NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
•

Slavnostní otevření lanového centra

30.srpna 2008 se uskutečnila v areálu lanového centra „Park
König“ akce k závěru prázdnin – Poslední prázdninové svezení.
Akce byla koncipovaná jako dodatečné slavnostní otevření
lanového centra s cílem seznámit občany se záměrem, zabavit
dítka i dospělé
hrami a soutěžemi
a poslechnout si při
tom i hudbu. Akci
pořádala
firma
Sidmir - majitel
lanového
centra
společně
s obcí
Nová
Ves
a
NOSem. NOS zajišťoval
občerstvení a soutěže pro děti.
Navíc jsme se všichni „vyblbli“
při četných soutěžích týmů. Počasí
nám přálo, byla to hezká akce.

Foto –jas-, -kl-, Radek Kiesewetter, Jan Ekl

•

Výroční členská schůze 26.9.2008

26.9.2008 jsme v rámci výroční členské schůze oslavili rok
trvání našeho spolku. Sezení proběhlo již tradičně
v příjemném prostředí penzionu Maják, kde má náš spolek
své stálé útočiště. Ohlédli jsme se za dle našeho soudu
bohatou činností spolku, zvolili staronového člena výboru a
místopředsedu Radka Kiesewettera, zvolili staronového
předsedu J.Lubase.
Přijali jsme nové členy spolku – Lenku Pluhařovou, Václava
Lebedu, Ivu Románkovou, Miroslava
Drbohlava,
Jaroslavu Eklovou a Jana Ekla. Schválili jsme záměr spolku
vykácet a zčásti znovu zasadit zeleň na pozemcích NOSu
v okolí kostela Panny Marie a schválili program akcí do
konce tohoto a na začátek příštího roku. O tom budete
průběžně informováni.

•

Oprava pomníku obětem 1.světové války na Horní Černé Studnici

Práce na obnově pomníku obětem 1.světové války na Horní Černé Studnici pokročili. V průběhu září a října tu proběhlo

několik brigád NOSu, při nichž bylo provedeno odstranění křoví
u pomníku, odkopán pařez po tůji, navežen perk na zarovnání.
Kamenické práce na pomníku včetně očištění kamenů provedla
místní kamenická firma pana Rostislava Dvořáka. Nová deska je
již hotova a čeká na instalaci, řetězy jsou nazinkovány a čekají na
finální povrchovou ochranu.

Foto R.Kiesewetter a –jas-

Známe již rovněž termín slavnostní odhalení – přijďte se podívat v sobotu 15. 11. 2008 ve 14.00 hodin

•

Kostel Panny Marie

Vysekání křovin u kostela Panny Marie a posekání bylo další akcí spolku, která proběhla 24.9.2008. Součástí brigády bylo i
započetí prací na nové elektroinstalaci v kostele, která je nutností pro zdárný průběh akcí spolku uvnitř kostela i v přilehlých
prostorách venku.

Foto R.Kiesewetter

• Oprava božích muk
„U Anastázového Tondy“ v Nové Vsi
Další zkrášlovací akce, na které se podílí NOS, je
obnova božích muk „U Anastázového Tondy“.
Obec ve spolupráci s NOSem získala dotaci od
Libereckého kraje na opravu této památky, která pochází
již z roku 1814. Po vyřezání, které proběhlo již
v průběhu minulého roku, jsme tentokrát odkopali okolí
památky, vyvozili odsud opravdu mnoho koleček střepů,
aby se nám pod terénem ukázal ještě jeden stupeň
žulového podstavce.

Posléze jsme prostor orámovali žulovými
balvany, které se nalézaly roztroušené
v nedaleké vzdálenosti na hraně bývalého
pole. Na pomoc nám přišel také pan Tomáš
Hák – děkujeme. Následovat bude srovnání
podstavce a obnova kříže.

Na závěr chci zmínit jeden ze záměrů spolku na příští rok.
Pramen Nisy v nedávné době ztratil prostřednictvím rukou
nenechavců pamětní desku. Pramen Nisy byl zřízen
stejnojmenným předchůdcem našeho spolku a tak i pro nás je
podoba prameniště jednou z priorit. Na příští rok tedy náš
spolek ve

spolupráci s obcí a dalšími
subjekty připravuje projekt,
který bude zahrnovat mimo
jiné i obnovu pomníku u
pramene Nisy.
Prosluněný podzim přeje
-jas-

Foto R.Kiesewetter

