Byli jste na Rybovce?
V předvečer prvního adventu, v sobotu 1.12.2007, se
milovníci hudby, vánoční atmosféry a přátelé novoveského
kostela sešli v kostele Panny Marie pomocnice křesťanů
v Nové Vsi nad Nisou. Přijali tak pozvání členů obecního
úřadu a Novoveského okrašlovacího spolku, kteří jim
přichystali mimořádný zážitek. Do našeho malého kostelíku
zavítal Smíšený pěvecký sbor Janáček, který uvedl Českou
mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
Diváky, které přilákaly ke vchodu kostela hořící louče či vůně vánočních kominíčků, pak zastavila až nádherná
kasička ve tvaru kostela, starožitnost pocházející z doby, kdy místní obyvatelé vybírali na stavbu svého – našeho kostela a
kterou pro tento slavnostní večer zapůjčil ing. Jaroslav Lubas. I tentokrát posloužila bohulibému účelu, vybrané dobrovolné
vstupné bude přidáno k penězům nutným na opravu poškozené střechy kostela.

Slavnostní atmosféru, za kterou děkuji i všem členům Novoveského okrašlovacího spolku, kteří se podíleli na úklidu
kostela a přípravě koncertu, umocňovalo osvícení svíčkami ze skleněných svícnů umístěných na lavicích i oknech kostela a
dva velké vánoční stromky po stranách oltáře, jejichž zajímavé ozdoby zhotovily děti a zaměstnanci naší školy a školky.
Členové sboru nainstalovali ozvučení a varhany a provedli malou akustickou zkoušku a už přicházeli první
návštěvníci, kteří obdrželi program a jako překvapení i text s několika vánočními koledami. Kostel se před šestou hodinou
večerní rychle zaplnil, protože znalci místních poměrů přišli na poslední chvíli, aby sezení v ledových lavicích omezili na
minimum. Před největším chladem během koncertu nás pak ochránilo jak plynové topidlo, zapůjčené od pana René Nykrýna

(plynové bomby zapůjčil Jaroslav Lubas st. a
Pavel Hrdlička), tak pruhy koberce od MUDr.
Aleny Lubasové, zpříjemňující posezení a
chránící diváky před zmrznutím.
Za sebe pak doufám, že k tomu
přispěla i vřelá atmosféra, kterou se snad
sboru, ve kterém 15 let zpívám, podařilo
vytvořit. Mezi zpěváky jsem zaslechla obdivné
hlasy týkající se nejen interiéru a výzdoby
kostela, ale i množství diváků, kteří i v tak
malé obci bez problémů zaplnili celý kostel a
mezi nimiž bylo i poměrně dost dětí. Po
osmnácté hodině zahájil koncert starosta
Milan Fiala přivítáním diváků i hostujícího
sboru,
krátce
promluvil
předseda
Novoveského okrašlovacího spolku ing.
Jaroslav Lubas a poté už se rozezněly tóny
varhan a zazněl známý text "Hej mistře, vstaň
bystře!".
Po skončení koncertu předal ing.
Michal Holý květinové dary sólistkám Daně
Zahrádkové a Daně Telecké a dirigentce Olze
Frölichové a starosta Milan Fiala upomínkové předměty sólistům Josefu Stašíkovi a Jiřímu Kujanovi a varhaníkovi Janu
Svobodovi. Poté dirigentka vyzvala diváky, aby si spolu se sborem zazpívali několik známých koled, jejichž text obdrželi
spolu s programem. Nakonec poděkovala za příjemné přijetí i za obdržené dárky.
Myslím, že zvlášť upomínkové dary, jejichž součástí je i lahvička Rozhlednovice, byly vítány. Zpěváci stojící
hodinu bez pohybu v mrazivém prostředí si užijí své, ale především varhaník je zcela závislý na svižném pohybu svých prstů.
A jelikož už před koncertem litoval, že není možné se trochu "vnitřně" zahřát, přišel mu zmiňovaný dárek jistě vhod. Ale ani
zpěvákům nebylo nic odepřeno a po ukončení koncertu se odebrali zahřát do salonku restaurace Nisa.
Pokud jste byli mezi diváky, děkuji vám za účast, která není tak samozřejmá v době, kdy má každý vánočních
příprav nad hlavu. Doufám, že jste nelitovali, že jste do sobotního deštivého večera vyrazili. A pokud jste mezi nimi nebyli,
doufám, že jsem vás nalákala na další akce, které pro vás obecní úřad a Novoveský okrašlovací spolek připravují.
- agd - (foto –rak-)

O houbaření a staré kostelní kasičce.
Vzpomínám občas na rodinné houbařské výjezdy do lesů kolem Železného Brodu – do Štebrova. Né snad, že by za domem
v lese nerostly houby – právě naopak. Čas od času se ale buď můj táta nebo prarodiče rozhodli vyrazit „k přespolním“.
Houbaření ve Štebrově bylo v mnoha směrech jiné. Štebrov – to jsou prudké stráně s kluzkými břidlicovými plotnami, krásné
hřiby hořčáky – při jejichž nálezu jsem se radoval, zanechávajíc je následně dál skryté ve stínu stromů, lesy protkané
pěšinkami vedoucími k starým opuštěným břidličným lomům, z nichž každý měl své jméno a svůj příběh. Prarodiče tyto lesy
důvěrně znali ze svého mládí, znali staré názvy lomů i jejich příběhy. Rád jsem naslouchal jejich starým vyprávěním a
seznamoval se tak mimoděk s krajem svých předků.
Při houbaření v lesích v okolí Nové Vsi a Černé Studnice jsou k vidění pro změnu skalnice, kde se dobývala
místní žula. Skalnice jsou podobně tajuplné - rozeseté po lesích a i ony měly jistě svá jména a své příběhy,
stejně jako je mají stará stavení v naší obci, cesty, potoky a místní části se svými pomístními jmény.
Některé staré pomístní názvy jsou stále živé, jiné už nikoliv. Mnohdy mimoděk používáme staré pojmenování
– Ostrý roh, Podmáslové údolí, Na kopci, König, Jizerka, Kynast… a často ani nevíme, jak název vznikl či
po kom nebo po čem se ta která část obce jmenuje. I tady navazujeme nevědomky na ty před námi. Stejně
tak můžeme pokračovat – v případě, že chceme - v některých aktivitách našich předchůdců, navazovat na
již vytvořené, pokračovat v započatém díle.
Je to již několik let, co jsem od smržovského pana faráře dostal do svých novoveských sbírek
kasičku ve tvaru kostelíku. Právě do ní před více jak sedmdesáti lety putovaly
příspěvky místních obyvatel i přespolních, aby obci a nám tady mohla vyrůst nová
dominanta – katolický kostel Panny Marie. Ti z Vás, kteří navštívili kupříkladu
poslední koncert pěveckého sboru Janáček, mi jistě dají za pravdu, že náš kostelík nám
skýtá výjimečný prostor, o který by byla škoda z mnoha důvodů přijít.
Snažme se tedy důstojně navázat na péči předchozích generací novovesáků o kostel
Panny Marie – symbolicky třeba s pomocí staré pokladničky, kde na jedné straně je
psáno: „Für den kath. Kirchenbau“ (pro stavbu katolického kostela) a na druhé nově:
„… na opravu střechy kostela Panny Marie. I tahle pokladnička má svůj vlastní příběh,
doufejme v jeho šťastné pokračování…
-jas-

Výtěžek z dobrovolného vstupného, který bude směřován na opravu střechy
kostela Panny Marie, dosáhl částky 4.170,50 Kč.
Děkujeme Vám. NOS

