NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
•

Brigáda u pramene Nisy

Brigáda u pramene Nisy, svolaná okrašlovacím spolkem na neděli
18.5., musela být z důvodu silného celodenního deště odvolána.
Sešli jsme se tedy jen jako spolek o týden později, abychom
symbolicky pramen Nisy připravili na Slavnosti řeky Nisy.
Tentokrát jsme největší úsilí věnovali čištění povalového chodníku.

Následovala další část odpoledního programu – první zkušební stavění nového spolkového stanu s menší s tím spojenou
oslavou. Byla to příprava na nadcházející Jarní slavnost u rozhledny Nisanky, kde nám jako spolku stavba nového stanu šla
opravdu od ruky.

Další dny byly již ve znamení příprav
na zahájení Slavností řeky Nisy – Jarní
slavnost Nisanka 2008.

•

Slavnosti řeky Nisy – Jarní slavnost Nisanka 2008

Náš spolek se na slavnosti podílel především organizačně, zajišťoval také z části občerstvení a pomáhal s přípravou
programu pro děti. Ve spolupráci s obcí, Sborem dobrovolných hasičů a Mateřským centrem Jablíčko z Jablonce a
dalšími jednotlivci se podařilo uspořádat hezkou akci, která se doufejme stane hezkou tradicí a bude jak co se týče
programu, tak co se týče počtu návštěvníků ještě mohutnět. Výtěžek z akce, který skončil v kase spolku a v kostelíčku,
poputuje na opravy našeho kostela Panny Marie a pomůže rozvíjet další činnosti spolku v rámci obce.
Více v obrazové příloze…
•

Kostel Panny Marie

Proběhla úklidová brigáda v kostele zaměřená na vyklizení
půdních prostor a věže kostela, byl pokosen prostor kolem
kostela, probíhají přípravné práce na zřízení nové
elektroinstalace, proběhlo jednání ohledně dalšího využití
věže kostela k přenosu internetového signálu…
•

Spolkový minivýlet – maxovské zvony

Foto L.Jiřičko

Na pozvání člena našeho spolku
p.IC.Lic.Michala Podzimka část spolkařů
vyrazila na krátký výlet do nedalekého
Maxova, kde se místním podařilo završit
rekonstrukci tamního kostelíku pořízením
nových zvonů. Mohli jsme si na ně
dokonce zahrát a potěšit se tak nejen
pohledem na mistrovskou zvonařskou
práci, ale i jejich hezkým souzvukem.
Načerpali
jsme
několik
zkušeností
souvisejících
s takovým
počinem,
výstupem této návštěvy bude mimo jiné
návštěva zvonaře v našem kostele, kde
posoudí použitelnost zvonové stolice ve
věži. I mi bychom v budoucnu chtěli do
našeho kostela navrátit zvony, oproti
Maxovákům však zatím stojíme na samém
začátku.

•

Benefiční koncert hudby barokního a klasického období v našem kostele Panny Marie
6.června 2008 se v našem kostele uskutečnil benefiční koncert hudby barokního a
klasického období. Zahráli nám na gemshorny a trumpetu p.Michal Podzimek, na
varhany p.Hans Lau a na housle p.Václav Hájek. Zazněly skladby Bacha,
Händela, Corelliho… . Velká účast na koncertu nás i hudebníky potěšila, na
závěr jsme měli připraveno malé překvapení pro IC.Lic. M.Podzimka Th.D.
k jeho 10-tiletému výročí od vysvěcení, zazpívali mu děti z pražské školy
Hloubětín, ubytované toho času v penzionu Maják manželů Papouškových. Na
závěr si bylo možno zakoupit CD-nosiče se zahranými skladbami věnované
M.Podzimkem. Výtěžek s jejich prodeje včetně dobrovolných příspěvků
přítomných, vhozených do kostelíku, budou směřovány na opravy střechy našeho
kostela.

Foto Lukáš Babčický
a Jiří Kovanic

•

Oprava pomníku obětem 1.světové války na Horní Černé Studnici
a božích muk u Anastázového Tondy v Nové Vsi

Obec ve spolupráci s NOSem získala dotaci od Libereckého kraje na opravu dvou drobných památek v naší obci –
pomníku obětem první světové války na Horní Černé Studnici a božích muk u Anastázového Tondy v Nové Vsi. Členové
našeho spolku pomáhají se zajištěním dokumentačních podkladů pro realizaci projektu, spolek bude z části realizovat
práce na obnově těchto památek, obci pomůže s koordinací ostatních prací a při jednání s dodavatelskými firmami. Po
dokončení rekonstrukce obou památek jsou obcí a NOSem plánovány menší slavnosti u obou památek, o jejichž termínu
budete včas informováni.

Pomník obětem 1.světové války na Horní Černé Studnici
1923

1.světová válka - krvavý konflikt, během níž jen v bitvě u
Verdunu padlo kolem 800 tisíc lidí a na jejímž konci byl počet
obětí války kolem 10 milionů, znamenala i pro Novou Ves s
osadou Horní Černou Studnicí tragédii v podobě 85 padlých, 10
nezvěstných, 34 válečných invalidů. Válka rozvrátila lidské
životy a celé rodiny sociálně i ekonomicky.
Každý padlý znamenal nejen pro rodinu, ale rovněž pro obec
velkou a nenahraditelnou ztrátu a čím menší osada, tím taková
ztráta byla citelnější. Osada Horní Černá Studnice ve válce přišla
o osm spoluobčanů. Byly to August Brosch, Alfred Kleinert,
Reinhold Ulbrich, Reinhold Zimmermann, Erwin Staffen, Emil
Ullmann, Hugo Neumann a Reinhold Kleinert. Válečné útrapy
měly u dalších tří místních obyvatel – Wilhelma Gynskei,
Rudolfa Knoblocha a Hermanna Feixe doživotní zdravotní
následky.
V roce 1923 místní občané prostřednictvím místních spolků –
spolku dobrovolných hasičů, místního okrašlovacího spolku a
pěveckého spolku Liederkranz (Věnec písní) – zřídily všem
obětem války, pohřešovaným a ve válečných časech zemřelým

na památku žulový pomníček naproti tehdejšímu hostinci
„Heidehof“ („Luční dvůr“). Kamenické práce na pomníku
provedl místní kamenický mistr Josef Hrdlička starší.
Po druhé světové válce byla po odsunu většiny místních
obyvatel z pomníku původní deska s německým textem a
jmény padlých odstraněna. Až v roce 1988 byla na místo
původní desky z iniciativy Rudolfa Haupta z Horní Černé
Studnice osazena mramorová deska s křížkem a letopočty
1914-18, kterou zhotovil a sem umístil novoveský
kameník pan Rostislav Dvořák. „Pánům se děkuje“ – řekli
by jim asi staří černostudniční kameníci.
Tehdy to bylo maximum možné. Dnes, po 85 letech od
zřízení pomníčku, nastal čas přistoupit k celkové
rekonstrukci pomníku odpovídající dnešním možnostem a
dnešnímu náhledu na věc.
V rámci Grantového fondu Libereckého kraje byla na
rekonstrukci tohoto pomníku a božích muk „U
Anastázového Tondy“ získána dotace, s jejíž pomocí a s
pomocí obce bude možno v nejbližší době dát oběma
drobným památkám opět důstojnou podobu.
O průběhu prací budete průběžně informováni.
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