
Zvláštní poděkování patří rodině 
Pospíšilových z Horní Černé Studnice 
za nečekané občerstvení v podobě 
výborného koláče. 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 
 
• Oprava pomníku obětem 1. světové války na Horní Černé Studnici 
 
Ošetřené řetězy byly osazeny, tuto část prací provedl Jaroslav Lubas st. To byla poslední práce 
na obnovovaném pomníku. Mnoho času už nám nezbívalo, slavnost spojená s odhalením 
obnoveného pomníku již byla za dveřmi. 
       

• Oprava božích muk „U Anastázového Tondy“ v Nové Vsi 
 
V současnosti probíhají finální práce na kříži, který zhotovuje dle původní podoby 
Kovovýroba Lubas. Osazení kříže proběhne v nejbližší době dle počasí. Samotné slavnostní 
odhalení obnovených božích muk je plánováno na příští rok. O termínu slavnosti vás budeme 
včas informovat. 

 

• Slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem 1. světové války  
 

V sobotu 15.11. 2008 proběhlo slavnostní odhalení obnoveného pomníku obětem 1.světové války 
na Horní Černé Studnici. Počasí nám vcelku přálo, značná účast místních obyvatel i přespolních 
nám udělala radost. Celou slavnost uvedla naše místostarostka a členka NOSu paní Kamila 
Lubasová. Bylo jí dobře slyšet i díky nové obecní ozvučovací technice, která bude při podobných 
slavnostech i v budoucnu skvělým pomocníkem. Kamila Lubasová ve své úvodní řeči uvedla 
celou slavnost, vzpomněla na okolnosti vzniku pomníčku i jeho historii, vzpomněla na zdejšího 
kameníka Josefa Hrdličku st., který na pomníčku realizoval kamenické práce. Připomněla zásluhy 
zdejšího občana pana Rudolfa Haupta, který v 80.letech inicioval dílčí obnovu památníků a jehož 
srdečný vztah i k ostatním černostudničním památkám je dobře znám. Zmínila novoveského 
kameníka pana Rostislava Dvořáka, který se nejen podílel na dílčí obnově pomníku v 80.letech, 
ale spolu se svými dvěma syny realizoval kamenické práce i dnes. Poděkování zaznělo na adresu 
firmy Tybeko 97, která provedla opískování a nazinkování řetězů a fy. Kovovýroba Lubas za 
práce spojené s demontáží a montáží řetězů a práce s tím spojené. Pochvalu samozřejmě obdrželi 
všichni členové NOSu, kteří se podíleli na obnovovacích pracech. Velké poděkování patřilo 
samozřejmě Libereckému kraji, který obnovu pomníku z velké části prostřednictvím dotace 
financoval. Následovaly projevy starosty obce a člena NOSu pana Milana Fialy a předsedy NOSu 
Jaroslava Lubase. Ti 
zmínili události 

1.světové války, vzpomněli na místní padlé i zemřelé 
následkem válečných útrap i důvody, které vedly obec a 
členy NOSu k obnově této místní památky. Následovalo 
povídání pana IC.LIC Michala Podzimka ThD. ze 
Smržovky, který obnovený pomníček také požehnal. 
Slavnostní atmosféru umocňovalo trojí vystoupení 
pěveckého uskupení pod vedením naší spolkařky a 
členky pěveckého souboru Janáček paní Magdy Holé. 
Čestnou stráž v dobových uniformách rakousko-uherské 
armády po celou dobu slavnosti drželi členové klubu 
vojenské historie z České Lípy, na památku obětem byly 
položeny věnce a kytice, zazněla čestná salva, zvěčnili 
jsme se na památku, připili jsme si na zdraví a dobře 
naladěni jsme se vydali k domovu. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
• Kostel Panny Marie 

 
První část prací na nové elektroinstalaci je hotova. V rámci několika brigád v průběhu listopadu byly osazeny nové jističe, 
zásuvky a vypínače u vstupu do kostela a natažena elektroinstalace přes budovu kostela. V příštím roce proběhne další část prací 
v prostoru věže. 
 

• Dražba stromů 
 
Jak už jsme předeslali, okolí kostela dozná několika změn, z nichž jednou je plánované vykácení stávající zeleně na přilehlých 
pozemcích ve vlastnictví spolku a po realizaci terénních úprav následná nová výsadba. V sobotu 29.11.08 proběhla spolková 
aukce stromů, kdy si členové spolku mohli formou dražby zakoupit některý ke kácení určených stromů, přispět tím do spolkové 
kasy a touto formou podpořit novou výsadbu a další spolkové aktivity. 

• Kácení zeleně v okolí kostela 
 
Pokácení prvních šesti stromů v okolí kostela proběhlo v sobotu 6.12.2008. Práce budou pokračovat s ohledem na počasí až do 
jara 2009. 
 

 



Novoveský 
O.krašlovací 
.S.polek 

Obec Nová Ves nad Nisou a NOS 
 

pořádají 

na rozhlednu        isanka 

• Úklid v kostele 
 
V našem kostele jsme uklízeli a připravovali jeho prostory na koncert a adventní čas. 

• Zpívání u stromečku a koncert sboru IUVENTUS, GAUDE v našem kostele      
 
V pátek 12. prosince se sejdeme u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů v 17.30 hodin, koncert 
v kostele započne v hodin 18.00. 
Zveme všechny na tradiční setkání s přáteli a sousedy v tomto adventním čase. Přijďte si zazpívat společně koledy, 
ochutnat teplé i ledové nápoje. Můžete se zaposlouchat do koled a skladeb v podání našich školáků a předškoláků a 
jejich hosta - jabloneckého smíšeného sboru při ZUŠ - IUVENTUS, GAUDE (Mládeži, raduj se). 
Sbor tento rok vyzpíval zlato na World Choir Games v rakouském Grazu. Po pouhých třech letech existence sboru 
a na první zahraniční soutěži, které se zúčastnil, získal zlatou medaili v kategorii dětských sborů. Sbor pod vedením 
Tomáše Pospíšila soutěžil v konkurenci dalších 62 sborů z celého světa. 
Výtěžek benefičního koncertu bude věnován na opravu střechy kostela 
Pod patronací obce akci pořádá Novoveský okrašlovací spolek a ZŠ a MŠ Nová Ves n.N. 
 
• Novoroční výstup na rozhlednu Nisanka 
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ovoroční výstup 
 

. . 

Ve čtvrtek 1.1.2009 
 

na rozhledně Nisanka v Nové Vsi nad Nisou 
 

Prezentace účastníků od 9.30 do 14.30 hod. u rozhledny. 
 
 

Zahájení 2.ročníku celoroční soutěže ve výstupech. 
V případě nepříznivého počasí bude vstup na rozhlednu omezen. 

 

Připraveno něco na zahřátí  
a na památku 
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Pohodový 
závěr roku 
vám přeje 
Jaroslav 
Lubas 


