
 
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 

 
• Oprava vitráží kostela Panny Marie 

 
V restaurátorské dílně pana Roskovce v Železném Brodě pokračují obnovovací práce na dalších vitrážových 
oknech novoveského kostela Panny Marie. Z příchodem jara bude osazeno další zrestaurované okno v pravé části 
presbytáře.  

• Střecha kostela Panny Marie 
 
Na začátku února v rámci spolkové brigády byl odklizen navátý sníh z půdních prostor kostela. Lednové sněhové vánice zapříčinili 
nahromadění značného množství sněhu na půdě kostela v místech poškození střešního pláště. S ohledem na finanční náročnost opravy 
střechy nad lodí kostela budeme muset v příštím roce zajistit provizorní opravy některých částí střechy. 
 

 
Na snímcích můžete zároveň shlédnout rozlehlé půdní prostory kostela, které bychom v budoucnu chtěli smysluplně využít. Na téma 
využití půdních prostor v rámci spolku již započala debata. S jejím výsledkem vás v budoucnu rádi seznámíme. V připravovaném 
záměru obnovy střechy nad lodí kostela bude třeba výsledek naší diskuze rovněž zohlednit. 
 



 
• Naši mecenáši 
 
Na sklonku roku minulého a na začátku tohoto roku jsme jako spolek obdrželi finanční dary od několika dárců. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat: 
Paní Emílii Maixnerové z Dolní Dobrouče za finanční dar na obnovu vitrážových oken 
Rodině Třískových z Dolní Dobrouče za finanční dar na opravu střechy kostela 
Panu Robertu Janatovi s rodinou z Nové Vsi nad Nisou za finanční dar spolku 
 
 

Co chystáme: 
 

Novoveský Masopust – pozor – změna termínu !!! 
Novoveský masopust se s ohledem na termínovou kolizi s Lyžovačkou 2012 o týden posouvá. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Společně s místním sborem dobrovolných hasičů a obcí Nová Ves nad Nisou  

vás zveme na 
Novoveský Masopust 2012,  

v sobotu 25.února 2012 od 14.00 hodin 
jako již tradičně na prostranství u obecního úřadu. 

Připraveny budou soutěže pro děti a dospělé, průvod maškar za doprovodu harmonikáře,  
bohaté občerstvení u NOSu a hasičů, zabíjačková kuchyně. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Na viděnou na Masopustu.  
 
                                                                                                                                                      Za NOS –jas-       Foto -rak- a Roskovec 
 

www.novoveskyokraslovacispolek.cz 
V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový účet u Komerční banky: 

43-1599910207/0100 
 
 

A na závěr ještě historický snímek z roku 1936, zachycující stavební dění na kostele Panny Marie. 
Projekční a stavební práce tehdy prováděla firma architekta Maxe Dauta z Jablonce. 

 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz

