
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Tradiční jarní úklid u Anastázového Tondy 

 
Náš spolek dlouhodobě pomáhá obci s údržbou okolí božích muk u Anastázového Tondy. Místo si vzal na 

starosti za spolek Alastair S. Edwards, jenž se synem i letos v dubnu uklidil okolí památky.  

 

 Čarodějnice na Teprberku  

 
I letos náš spolek doprovodil Čarodějnice spolu s hasiči přípravou občerstvení, k dispozici pro akci bylo spolkové prostranství u 

kostela.  

Obci přináleží dík za zajištění hudby i ohňostroje. Hasičům za stavbu hranice. Hudební doprovod doznal po letech změny po 

rozhodnutí pana starosty neoslovit již tradičního partnera akce, přičemž jeho původní „nepřesná“ informace zněla: oslovil jsem je – 

odmítli .  

Druhý den jsme uklidili přilehlé prostranství a doprovázeni májovým deštěm jsme v menší skupince společně vyrazili na pouť na 

Krásnou. 

 

 Oprava střechy kostela nad hlavní lodí. 

 

V sobotu 2.1. proběhla spolková brigáda v kostele Panny Marie, kde jsme společně provedli přípravné práce pro případné budoucí 

využití půdních prostor, byly přivezeny kontejnery a ohraničen prostor staveniště. V pondělí pak nastoupili řemeslnící a postupně 

vyměnili nejpoškozenější části střešní vazby přiléhající k věži kostela. Když se počasí umoudřilo, byla snesena původní krytina a 

laťování, osazena fólie a nové laťování.   



 

 

Akci pro nás zajišťuje firma Rafit z Vikýřovic pana Ondřeje 

Koukoly. 

Je pro nás radostné sledovat po mnoha letech společného úsilí a 

shromažďování finančních prostředků dlouho očekávanou obnovu 

kostelní střechy. Věřím, že stejně radostný je to pohled pro 

všechny naše dosavadní podporovatele a příznivce. 

 

 

 Spolková společensko-úklidová brigáda  

u pramene Nisy 

 
Akci jsme naplánovali na sobotu 16.května. Tradičně se sejdeme na místě, uklidíme okolí prameniště a po té poklábosíme, opečeme 

špekáčky a v neposlední řadě si zahrajeme společně oblíbenou hru na schovávanou  

 

Co chystáme:  
 

 Jarní slavnost u Nisanky 

V sobotu 23.5. se uskuteční další ročník Jarní slavnosti u Nisanky, pořádaný obcí Nová Ves nad Nisou. 

Náš spolek se chystá i letos pomoci se zajištěním občerstvení 

 

 Noc kostelů 

Sobota 23.5. - s ohledem na probíhající stavební práce u nás jsme se letos rozhodli pojmout letošní noc kostelů jako spolkový výlet po 

okolních zpřístupněných kostelech  

 

 

Následující akce si poznamenejte do kalendáře, neboť příští zpravodaj vyjde až po jejich uskutečnění : 

 

 Letní koncert v kostele Panny Marie 

V pátek 5.6. - viz následující pozvánka. 

 

 Pohádková přehrada 

V neděli 7.6., start v 9-13 hodin na druhé hrázi přehrady Mšeno. Startovné 15 Kč, pohádkové masky mají vstup zdarma. 

Pořádá Mateřské centrum Jablíčko tradičně i s naší pomocí. 

  

 Novoveská kuličkiáda 

V sobotu 13.6. na hřišti penzionu Maják, od 9.30 hodin registrace hráčů. 

Kuličky lze zapůjčit přímo na místě, hrajeme podle jednoduchých pravidel. Hrát mohou děti i dospělí. 

 
             

Těšíme se na viděnou s Vámi.                               

Za NOS Jaroslav Lubas a Magda Holá; foto Jaroslav Lubas, Radek Kiesewetter, Jan Havel      
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