
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 
 
• Alej dětí 

 
V sobotu 17.4. se uskutečnila při staré vozové cestě směřující 
k Černé Studnici vý-
sadba Aleje dětí, na 
které se jako partner 
akce zúčastnil také náš 
spolek. Počasí přálo, 
díky společnému úsilí 
v odpoledních 
hodinách již starou 
cestu lemovala nově 
vysazená třešňová alej.   
 
 
 
 
 
• Oprava střechy kostela Panny Marie  

Po řádném zvážení priorit jsme jako spolek zadali firmě pana Probsta další část prací na 
obnově střešního pláště. Byla objednána obnova střechy presbytáře, pan Probst navrhl 
zároveň realizovat obnovu střechy zákristie. Zakázka byla zčásti uhrazena z peněz 
spolku, zčásti je kryta bezúročnou půjčkou jednoho z členů spolku. Zbylou část 
zakázky předfinancoval pan Probst.  
Zásah bylo nutno udělat bezodkladně s ohledem na možné větší škody, některé části 
trámů – jak ukazuje jeden ze snímků, již zcela chyběly. Spolek má nyní před sebou postupné splácení zbylé části zakázky a poté 
bude muset nabrat síly na obnovu střechy na hlavní lodi, což s ohledem na rozsah díla bude chvilku trvat. Pohled na postupně se 
proměňující podobu novoveského kostela a jeho okolí je, jak doufám, nejen pro nás radostí. 

• Úpravy okolí kostela Panny Marie  



24.dubna jsme se sešli u našeho kostela, abychom společně připravili zbývající část prostranství k osetí. Zároveň byly odvezeny 
žulové balvany k pramenu Nisy k vyskládání prameniště. Osetí a uválcování proběhlo v dalším týdnu. 
 
• Obnova pramene Nisy  
I nadále pokračuje obnova prameniště Nisy. Pan Rostislav Dvořák st. již provedl kamenickou část  prací na usazení nové pamětní 
desky, jeho synové pak upravili na míru kamenné bloky určené na mostek a pomohli také s jejich transportem.  
24.dubna - po dokončení terénních úprav u kostela– jsme se přesunuli k pramenu Nisy, kde jsme společně u táboráku poobědvali a 
poté proběhla druhá část celodenní brigády. Podařilo se stahat větve a uklidit okolí prameniště, s pomocí Smržováků v čele s 
bývalým starostou V. Kahánkem a současným starostou M. Hotovcem jsme sesadili první kamenný most přes Nisu a společně 



dovozili u silnice složené kameny. Z těch jsme pak na závěr vyskládali břeh prameniště. Fyzicky nejnáročnější část obnovovacích 
prací máme tak úspěšně za sebou. Zbývají finální úpravy okolí, osazení nové desky a turistického razítka a nové infocedule. 
 

• Obnova vitráží na kostele Panny Marie 
Jak už bylo napsáno, s ohledem na špatný stav vitrážových oken kostela bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele, jenž by 
provedl kompletní restaurování vitráží, tedy jejich odborné sejmutí a rozebrání, vyčištění a domalbu poškozených částí, nové 
sesazení a instalaci včetně nových ochranných sítí. S výsledkem výběrového řízení a dalšími informacemi Vás seznámíme 
v příštím čísle zpravodaje. 

 
• Čarodějnice 2010 

Již tradičně jsme se jako spolek podíleli spolu s místními hasiči a obcí na letošních Čarodějnicích. Zajišťovali jsme z části 
občerstvení, k dispozici dali spolkové pozemky a druhý den před odchodem na Kittelovskou pouť uklidili prostranství a složili 
stan. Počasí vcelku přálo, byla to hezká akce jako vždycky. Na viděnou za rok. 



 
• Kuličkiáda 2010 
15.května proběhl na hřišti u penzionu Maják již třetí ročník Kuličkiády. Více dále… 
 
• Co nás / Vás čeká ? 

 
Jarní slavnost Nisanka 2010 
22. května od 10.00 hodin u rozhledny Nisanka  - více 
viz program vpředu.  
 
Slavnostní odhalení křížku  
u Anastázového Tondy 
V neděli 6.června od 13.00 se uskuteční slavnostní 
odhalení obnovených božích muk u Anastázového 
Tondy.  
Vysvěcení kříže provede IC.LIC Michal Podzimek ThD., 
zapěje všem již důvěrně známé Příležitostné hudební 
uskupení.  
Ve 14.00 na slavnost naváže bohoslužba v kostele Panny 
Marie. 
 
Slavnostní odhalení obnoveného 
pomníku u pramene Nisy 
S předstihem: 
Novoveský okrašlovací spolek a obec Nová Ves nad 
Nisou zvou na slavnostní odhalení obnoveného 
pomníku u pramene Nisy, které proběhne v sobotu 
12.června 2010 od 14.30 hodin u pramene Nisy v Nové 
Vsi nad Nisou.  

   
V rámci slavnosti bude odhalena nová pamětní deska nad 
pramenem Nisy, jejíž podobu navrhl akademický sochař 
Jiří Dostál, bude odhalen první kamenný most přes řeku 
Nisu, připraven bude menší kulturní program, něco na 
památku, k zakousnutí i osvěžení.  
Součástí slavnosti bude také křest nového novoveského 
průvodce, jenž vznikl společným úsilím NOSu a 
Novovesanu.  
Slavnost budou doprovázet jizerskohorskými písničkami Zlatý holky a swingovými melodiemi pod taktovkou R. Müllera 
Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod.  

 
                                 Za NOS –jas-                                                                   
 
 
Foto Lenka Pluhařová, KL, Jan Ekl,  
-rak-, - jas-  

 
 
 
 

Informace o našem spolku 
a o chystaných akcích 

naleznete na webu: 
www.novoveskyokraslovacispolek.cz 
 
 
 
 
V případě zájmu přispět  a podpořit 

nás je Vám k dispozici také náš 
spolkový účet u Komerční banky: 

43-1599910207/100. 
I tam je možno v případě zájmu 

přispět a podpořit nás. 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz


 
 


