
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 
 

• Dotace na výsadbu zeleně  a úpravu prostranství u kostela 
Realizace projektu, podpořená Libereckým krajem,  na výsadbu krajinářsky významné zeleně na 
prostranství u kostela  se rozběhla naplno. Právě probíhají úpravy terénu – odstranění starých pařezů, 
zarovnání.  Spolkaři na brigádě očistili i značnou část   
původního kamenného obrubníku, který vymezuje prostor 
kolem kostela, ze strany od silnice jím bude zároveň jasně 
vymezeno parkování. Oseli prostor trávou. Zbývá odvézt 

zbylý materiál, dorovnat zbývající část pozemku a vysázet stromy – sladkoplodé 

jeřáby. Pokud nám počasí bude přát, měli bychom projekt uzavřít ještě 
v tomto roce. 
 
• Kostel Panny Marie 

S ohledem na blížící se 
koncert v kostele jsme se 
rozhodli vymalovat část 
interiéru kostela pod okny. 
Akci si vzal na starost 
Jirka Papoušek mladší, 
díky němu a několika 
pomocníkům jsou práce 
před dokončením.  
 
 

 
• Výroční členská schůze 
V pátek 9.10. proběhla v prostorách penzionu Maják výroční členská schůze NOSu. Po roce jsme mohli bilancovat, co se nám 
podařilo. Máme za sebou další úspěšný rok naší činnosti. 
Výbor spolku zůstal v původním složení, předsedou spolku rovněž zůstal J. Lubas, místopředsedou R. Kiesewetter. 



Novým členem našeho spolku se stal Alastair S. Edwards, IC.Lic. Michal Podzimek ThDr. byl zvolen čestným členem našeho 
spolku. 
Z několika návrhů jsme konečně vybrali spolkový znak. Byl sestaven předběžný kalendář akcí spolku na příští rok a 
diskutovány záměry spolku pro příští rok. Proběhla také diskuze nad novou podobou spolkových webových stránek, 
vytvořených R. Kiesewetterem. 
Po oficiální části představil R. Kiesewetter nejnovější výsledek své práce - CD nosič s kompletními Zpravodaji od pramene 
Nisy od prvního čísla z roku 1998 až dodnes. U zrodu tohoto novoveského periodika stáli právě členové našeho spolku a tak 
bylo na co vzpomínat. CD nosiče budou pro veřejnost k dispozici za mírný poplatek na našich akcích, poprvé také před 
chystaným koncertem v našem kostele. 
 
• Projekt na úpravu pramene Nisy 
NOS pro obec rovněž realizuje projekt zaměřený na úpravu pramene Nisy. Projekt obsahuje návrh a pořízení nové pamětní 
desky, osazení razítka – raznice pro příchozí turisty, kteří si zde budou moci sami do svých notesů na památku pořídit razítko, 
bude osazena vícejazyčná informační tabule ve stylu té již realizované u rozhledny Nisanky, která bude návštěvníky 

informovat o historii prameniště a jeho 
proměnách v běhu času a bude 
koncipována jako další zastavení 
chystaného novoveského vyhlídkového 
okruhu. Dále bude přeskládán ostrůvek 
prameniště a podél toku doplněny 
kameny, obnoven první mostek přes 
řeku Nisu J.  
Návrh podoby pamětní desky a 
turistického razítka byla svěřena 
renomovanému umělci – akademickému 
sochaři Jiřímu Dostálovi z Jablonce, 
který kdysi na Nové Vsi také bydlel a se 
kterým také chystáme rozhovor pro náš 
zpravodaj. 
Na přiložených skicách můžete vidět 
pravděpodobnou podobu pomníku i 
razítka, které by mělo být součástí 
pomníku a bude zřejmě umístěno vedle 

nové pamětní desky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Slavnostní odhalení božích muk „U Anastázového Tondy“ 
                                          a koncert v našem kostele Panny Marie. 

V neděli 18. října v odpoledních hodinách proběhne slavnostní odhalení božích muk „U 
Anastázového Tondy“ spojené s koncertem v našem kostele Panny Marie, kde vystoupí 
pěvecký sbor Janáček (viz pozvánka na titulním listu zpravodaje) 
Slavnost bude sestávat ze dvou na sebe navazujících slavnostních událostí, od 15.00 
hodin započne slavnost, při níž budou odhalena a vysvěcena obnovená boží muka „U 
Anastázového Tondy“ nedaleko kostela, od 16.00 hodin navážeme koncertem 
pěveckého sboru Janáček z Jablonce nad Nisou.  
Na viděnou 18. října na Teprberku. 
 
Na závěr chci opět velice poděkovat všem, kteří nám jako spolku při našich akcích byli a 
jsou nápomocni.                 

za NOS –jas- 
 
Foto –rak-, -KL- , -jas-   
                                 
 

Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete rovněž na našem webu 
www.novoveskyokraslovacispolek.cz 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz

