
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 Slavnost znovuvysazení tří lip 
28. října, v den staletého výročí založení Československé republiky jsme se v odpoledních hodinách sešli ve 

středu obce, abychom se společně vydali na krátkou pouť po Novoveském hřebenu. Na úvod příchozí obdrželi na 

památku pamětní stužku s trikolórou a vypravili jsme se společně na cestu. Počasí bylo sychravé, po hřebenové 

cestě se vinul had rozprávějících poutníků, občas vyhlížejích přes široká vysekaná luka k Nové Vsi nad Nisou, 

v pozadí orámovaná zasněženým vrcholem Černé 

studnice. Zakrátko byl před námi poslední úsek cesty, 

svažující se úvoz a na jeho konci místo, zvané u Tří lip. 

Měli jsme v úmyslu společně navrátit starému názvu jeho 

podstatu a obsah a znovuvysadit tu tři lípy.  

Na místě se krom veřejnosti sešli zástupci tří 

novoveských spolků – Novoveského okrašlovacího 

spolku, spolku Novovesan a novoveského Sboru 

dobrovolných hasičů. Každý za sebe a všechny tři spolky 

společně vysadili nové tři lípy. Začali jsme ale podpisy 

na pamětní listy, jeden na památku pro uložení v archivu 

spolku,    druhý   zakrátko  vložený jako  vzkaz do lahve 

a uložený ke kořenům jednoho z vysazovaných 

stromů. Následoval krátký proslov z úst Kamily Lubasové k výročí republiky, před 

každým vysazením lípy hudební či pěvecké vystoupení v podání místních i přespolních 

pěvců a hudebníků. Tak postupně byly vysazeny tři lípy. První, vysazená zástupci NOSu 

dostala jméno Marie, druhá, vysazená dámami z Novovesanu, obdržela jméno Anička a 

třetí, vysazená  muži v hasičských stejnokrojích z novoveského Sboru dobrovolných 

hasičů, k jejímž kořenům byl uložen i vzkaz v lahvi, byla nazvána Barborou. Místní hasiči 

zakropily jednotlivá místa pro sázení ještě před výsadbou a zakropili i vysazené stromy, 

v průběhu slavnosti byla podávána káva, na konci proběhl menší přípitek, společně jsme 

se vyfotografovali, ozdobili vysazené stromy trikolórami a pak jsme se porůznu odebrali 

k domovům či na sezení na Parkhotelu ve Smržovce, kde bylo 

v teple možno ještě společně porozprávět a probrat i dojmy 

z právě proběhlé akce. 

 



 



 



 
 

 Obnova oken a dveří kostela Panny Marie 
Avizované práce na obnově oken a dveří pokročily do závěrečné fáze. Obnova dveří do zákristie a do věže je dokončena, taktéž 

obnova menších oken v zákristii a na věži, v současnosti probíhá obnova velkých okenic na věži v prostoru zvonové stolice.  
 
 

Co chystáme: 
 

 Adventní koncert v kostele Panny Marie „Staročeské vánoce“ 
Se uskuteční v sobotu 15. prosince od 17.00 hodin.  
Tentokrát jsme pro Vás ve spolupráci se spolkem Novovesan připravili vánoční hru s Jesličkami Pavla Jurkoviče v podání sboru 
Novovesánek a Českou mši vánoční J. J. Ryby v podání smíšeného sboru Janáček.  
 

Těšíme se na viděnou s Vámi.  

Za NOS Jaroslav Lubas, foto Radek Kiesewetter a Jiří Papoušek st.                                     www.novoveskyokraslovacispolek.cz  
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