NOS neboli NOVOVESKÝ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Kdo jsme a kam směřujeme?
Jsme parta lidí, které leží na srdci vzhled a rozvoj naší obce.
Chceme náš spolek profilovat jako silného a solidního partnera pro občany, obec, ostatní spolky v obci i
další subjekty v regionu.
Rosteme a chceme nadále růst - naše řady na členské schůzi, která se uskutečnila 6.3.2008 v penzionu Maják,
posílili noví členové spolku Jaroslav Lubas st., Jiří Papoušek st., Jiří Papoušek ml., Mirek Stránský, Anna
Frischknecht – Černohorská, Josef Kubáček st. .
Hledáme partnery pro naší činnost, prostřednictvím projektů chceme usilovat o granty, budeme hledat sponzory
a mecenáše.
Ze schůze
NOSu 6.3.2008

Foto
R. Kiesewetter
Foto
R.Kiesewetter

Na co navazujeme?
Ve své úvaze v prosincovém zpravodaji jsem zmínil slůvko navazovat. Chceme navazovat a máme na co
navazovat. A to nejen na úsilí poválečných novoveských generací.
Vždyť náš stejnojmenný předválečný předchůdce – Novoveský okrašlovací spolek – vznikl již v roce 1898.
Za čtyřicet let svého působení vykonal pro obec mnohé. Vysadil většinu dodnes rostoucích místních álejí, stál u
zrodu parkové úpravy a prostoru pro pořádání slavností a lidových veselic v místech dnešního fotbalového
hřiště, kde tehdy šťastně situoval jako zázemí pro svou činnost tzv. „Kafovou boudu“ dodnes fungující jako
bufet TJ Vesko, podílel se významně na společenském a kulturním dění v obci.
Již v prvopočátcích své činnosti se zabýval myšlenkou zviditelnit prostřednictvím pomníku pramen Nisy a
zároveň usiloval o zpřístupnění tohoto místa pro turistickou veřejnost. Tento záměr zdárně završil v roce 1930.
Uvědomoval si důležitost profilovat naší obec jako místo, kde pramení Lužická Nisa.
Společně s ostatními spolky obce se podílel kupříkladu na realizaci pomníku obětem 1.světové války, spolek
jako celek stejně tak jako jeho jednotlivý členové se podílel na výstavbě obou novoveských kostelíků.
Obdobný okrašlovací spolek s podobně pestrou činností působil i na Horní Černé Studnici.

Nezačínáme od nuly…
Náš spolek byl založen na podzim roku 2007. Většina jeho členů se však již delší dobu nejrůznějšími formami
podílí na rozvoji naší obce včetně podpory společenského a kulturního života. Založení našeho spolku bylo tedy
pouze jakýmsi dalším krokem, vyústěním dlouhodobějšího zájmu jeho stávajících členů podílet se na rozvoji
naší obce. Pohled do minulosti naší vesnice, její dřívější přívětivá a opečovávaná tvář, dřívější různorodý
společenský a kulturní život byl pro nás lákavou metou a výzvou pokusit se cosi obnovit, na něco navázat.

Jedním z pomyslných impulzů pro založení spolku byl také stále se zhoršující stav kostela Panny Marie a
potřeba najít bázi, v rámci které by bylo možno efektivně pečovalo a tuto výjimečnou novoveskou stavbu.

Proč jsme si vzali na starost novoveský kostelík Panny Marie?
Jedná se o významnou stavbu naší obce – přirozenou dominantu, přinášející do života obyvatel potřebný
duchovní rozměr a skýtající zároveň výjimečný prostor k pořádání kulturních a slavnostních událostí.
S ohledem na zhoršující se stav kostela bylo spolkem přistoupeno k urychlenému jednání se Římskokatolickou
farností ve Smržovce v otázce možného převodu nemovitosti na Novoveský okrašlovací spolek. Po nezbytných
krocích byl kostel Panny Marie 3.dubna 2008 převeden včetně mobiliáře a přilehlých nemovitostí do majetku
Novoveského
okrašlovacího
spolku.
Pro spolek se jedná především o
obrovský závazek a odpovědnost.
Kostel bude, jak už bylo
naznačeno, nadále sloužit svému
původnímu poslání a zároveň jej
bude
možno
prostřednictvím
spolku využívat o něco šířeji jako
kulturně-společenský prostor.

Co máme v plánu pro tento
rok?
Máme v plánu organizovat a
podílet se na těchto akcích:
26.4.
Kuličkiáda,
30.4.
Čarodějnice, 31.5. Slavnosti řeky
Nisy u rozhledny, v červnu
koncert v kostele Panny Marie,
září – Drakiáda, prosinec –
koncert v kostele a setkání u
vánočního stromečku a na Nový
rok novoroční výstup na Nisanku.
Krom toho 17.5. proběhne u
Pramene Nisy již tradiční
úklidová
brigáda
zakončená
opékáním buřtů tamtéž, budeme
uklízet v kostele a kolem něj,
budou
probíhat
nezbytné
zabezpečovací a záchranné práce
na kostele Panny Marie –
limitované prostředky spolku.
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Jaké máme dlouhodobější cíle?
V rámci areálu kostela Panny Marie se v budoucnosti chceme zasadit o obnovu zvonů na věži, tak aby jejich
vyzvánění mohlo každodenně doprovázet místní obyvatele, nutné budou zajišťovací práce na krásných okenních
vitrážích kostela.
Zároveň chceme pečovat o vytypované lokality v obci, především o drobné sakrální památky a turisticky
zajímavá místa.
V návaznosti na naše předchůdce se chceme podílet na péči a výsadbě zeleně v katastru naší obce…
………………………………………………………………………………………………………………….
Naše smělé plány se nám doufejme bude dařit plnit. Podpořte nás, třeba účastí na vyjmenovaných akcích.
Od března má náš spolek u Komerční banky vlastní účet: 43-1599910207/100. I tam je možno v případě zájmu
přispět a podpořit nás.
Na závěr chci vyjádřit veliké poděkování pánům Petru a Lukáši Jiříčkovým za bezplatnou opravu
nejhorších děr a osazení chybějících hřebenáčů na střeše našeho kostela. Veliké díky!
Za Novoveský okrašlovací spolek Ing. Jaroslav Lubas neboli -jas-, toho času předseda NOSu

