
 
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 

 
• Předvánoční koncert v kostele Panny Marie 
 

V sobotu 12.12.2009 
v odpoledních hodi-
nách se uskutečnil 
v našem kostele 
Panny Marie již tra-
diční předvánoční 
koncert.  Na úvod 
vystoupily děti 
z novoveské školky a 
školy. Následovalo 
vystoupení  pěvecké-
ho souboru Janáček, 
jehož členové si pro 
nás tentokrát připra-
vili Českou mši 
vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Naše spolkař-
ky jako již tradičně 
napekly a pro pří-
chozí bylo připra-
veno i něco na za-
hřátí. Na závěr jsme 
si zazpívali společně 
koledy a vánočně 
naladěni  jsme se 
postupně rozešli do 
svých domovů.  
Děkujeme všem 
účinkujícím za hezký 
kulturní zážitek a 
všem příchozím za 
jejich návštěvu a 
podporu. 
 

 
 
• Výsadba zeleně na Teprberku 
Na konci roku se nám podařilo úspěšně uzavřít projekt s názvem „Zakládání krajinářsky významné zeleně v Nové Vsi nad 
Nisou – plácek „Na čihadlech“, zaměřený na výsadbu zeleně na jihozápadní straně kostela. Při volbě názvu projektu, jak se 
můžete dočíst i na informačních cedulích na Teprberku, jsme se nechali inspirovat dalším s historických názvů návrší – 
v původním znění „Vogelherdberg“ – v překladu „Kopec s čihadlem“.  
Ještě jednou bych za náš spolek chtěl poděkovat Libereckému kraji, jenž prostřednictvím Grantového fondu ochrany 
přírody náš projekt finančně podpořil. 
 
 
• Co chystáme v roce 2010 
Novoroční výstup je za námi, 13.února se chystáme poveselit na plesu destilatérů v Zásadě, 20.února spolu s obcí a SDH 
uspořádáme Masopust, blíží se Čarodějnice, v květnu Kuličkiáda, úklidová brigáda u pramene Nisy a Jarní slavnost Nisanka 
2010, odhalíme v náhradním termínu boží muka u Anastázového Tondy a dokončíme s obcí obnovu pramene Nisy, chystáme 
práce na zkulturnění okolí skály u koupaliště spojené s budoucí instalací pamětní desky Konrádu Königovi, samozřejmě budou 
pokračovat práce na kostele Panny Marie a jeho okolí, další fáze obnovy střešního pláště kostela jsou odvislé na výši finančních 
prostředků spolku. I v letošním roce se budeme snažit uspět s některými zamýšlenými projekty buď sami jako spolek či ve 
spolupráci s obcí. Chystáme koncert v našem kostele a další již tradiční akce. Držte nám palce a na viděnou na našich akcích. 



 
 

• Novoroční výstup na Nisanku 
 
Máme za sebou první úspěšnou akci roku 2010 – v pořadí již třetí  novoroční výstup na 
Nisanku. I když počasí nebylo zcela ideální, vystoupalo na návrší k rozhledně Nisance několik 
set milovníků turistiky z širokého okolí. Jako každoročně je tu čekalo něco na památku a také 
něco k zakousnutí – třeba výborný novoroční gulášek, chladivé destiláty, horké nápoje i žhavá 
novinka v našem sortimentu ze Zásady – smetanový likér Skol se šlehačkou. Spolek pro obec 
jako každoročně zajišťoval také prodej suvenýru na rozhledně, samotná rozhledna ale 
tentokrát musela díky silné ledové námraze zůstat nepřístupná. Slunečné počasí na příští 
novoroční výstup jsme již objednali, tak na viděnou za rok J. 
         Za NOS –jas- 

Foto Jan Ekl,- jas-, KL, Zdeňka Hornová  
 

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

 
Náš spolek má u Komerční banky vlastní účet: 43-1599910207/0100, kam je možno v případě zájmu také přispět a podpořit nás J 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz

