
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Tradiční pouť na Teprberku 

Přináším ještě 

krátké ohlédnutí za 

letošní tradiční 

poutí na Tepr-

berku, v rámci níž 

proběhly také malé 

skotské hry.  

Počasí bylo letos 

vrtkavé, a tak jsme 

do poslední chvíle 

počítali spíše s deštěm. Ten se nám nakonec 

zázračně vyhnul a tak jsme si všichni pouť mohli 

naplno užít.  

Proběhlo plánované vypouštění mírových slepic na balóncích do kosmu, jen oproti původně plánovanému času jsme museli začít 

s vypouštěním o chvilku dřív, jinak by možná žádná ze slepic do kosmu neodstartovala. Ukázalo se navíc, že některé slepice byly 

notně vykrmené, takže k jejich vypuštění bylo třeba více než jen jeden balonek  

Nakonec ale vše klaplo, provolali jsme sborově třikrát sláva a vypouštění mohlo začít. Těch více jak třistaosmdesát balónků 

s mírovými slepicemi představovalo dosavadních třistaosmdesát let papírového trvání naší obce. A stejně jako některé roky v její 

historii byly hvězdně úspěšné, stoupaly i některé z balónků strmě ke hvězdám. No a poněvadž některá léta v třistaosmdesátileté 

historii naší obce nepatří k veleúspěšným a spíše jsou jalová, slabší či někdy i ostudná, tak stejně některé balónky měly problém se už 

jen odpoutat od vypouštějících či skončili svou cestu ke hvězdám neslavně hned na nedalekých stromech .  

Děti i dospělí měli možnost se zapojit do soutěží i tradičního novovesko-skotského klání, které bylo letos doplněno o novou disciplínu 

– hod holínkou do dálky. Bylo možno lézt vzhůru na lezecké stěně i slaňovat dolů z věže kostela, ochutnat a následně vybrat nejlepší 

novoveskou buchtičku, poslouchat harmonikáře, při koncertu v kostele děti z Novovesánku i zpěváky z Kvintusu, venku pak 

muzikanty a u toho si zatančit. 



Připraveno bylo pouťové 

občerstvení, stánky, dílničky i 

bublinová továrna. Jen pán s ručním 

kolotočem nedorazil, neb si rozsekl 

nohu, snad se mu to do příště zahojí. 

Absolutním vítězem letošních 

skotských her se opět stal novovesák 

Viktor Janata, již potřetí!!! 

Gratulujeme! 



 

V rámci pouti jsme měli možnost v rámci projektu Hledá se Marie vybrat si z devíti soch svou patronku kostela. Po sečtení hlasů nás 

s výsledky hlasování seznámil bývalý pan starosta pan Milan Holý, socha byla pak umístěna do obnoveného nasvíceného výklenku 

hned nad obnoveným základním kamenem s letopočtem. Následně byla socha Panny Marie s Ježíškem čestným členem spolku PaeDr. 

Michalem Podzimkem Th.D. slavnostně vysvěcena.  

Poté, co jsme vše uklidili a společně už s úlevou po náročné akci rozprávěli v podloubí kostela, začal se na okolní prostranství snášet 

déšť… 

 

  Zabezpečení vstupního traktu kostela  
V současnosti řešíme způsob zabezpečení vstupního traktu kostela s obnoveným výklenkem. Po zvolení a realizaci nejvhodnějšího 

řešení bude nová socha patronky kostela natrvalo umístěna na své místo. Tam ji také budete mít možnost shlédnout během chystaného 

vánočního koncertu. 
 

 Pochod s Houbovým dědkem a drakiáda pro děti i dospělé  
V neděli 28.9.2014 se uskutečnil ve spolupráci Novoveského okrašlovacího spolku opět a domu dětí a mládeže Vikýř  z Jablonce nad 

Nisou pochod s Houbovým dědkem a drakiáda u rozhledny Nisanka. Od dopoledních hodin proudily od Jabloneckých Pasek zástupy 

rodičů s dětmi, aby na trase plnily úkoly. U rozhledny byla připravena pro děti tvůrčí dílnička, mohly si pouštět draky, s pomocí 

Honzy Havla jsme nachystali ohniště, kde bylo možno si opéct uzenky, jablka a kde jsme jako každoročně opékali brambory. 

Připraveno bylo také něco na zahřátí a osvěžení pro malé i velké a k tomu všemu nám zahráli muzikanti. 

Počasí se velmi vydařilo, opravdu jsme si to užili, tak zase za rok na viděnou. 

 

 

 



 Oprava střechy kostela nad hlavní lodí. 
V letošním grantovém řízení Nadace OF jsme se svou žádostí o příspěvek na obnovu první poloviny střechy kostela nad hlavní lodí – 

její západní části - uspěli a získali příspěvek 30.000 Kč. Slavností předání proběhne na konci listopadu v Praze.  Aktualizujeme proto 

poptávku na obnovu této části střechy. Obnovovací práce plánujeme započít na jaře příštího roku. Bude to možné díky nadačnímu 

příspěvku, darům jednotlivých dárců a organizací a díky spolkovým prostředkům nakumulovaných pro tento účel z výtěžků spolkem 

pořádaných akcí a z příspěvků vybraných na akcích do spolkového kostelíčku.  

 

 Obnova centrálního parku. 
Jak již bylo avizováno, zapojil se náš spolek do projektu 

obnovy centrálního parku ve středu obce. 

Práce byly rozvrženy na několik spolkových brigád, přičemž první proběhla v sobotu 4. října 2014. Zatímco u hasičské zbrojnice se 

řečnilo na předvolebním shromáždění, naši spolkaři v rámci pracovní akce vystavěli z kamenů opěrnou zeď u Císařské skály, 

odkopali vzrostlé pařezy, usadili chybějící schod a urovnali terén pod schodištěm. 

V rámci další víkendové brigády v sobotu a neděli 3. a 4. listopadu jsme společně vyvrtali díry a zabetonovali patky pro hrací stolky, 

informační tabule a sloupky. Zároveň na nově vzniklém prostranství v parku, které nově protíná pěšina, překonávající přes kamenný 

mostek suchý potok, vznikl úsilím spolkařů kamenný labyrint, na jehož vystavění jsme spotřebovali kolem sto čtyřiceti balvanů a 

pěkně jsme se u toho zapotili . Jeho dokončení jsme kvůli brzkému setmění museli nechat již na neděli dopoledne, kdy jako bonus u 

labyrintu vznikla i malá kamenná lavička. Pomoci nám přišel Lukáš Pavka – děkujeme. Velmi nás potěšila Blanka Havlová, která 

nám za doprovodu dětí z Novovesanu, kteří nám přispěchali na pomoc, přinesla něco na zub a nachystala k buchtičkám a zákuskům i 

vynikající kávu – ještě jednou děkujeme. 



Během následujícího víkendu jsme již osadili informační tabule a sloupky, prozatím bez textových částí. Tentokrát nám s instalací 

pomohl Honza Havel – děkujeme. 

Zbývá osadit hrací stolky a textové části tabulí a sloupků. Přijďte se sem podívat. 

 

Co chystáme:  
Novoveský okrašlovací spolek ve spolupráci se spolkem Novovesan Vás srdečně zvou na 

 

V Á N O Č N Í     K O N C E R T 
 

v sobotu 13. prosince 2014 od 18.00 hodin  

v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů v Nové Vsi nad Nisou  
 

Vystoupí místní dětský pěvecký sbor Novovesánek a flétnové kvarteto. 

Na slavnostní úvod a závěr koncertu rozezní naše opravené harmonium Alastair S. Edwards. 
 

V podání Novovesánku zazní například vánoční skladby Nesem vám noviny, Spanilé z archy holubičky, Good king 

Wenceslas (Dobrý král Václav), Slyšte, slyšte pastuškové, Čas radosti veselosti a další. Představí se i nejmenší děti z nově založeného 

přípravného oddělení sborečku. Sbor řídí Mgr. Zuzana Kubelková. 

Část skladeb doprovodí kvarteto zobcových fléten ve složení soprán – Zdena Fantyšová, alt –Vojtěch Fantyš, tenor – Bc. 

Magda Holá, Dis., bas – Mikuláš Holý. V podání kvarteta si budete moci vyslechnout i dvě další vánoční skladby. 

Za klávesové nástroje usednou Marie Holá a Alastair S. Edwards. V podání Marjánky si vyslechneme ragtime na elektrické 

klávesy, Alastairovo vystoupení bude překvapením. Prozradit můžeme, že z harmonia zazní skladba z Britských ostrovů a hudba 

z období baroka. 

V průběhu koncertu Vás krátce seznámíme s prací Novoveského okrašlovacího spolku v tomto roce a s plány do budoucna. 

Po společném zpěvu vánočních koled si vánoční atmosféru odneseme i do svých domovů. 

Před koncertem budete mít možnost prohlédnout si již tradiční výstavu betlémů. Novinkou bude výstava keramických soch 

Panny Marie, vzešlých z dílny spolku Novovesan v rámci akce „Hledá se Marie“. Kdo jste neměl možnost vybírat Marii pro náš 

kostel během letošní pouti, máte nyní možnost vidět nejen vítěznou sochu, která je již vysvěcena a bude umístěna ve výklenku 

kostela, ale i ostatní krásné sochy, které vznikly v letošní letní keramické dílně Novovesanu. 
 

Pro návštěvníky koncertu bude připraveno menší občerstvení. 

Vstupné na koncert je dobrovolné a bude použito na další opravy kostela. 

Těšíme se na viděnou s Vámi.                             www.novoveskyokraslovacispolek.cz    

 

Za NOS Jaroslav Lubas; foto Kamila Lubasová, Jaroslav Lubas a Radek Kiesewetter 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

