
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 

 
 Novoroční výstup na Nisanku – 9. ročník 

 

První letošní akci máme zdárně za sebou. Novoroční výstup i přes ne úplně ideální počasí byl poctěn hojnou 

účastí veřejnosti. U rozhledny na ně čekol náš spolkový stan s tradičním novoročním občerstvením, kuchyni jako 

vždy na výbornou zajišťoval tým našeho spolkaře Jirky Papouška, k dispozici byl náš bar „U Červeného NOSu“ a samozřejmě 

nechybělo stanoviště s pamětními listy, podkovičkami, novoročním razítkem a dalšími drobnostmi, které slouží co upomínka na 

novoroční potování na Nisanku. V rozhledně na příchozí čekal pan Chroustovský, jenž během celého dne zajišťoval provoz rozhledny 

a velmi pěkně s manželkou pro tuto příležitost vyzdobil vstupní prostor před rozhlednou. 

Novoroční výstup se vydařil, již teď se můžete těšit na nadcházející ročník, který bude jubilejní. 



  

 Poděkování našim podporovatelům 
Na sklonku roku náš spolek obdržel několik darů, směřovaných na podporu naší spolkové činnosti. Velmi si toho vážíme.   

Dar určený na pokračování obnovy kostela Panny Marie jsme po vánočním koncertu obdrželi od paní Jany Bokové, na činnost spolku 

rovněž po vánočním koncertu od pana Petra Sejkory, činnost spolku finančně podpořil náš člen Jan Ekl a na obnovu Tří lip jsme 

obdrželi dar od pana Zdeňka Kuncla. Všem jmenovaným a stejně tak i všem drobným dárcům, kteří nás podpořili jak na adventním 

koncertu či na novoročním výstupu, velmi děkujeme! 

 

 Z plánované činnosti spolku pro letošní rok 
V letošním roce bychom rádi pokračovali s obnovou kostela Panny Marie. Po dokončené obnově střešního pláště nás čeká dlouhá 

řada dalších výzev, jako první jsou na řadě okenice a parapety na věži kostela, které jsou v havarijním stavu.  

Priority nám trošku přeházela již započatá obnova Tří lip, neodkladná z důvodu špatného stavu stromů. V letošním roce nás čeká 

nejnáročnější část obnovy – tedy obnova božích muk včetně terénních prací. Je třeba zdůraznit, že stejně jako již spolkem obnovený 

Feixův kříž, je i tato místní pamětihodnost kulturní památkou. Finančně a administrativně náročnou obnovu má za spolek na starosti 

Radek Kiesewetter, který Vás bude v průběhu roku pravidelně na tomto místě informovat o postupu prací.  

Rádi bychom rovněž v letošním roce uskutečnili celkovou obnovu kapličky na Horní Černé Studnici, pro níž byla na loňské pouti 

vybrána socha Panny Marie.  

V neposlední řadě plánujeme obnovit a doplnit spolkový mobiliář, potřebný pro zdárný průběh námi doprovázených kulturních akcí.  

Držte nám tedy palce a zachovejte svou přízeň. 

 

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 2016 

v sobotu 6. února 2016 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 na našich akcích v roce 2016. 

                          

Za NOS Jaroslav Lubas; foto Radek Kiesewetter a Jiří Endler     www.novoveskyokraslovacispolek.cz    
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