aktivit v podobě pořádání různých kulturních a společenských akcí spojených s drobným 

prodejem. Nejvýznamnějšími těmito zdroji jsou dotace, granty, dary, příspěvky apod. 
Všem kteří nás podpořili jakoukoliv finanční částkou děkujeme. 

  
2013  

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) + drobní dárci 
na opravu střechy kostela jsme obdrželi 739,-Kč (k. 10.1.) 

 
2012  

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) + drobní dárci 
na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 3.478,-Kč 

na opravu střechy kostela jsme obdrželi 3.904,-Kč + 1,01€   
Nadace Občanského fóra: 

Na obnovu vitráže č.3 v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 
rozpočet projektu 59.030,- Kč 

žádáno o 55.000,-Kč - schváleno 55.000,-Kč 
 Obec Nová Ves nad Nisou  

na činnost sdružení žádáno o 15.000,-Kč - schváleno 15.000,-Kč 
Modrá stuha - podíl z částky 100tKč rozdělené mezi spolky - přiděleno 26.979,-Kč 

 CZ LOKO, a.s.:  
 darováno 40.000,-Kč 

 Robert Janata s rodinou z Nové Vsi nad Nisou 
na činnost sdružení jsme obdrželi 4.000,-Kč (použito na vitráž č.8) 

Emílie Maixnerová z Dolní Dobrouče 
na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 1.000,-Kč (použito na vitráž č.9) 

 
2011  

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) + drobní dárci 
na opravu střechy kostela jsme obdrželi 5.014,-Kč 

V roce 2010 realizována výměna střešní krytiny na 2 částech střechy kostela v hodnotě 164.783,-Kč. 
na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 3.468,-Kč 

Nadace Občanského fóra:  
Na obnovu 2ks vitráží č.2 a 8 v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 

rozpočet projektu 116.160,- Kč 
žádáno o 80.000,-Kč - schváleno 70.000,-Kč 

 Ministerstvo kultury ČR 
příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky 

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. 
rozpočet projektu 63.940,- Kč (úprava okolí není součástí) 

žádáno o 55.000,-Kč - schváleno 55.000,-Kč 
Konečná výše nákladů včetně úpravy okolí křížku byly 80.241,-Kč. 

Obec Nová Ves nad Nisou  
příspěvek na úpravu okolí obnoveného křížku 

žádáno o 5.000,-Kč - schváleno 5.000,-Kč 
na činnost sdružení 

žádáno o 15.000,-Kč - schváleno 15.000,-Kč 
Členové sdružení NOS:  

na obnovu kříže - Feixův kříž darováno 1.500,-Kč 
Alena Indráková 

na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 10.000,-Kč (použito na vitráž č.4) 
rodina Třískova z Dolní Dobrouče 

na opravu střechy kostela jsme obdrželi 6.000,-Kč 
 Emílie Maixnerová z Dolní Dobrouče 

na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 4.000,-Kč (použito na vitráž č.9) 
  

2010  
Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) + drobní dárci 

na opravu střechy kostela jsme obdrželi 3.641,-Kč 
V roce 2010 realizována výměna střešní krytiny na 2 částech střechy kostela v hodnotě 164.783,-Kč. 

na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 3.462,-Kč 
Obec Nová Ves nad Nisou 



příspěvek na pořádání akce "Novoroční výstup na Nisanku" 
žádáno o 3.000,-Kč - schváleno 3.000,-Kč 

na činnost sdružení 
žádáno o 15.000,-Kč - schváleno 10.000,-Kč 

Liberecký kraj - grantový fond žádost o dotaci na projekt:  
Pořádání kulturních akcí (koncerty, slavnostní odhalení obnoveného pramene Nisy) 

rozpočet projektu 18.750,- Kč (povinná spoluúčast 20%) 
žádáno o 15.000,-Kč - schváleno 7.000,-Kč 

Na kuličkiádu 
rozpočet projektu 4.750,- Kč (spoluúčast 1.425,-Kč) 

žádáno o 3.325,-Kč - schváleno 1.000,-Kč 
 Nadace Občanského fóra:  

Na obnovu 2ks vitráží č.5 a 9 v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 
rozpočet projektu 94.800,- Kč (spoluúčast 14.800,-Kč) 

žádáno o 80.000,-Kč - schváleno 80.000,-Kč 
 Členové sdružení NOS:  

Na obnovu celých vitráží č.1, 6 a 10 v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 
Třemi členy darováno 68.750,-Kč 

CZ LOKO, a.s.: 
Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů darováno 50.000,-Kč 

Nadace PRECIOSA:  
Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 

žádáno o 10.000,-Kč - schváleno 10.000,-Kč 
 ČSOB, a.s.:  

Na obnovu vitráží v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů 
žádáno o 30.000,-Kč - schváleno 30.000,-Kč 

Emílie Maixnerová 
na obnovu vitráží kostela jsme obdrželi 4.000,-Kč (použito na vitráž č.9) 

  
2009  

Dar pana Petra Probsta 
výměna střešní krytiny nad vchodem do kostela Panny Marie pomocnice křesťanů 

hodnota daru je cca 70.000,-Kč 
 Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 

na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů jsme obdrželi 3.574,-Kč 
V listopadu 2009 realizována výměna střešní krytiny na věži kostela v hodnotě 79.644,-Kč. 

Obec Nová Ves nad Nisou  
na činnost sdružení 

žádáno o 15.000,-Kč - schváleno 9.000,-Kč 
Liberecký kraj - grantový fond žádost o dotaci na projekt:  

Zakládání krajinářsky významné zeleně v obci Nová Ves nad Nisou, plácek na Čihadlech 
rozpočet projektu 87.000,- Kč (povinná spoluúčast 10%) 

žádáno o 78.300,-Kč - schváleno 78.300,-Kč 
Do celkové konečné výše nákladů 110.146,- jsme na rámec projektu přispěli dalšími 31.146,-Kč. 

 
2008  

Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 
na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů jsme obdrželi 4.279,-Kč 

V listopadu 2009 realizována výměna střešní krytiny na věži kostela v hodnotě 79.644,-Kč. 
Obec Nová Ves nad Nisou 

na činnost sdružení 
žádáno o 15.000,-Kč  - schváleno 15.000,-Kč  

Liberecký kraj (grantový fond) 
na kuličkiádu žádáno o 2.765,-Kč - schváleno 2.500,-Kč 

do celkové výše nákladů 3.662,- jsme přispěli zbývajícími 1.122,-Kč. 
Finanční dary členů sdružení nad rámec členských příspěvků 

obdrželi jsme 12.726,-Kč 
  

2007  
Dary do spolkové kasičky (kostelíček na akcích) 

na opravu střechy kostela Panny Marie pomocnice křesťanů jsme obdrželi 5.850,-Kč 
V listopadu 2009 realizována výměna střešní krytiny na věži kostela v hodnotě 79.644,-Kč. 


