NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
Po delší odmlce bych Vás rád informoval o aktivitách spolku. První polovina tohoto roku byla pro náš
spolek velmi hektická, téměř každý víkend jsme absolvovali nějakou akci či brigádu a tak ke shrnutí našich
aktivit do zpravodaje jsem se dostal až nyní. Počasí bylo vrtkavé, v rámci možného jsme ale měli nakonec
vždy štěstí.

•

Jarní slavnost Nisanka 2010

Tradiční akce, zasadili jsme strom – tentokrát slivoň – dar manželů Špicarových, hrálo se, zpívalo,
tancovalo, občerstvení zajišťoval již tradičně NOS a SDH. Cena do soutěže ve výstupech – broušená skleněná lahev s
průzračnou slivovicí a sklenkami pro pana Zdeňka Bláhu z Jablonce byla darem pana Martina Balatky – majitele destilerie ze
Zásady. Soutěže pro děti pořádalo opět tradičně mateřské centrum Jablíčko za pomoci našich spolkařek, nechybělo divadélko
pro děti. Za rok nashledanou… (foto viz minulé číslo zpravodaje).

•

Slavnostní odhalení křížku u Anastázového Tondy

V neděli 6. června 2010 se uskutečnila slavnost u obnovených božích muk u Anastázového Tondy. Odložení slavnosti kvůli
nepřízni počasí se vyplatilo, byly jsme odměněni slunečným počasím, které činilo vrásky snad jen přítomným fotografům.
Naše spolkařka Kamila Lubasová postupně u křížku uvítala starostu naší obce pana Milana Fialu, mě jako zástupce NOSu,
Jaroslava Lubase staršího, jenž vykoval nový kříž a především paní Ivetu Liškovou, která vtiskla podobu postavám na kříži a
podepsala se tak nejvýrazněji na dnešní obnovené podobě kříže. Slavnost již tradičně příjemně doprovázelo příležitostné
hudební uskupení pod vedením Magdy Holé. Bývalý administrátor smržovské farnosti pan IC. Lic. Michal Podzimek Th.D. po
hezkém průvodním slově připomínajícím stále aktuální poselství těchto památek slavnostně boží muka vysvětil a po zvěčnění se
do pamětního listu a malém občerstvení následovala v kostele Panny Marie pravidelná bohoslužba.

•

Údržba okolí kostela Panny Marie

Prostranství kolem kostela se přes jarní sucha podařilo úspěšně zatravnit a tak jsme mohli s radostí a oproti předchozím létům
podstatně jednodušeji provádět údržbu zeleně. Na rozhraní jara a léta bylo nutné rovněž provádět masivní zálivku nově vysazené
jeřábové aleje. V průběhu podzimu plánujeme pokročit s pracemi na parkovišti před kostelem a doladit terén kolem kostela
s ohledem na následnou údržbu.
Další kroky v tomto prostoru jsou s ohledem na charakter místa pečlivě zvažovány.

•

Obnova pramene Nisy – slavnostní odhalení obnoveného pomníku

V sobotu 12.června 2010 v odpoledních hodinách - osmdesát let od odhalení pomníku u pramene Nisy našimi předchůdci a třicet
let od osazení předchozí pamětní desky – jsme se sešli u pramene Nisy, abychom slavnostně odhalili obnovený pomník nad
pramenem Lužické Nisy.

Dík patří všem, díky nimž se projekt podařilo úspěšně slavnostně završit. V první řadě je to Liberecký kraj, bez jehož finanční
podpory našeho projektu by práce v realizovaném rozsahu nebylo možno uskutečnit. Finančně se na projektu podílela rovněž obec
Nová Ves nad Nisou, která byla zároveň nositelem projektu a která umožnila našemu spolku důstojně navázat na úsilí našich
předchůdců. Projekt by nemohl být realizován bez místního kamenosochaře pana Rostislava Dvořáka staršího, jenž pro nás
realizoval ze šluknovského syenitu zhotovenou část pamětní desky, nerezovou část pamětní desky pak zhotovili místní zámečníci
Jaroslav Lubas starší se synem Pavlem. Součástí realizace je i raznice se stylizovaným znakem obce, sloužící jako propisovací
razítko, umístěná přímo na pomníku. Veliký dík patří panu akademickému sochaři Jiřímu Dostálovi z Loučné – řediteli jablonecké
uměleckoprůmyslové školy - za návrh podoby nové pamětní desky včetně raznice a doprovod projektu. V rámci prací vznikl i
první kamenný most přes Lužickou Nisu, kde krom našeho spolku přiložili ruku k dílu naši sousedé ze Smržovky, kameny pro
mostek umně upravili kameníci a bratři Daniel a Rostislav Dvořákovi, kovové kotvy na mostek realizoval opět Jaroslav Lubas
starší.

Fotografie ze slavnosti pak mimo jiných putovaly na novou vícejazyčnou informační tabuli, na jejíž realizaci se krom spolkařů
podílel grafik Petr Ferdyš Polda z Liberce, překlady textů vznikly díky spolkaři Alastairu S. Edwardsovi, Iloně Penzkoferové a
panu Pavlu Ajchlerovi.
Slavnost samotnou doprovodila skupina Zlatý holky s jejich jizerskohorskými a jinými písničkami a taneční a swingový orchestr
při ZUŠ ze Železného Brodu pod taktovkou R. Müllera. První kamenný most přes Lužickou Nisu slavnostně zpřístupnili zástupci
obce Nové Vsi nad Nisou a okolních měst Lučany n.N., Smržovka a Jablonec n.N.

•

Svatba v kostele Panny Marie

V novoveském kostele se uskutečnila po dlouhé době
svatba. Náš spolkař Jirka Papoušek ml. si bral 6. srpna bral
za ženu svojí partnerku Lucku, oddával starosta a náš
spolkař pan Milan Fiala. Jako spolkaři a kamarádi jsme
proto oprášili několik starých svatebních zvyků, něco málo přidali a postarali se tak novomanželům o malé zpestření slavnostního
dne.
Za spolkaře jim ještě jednou přeji mnoho lásky, štěstí a zdraví na společné cestě životem.

•

Obnova vitráží na kostele Panny Marie

•

Publikace Novoveské putování časem a přírodou

V rámci výběrového řízení na obnovu vitrážových oken, jejichž stav byl odborníky vyhodnocen jako velmi špatný, byla spolkem
vybrána restaurátorská firma pana Davida Roskovce z Hrubé Horky. Nabídky byly posuzovány s ohledem na cenu díla, které
zahrnuje kompletní sejmutí, ošetření, doplnění, domalbu, sesazení a znovuinstalaci okenních vitrážových oken, které jsou
zaslouženě chloubou našeho novoveského kostela. Dalším kritériem bylo samozřejmě i posouzení kompetence firem s ohledem
na již realizované obdobné zakázky nejen v našem okolí. Obnova vitráží je finančně nákladnou záležitostí, proto je rozpočet na
obnovu rozčleněn na jednotlivá okna. Realizaci bude bezpochyby nutné rozložit na několik následujících let podle toho, jak se
našemu spolku bude dařit shánět na tuto akci finanční prostředky. Rozčleněním této akce na jednotlivá vitrážová okna vznikl
prostor i pro velkorysejší mecenáše. Některé z vitráží tak budou financovány z příspěvků drobných dárců, jiné naleznou (dvě již
nalezly) svého jednotlivého mecenáše či rodinu, kteří pak budou zvěčněni v rámci restaurátorských prací na vitrážové tabulce
vedle jména fundátora okna pro generace příští. Jako spolek jsme zároveň zažádali o grantovou podporu na obnovu dvou
nejohroženějších vitráží, uvidíme, zda budeme tentokrát úspěšní. Poděkování na tomto místě patří pracovníkům jabloneckého
odboru památkové péče za jejich pochopení a podporu.
Pokud máte zájem dozvědět se více informací, či přímo pomoci s obnovou této významné novoveské památky, neváhejte nás
kdykoliv kontaktovat. Více na www.novoveskyokraslovacispolek.cz

Jak už jste byli v krátkosti informování, vydal spolek Novovesan s pomocí našeho spolku novou publikaci s názvem Novoveské
putování časem a přírodou. Jedná se o společný autorský projekt paní Ireny Pluhařové a mé osoby. Slavnostní představení
publikace se uskutečnilo v rámci slavnosti u pramene Nisy 12. června tohoto roku, paní Irenu Pluhařovou na slavnosti zastoupil

