
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry 

 
Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Tak zase za rok… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Obnova vitrážových oken v kostele Panny Marie  

a slavnostní koncert k ukončení obnovy vitrážových oken 

 
19. října v odpoledních hodinách se uskutečnil slavnostní koncert u příležitosti ukončení obnovy vitrážových oken kostela Panny 

Marie. Přípravu koncertu měl na svých bedrech náš spolkař Alastair S. Edwards, jenž pro tuto slavností příležitost zkomponoval deset 

krátkých skladeb jako poctu deseti obnoveným oknům. Sám také své skladby všem přítomným zahrál na housle, na violoncello jej 

doprovázel pan Vojtěch Kazda. Slavnostní promluvu k jednotlivým oknům přednesl a oknům na závěr požehnal čestný člen spolku p. 

PaedDr. Michal Podzimek Th.D. 

Dobře naladěni jsme před kostelem ještě chvilku pobesedovali a poté plni radosti ze završeného díla kráčeli ke svým domovům.  

Přítomní si měli také možnost pořídit památku na završenou obnovu oken a průvodce následujícím rokem - spolkem vydaný 

velkoformátový kalendář. Fotografické práce pro něj z větší části realizoval náš spolkař a profesionální fotograf pan Jiří Kovanic. 

Některý z nemnoha posledních exemplářů si budete mít možnost pořídit na nadcházejícím vánočním koncertu. 

 

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se na obnově oken podíleli! 

 

 

 

 



 

 Obnova harmonia 

 
Na plánovanou obnovu harmonia, umístěného na kůru kostela, jsme se dosud neúspěšně snažili získat grantový příspěvek. 

Obnovovací práce byly po poptání vyčísleny na 12.000 Kč. Částka obnáší celkovou opravu nástroje včetně následného naladění a 

náklady na dopravu.  

Od pana Michala Petříka, místního chalupáře, jsme nedávno obdrželi finanční dar, směřovaný na obnovu harmonia. 

Velice děkujeme ! 

Na výroční členské schůzi spolkaři na tento jeho počin navázali a obnova harmonia se tím značně přiblížila. 

V současnosti nám chybí ještě 3.000 Kč. Pokud byste se chtěli i Vy přidat, neváhejte  

 

  Výroční členská schůze NOSu 

 
Na letošní výroční členské schůzi se novými členy spolku stali pánové Robert Janata a Jan Papoušek. 

Ohlédli jsme se krátce zpět, abychom mohli vykročit znovu vpřed. Vedení spolku zůstalo po výroční členské schůzi beze změny. 

Našim hlavním cílem pro nadcházející období je soustředění finančních prostředků na obnovu střešního pláště nad hlavní lodi kostela. 

Rozpočet na tuto pro spolek finančně velmi nákladnou akci se pohybuje kolem 500.000 Kč. Obnovu plánujeme realizovat ve dvou 

krocích, jihozápadní stranu střechy jako první.  

 

 Práce v kostele Panny Marie 
V předchozím období jsme jako přípravu na pouť a slaňování z věže realizovali práce ve zvonici věže, kde byla očištěna a natřena 

zvonová stolice, proveden generální úklid prostoru a za pomoci Honzy Havla dočasně nahrazena jedna z nefunkčních žaluziových 

okenních výplní. Po očekávané úpravě instalace telekomunikační techniky ve věži bychom rádi obdobný dočasný zásah realizovali i u 

ostatních oken, aby prostor věže především v zimním období byl více chráněn před nepřízní počasí. 

Proběhla rovněž instalace křišťálového lustru v prostoru presbytáře, který spolku dlouhodobě zapůjčil pan Jiří Papoušek st. Na 

vánoční koncert jej plánujeme zprovoznit. 

 
 

Co chystáme? 
  Vánoční koncert 

 

Novoveský okrašlovací spolek ve spolupráci s obcí Nová Ves nad Nisou a spolkem pro volný čas Novovesan vás zvou na 

Vánoční koncert 

  

v pátek 13. 12. 2013 v 18.00 hod. 

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou 
  

uvedou Smíšený pěvecký sbor Janáček a Jablonecká Píšťalka  
  

MISSA BREVIS PASTORALIS  Jiřího Pavlici 
  

Sbor řídí Mgr. Olga Fröhlichová 

  

Sólisté:  soprán Dana Zahrádková 

  tenor Josef Stašík 

  

Na varhany doprovází Romana Halamová. 

  

 V úvodu jako hostitel vystoupí dětský pěvecký 

sbor Novovesánek 

vedený Mgr. Zuzanou Kubelkovou. 

 
Před a po koncertě budou již tradičně podávány teplé 

nápoje pro děti i dospělé.  

Na závěr koncertu budete mít možnost zazpívat si za 

doprovodu varhan společně s dětmi ze sboru 

Novovesánek a se sborem Janáček tradiční vánoční 

koledy. 

 

Součástí vánočního koncertu bude tradičně výstava betlémů, letos ozvláštněná barokním mechanickým betlémem. 

(Jablonecká premiéra MISSA BREVIS proběhla ke Dni české státnosti dne 28.9.2013 a Nová Ves nad Nisou je tedy teprve druhým 

místem, kde sbor Janáček Missu Brevis uvede.) 

 



 Novoroční výstup na Nisanku 2014 – 7. ročník 

 
Novoveský okrašlovací spolek zve na již 7.ročník  novoročního výstupu na rozhlednu Nisanka.  

Prezentace účastníků u rozhledny 1.1.2014 od 10.00 hodin do 14.30 hodin. 
Na místě bude pro vás připraveno tradičně něco na památku,  k dispozici návštěvníkům bude jako vždy spolková kuchyně s tradičním 

novoročním gulášem a dalšími specialitami a spolkový bar „U Červeného NOSu“ s horkými i ledovými nápoji.. 

Rozhledna bude přístupná za příznivého počasí, které je objednáno. 

 

 

       Za NOS –jas-, foto  -rak-, archiv Janáček                                                                           www.novoveskyokraslovacispolek.cz 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

