
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Obnova centrálního parku. 
V druhé polovině listopadu jsme osadili v parku hrací stolky, dle nasmlouvaných prací rovněž dvě infocedule      

a informační cedulky na sloupky ke stromům. Tím byly práce, k nimž se náš spolek směrem k obci zavázal, 

završeny. Druhý den byl výsledek našeho snažení předán řádně zástupci obce. 

Tak na viděnou v Centralparku  

 Výroční členská schůze spolku 
V listopadu se rovněž uskutečnila výroční členská schůze našeho spolku. Složení výboru a vedení spolku zůstalo beze změny, naše 

řady se rozrostly o dva nové členy – Honzu Havla a Michala Petříka. Shrnuli jsme naše snažení za předchozí období a načrtli smělé 

plány pro letošní rok.  

 

 Oprava střechy kostela nad hlavní lodí. 
V průběhu prosince jsme obdrželi finanční dary na obnovu střechy kostela od rodiny Třískovi z Dolní Dobrouče, Aleny Lubasové 

z Nové Vsi a opětovně nás významně podpořila firma CZ LOKO a.s.. Velice děkujeme! 

V současnosti shromažďujeme nabídky na obnovu střechy kostela nad hlavní lodí a dolaďujeme detaily obnovy. S agendou s tím 

spojenou pomáhají především naši noví spolkaři Honza Havel a Michal Petřík, za což jim patří veliký dík. 

Práce započnou na jaře tohoto roku .  

 

 Vánoční koncert 

 

 



 

Ještě před vánočním koncertem bylo s iniciativy 

Honzy Havla a Radka Kiesewettera osazeno 

ochranné krytí výklenku ve vstupním traktu 

kostela a tak na pouti vybraná socha patronky 

kostela nalezla konečně natrvalo své místo a při 

vánočním koncertu mohl nasvícený výklenek a 

socha v něm vítat příchozí. Pánům se děkuje  

V úvodu se náš spolkař Pavel Lubas postaral o 

malé překvapení v podobě zvukové premiéry 

prvního trubkového zvonu na věži kostela. 

Děkujeme! Pro tento rok nás provází naděje, že to 

bylo překvapení nikoliv poslední. Koncert 

samotný proběhl v sobotu 13.prosince 2014 

v odpoledních hodinách. Vystoupil místní pěvecký 

sbor Novovesánek pod vedením sbormistryně 

Zuzky Kubelkové. V úvodu i na závěr opravené 

harmonium rozezněl náš spolkař Alastair S. 

Edwards. Hudební slavnost doprovázelo flétnové 

kvarteto ve složení soprán – Zdena Fantyšová, alt –

Vojtěch Fantyš, tenor – Bc. Magda Holá, Dis., bas – 

Mikuláš Holý. Všem účinkujícím velice děkujeme za 

krásný zážitek a naladění do dnů vánočních. 

V rámci koncertu jste měly také možnost naposledy 

vidět pohromadě všechny sochy vzniklé v rámci 

projektu Hledá se Marie, děti i dospělí měli možnost 

se potěšit tradiční výstavkou novoveských betlémů. 

I z této akce bude výtěžek použit na opravu střechy 

kostela. Děkujeme! 

 

 Novoroční výstup 

 

Nový rok 2015 jsme tradičně zahájili spolkem 

pořádaným novoročním výstupem na rozhlednu 

Nisanku. Pořádání této akce je pro nás náročné nejen s ohledem na termín akce, vždy nás ale potěší pohled na davy milovníků 

turistiky, proudící na návrší k rozhledně, z velké části naše staré známé. Letos se novoroční výstup vydařil i díky vcelku dobrému 

počasí.  

Dík přináleží obci za možnost opět uspořádat akci na přilehlém obecním prostranství a za zpřístupnění rozhledny, za což krom obce 

patří nemalý dík panu Bohumilu Chroustovskému, jenž provoz pro obec zajišťuje a jenž pro příchozí nachystal i hezkou výzdobu na 

vstupu do rozhledny. 

Přejeme Vám šťastný a pohodový rok 2015. 

Na viděnou na našich akcích v průběhu roku. 

 



Co chystáme:  
                    Novoveský okrašlovací spolek společně s místním Sborem dobrovolných hasičů 

za podpory obce Nová Ves nad Nisou zvou místní i přespolní na 

Novoveský Masopust 2015 

v sobotu 14. února 2015 od 11.00 hodin 
jako již tradičně na prostranství u obecního úřadu. 

Od 11.00 připravena bohatá masopustní kuchyně, zabijačkové menu včetně specialit na grilu, 

masopustní koblihy atd., otevřen bude bar „U červeného NOSu“ a hasičský výčep „U spuchřelé hadice“ 

Masopustní průvod za doprovodu harmonikáře vyráží v 11.30 hodin 

Masopustní masky srdečně vítány, nejlepší budou po právu ohodnoceny. Veselé soudní líčení se zlotřilou 

masopustní kobylkou započne v 12.00 hodin, soutěže pro děti a dospělé od cca 12.15 hodin 

V případě dobrých sněhových podmínek oblíbené dobývání sněhového hradu. 
 

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/