její manžel Petr, jenž se na vzniku publikace rovněž podílel. Průvodce provede čtenáře a návštěvníka obce podél dvou tras,
vinoucích se naší obcí včetně osady Horní Černé Studnice, jednotlivá zastavení seznamují čtenáře s místními pamětihodnostmi a
jejich příběhy, s přírodními vzácnostmi a zvláštnostmi naší malebné obce. Navštívíte s námi horské louky a rašeliniště s jejich
vzácnou květenou, Mléčnou studánku, Pörnerovi skály, arboretum na Černé Studnici, památné stromy, boží muka s jejich příběhy
a mnoho dalších pro vás známých míst. Věřím, že některá z nich i pro vás budou malým překvapením.
Poděkování náleží všem, kteří se podíleli na vzniku publikace a zapůjčili obrazové materiály, děkuji grafiku Pertu Ferdyši Poldovi
za trpělivost a perfektně odvedenou práci a především Ireně Pluhařové za spolupráci a za zajištění finančních prostředků na tento
projekt. Materiál byl vytvořen za finanční podpory Grantového fondu Libereckého kraje a obce Nová Ves nad Nisou.
Zakoupením publikace u našeho spolku přispějete na obnovu vitráží novoveského kostela. Nejbližší akce, na níž budete mít tuto
možnost, bude předvánoční koncert v našem kostele.

•

Pamětní medaile

U příležitosti slavnostního odhalení obnoveného pomníku u pramene Nisy náš spolek nechal zhotovit skleněnou pamětní medaili
s motivem pramene Nisy. Motiv je identický s turistickou raznicí, umístěnou na pomníku u pramene Nisy, navrhl jej pro nás
akademický sochař Jiří Dostál, jenž má k naší obci vřelý vztah. Našim záměrem bylo vytvořit důstojnou památku na výjimečnou
událost a využít k tomu pro zdejší oblast po staletí typický ušlechtilý materiál – sklo. Naším přáním bylo vytvořit také památku na
současnou generaci dovedných řemeslníků – sochařů, rytců, sklářů - mačkářů a brusičů…
Až při realizaci jsem si bolestně uvědomil, jak moc jejich řady prořídly. Před osmdesáti lety, kdy naši předchůdci odhalovali
původní pomník nad pramenem Nisy, by většinu potřebných profesí bylo možno nalézt v řadách novovesáků, což dnes bohužel
nebylo možné.

Děkuji na tomto místě ještě jednou všem, s jejichž pomocí mohla tato drobná upomínka vzniknout. Návrh a model zhotovil ve
svém ateliéru v Loučné akademický sochař Jiří Dostál, rytecké práce a spasování mačkacích kleští zrealizoval pan Anselm
Roskovec z Hrubé Horky u Železného Brodu, novovesák pan František Horna nám ve své sklářské dílně u pece namačkal výlisky,
novoveský brusič ve výslužbě pan Oldřich Kulhavý nás zavedl do brusičské dílny pana Milana Kotuse v Josefově Dole, kde byly
výlisky odbrokovány, opískovány a zušlechtěny na kuličských a hladinových brusech. Krabičku na medaili pro nás zhotovil ve
své knihařské a kartonážní dílně v Pelechově u Železného Brodu knihař pan Jaroslav Peer. Grafiku s novoveským motivem
nakreslil opět pan Jiří Dostál, doprovodný tisk, popisující cestu vzniku pamětní medaile a historii pramene Lužické Nisy a jeho

proměny, zpracoval graficky Petr Ferdyš Polda z Liberce a vytiskla fy. Macek a Kusala z Jablonce. Děkuji také autorům
použitých fotografií.

Náklad pamětních medailí ve třech
barevných odstínech byl omezen, zbývající
exempláře budou z části ke koupi do
vyprodání na našich několika následujících
akcích – nejdříve opět na předvánočním
koncertu v našem kostele.

•

Pomoc spolku při odstraňování škod po povodních

V neděli 15. srpna se mužská část našeho spolku vypravila do Nové Vsi u Liberce, postižené povodněmi. Naše skupina
v povodněmi zdevastované obci dostala za úkol odklízení naplaveného materiálu v jednom z úseků podél místního potoka.
Provedli jsme rozřezání naplaveného dřeva, větší kulatinu
jsme soustředili do jednoho místa, drobnější naplavený
materiál byl na místě spálen. Rozsah škod nás šokoval, vodní
živel po sobě zanechal všude kolem neuvěřitelnou spoušť.
V odpoledních hodinách jsme sice unaveni opouštěli
s dobrým pocitem vyčištěný prostor, všudypřítomné stopy po
povodni ale nedávaly prostor k příliš velkému optimismu…

Za NOS –jas-

Foto –rak-, -jas-, Martin Jakoubek, Zuzana a Jiří Kovanicovi,
Jiří Dostál, Jiří Papoušek, -KL-

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.

