
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 

Slavnostní odhalení obnovené památky U tří lip 
 

V pondělí 28. října 2019 jsme završili slavnostním odhalením a požehnáním obnovený kříž U tří lip. 

A tak jen krátké ohlédnutí. V roce 2015 jsme díky pochopení vlastníků získali do vlastnictví pozemek 

s památkou, postupně realizovali pokácení odpamátněných stromů, provedli terénní úpravy, odfrézování pařezu, 

zpracovali projekt obnovy památky v souladu s představami památkářů, před rokem jsme společně s dalšími dvěma novoveskými 

spolky – novoveským Sborem dobrovolných hasičů a spolkem Novovesan - vysadili nové tři lípy a po schválení grantu ministerstvem 

kultury jsme v letošním roce prostřednictvím restaurátorů realizovali obnovu samotné památky.  

V den státního svátku jsme se s místními i přespolními - přáteli pamětihodností sešli u kříže, jenž na tomto místě již v roce 1810 

nechal zřídit novoveský sedlák Anton Pochmann se svou ženou Marií. Připomněli jsme si všechny ty, jenž se zasloužili o současnou 

obnovu kříže jako donátoři či realizátoři, připomněli si také úsilí pana Podzimka se synem, jenž v osmdesátých letech nadšeně provedl 

svépomocí obnovu památky. Vzpomněli jsme na paní Česlavu Talafantovou, která jim tehdy nově namalovala chybějící kovové 
korpusy, které se nyní po obnově restaurátorkou znovu vrátili na své místo. 

Ve třech vstupech zapělo příležitostné pěvecké sdružení pod vedením Magdy Holé a obnovený kříž požehnal čestný člen našeho 

spolku - PaedDr. ICLic Michal Podzimek, Ph.D. Th.D., pro nějž měla slavnost i osobní rozměr. Přítomní se měli možnost zvěčnit na 

pamětní list a vznikla i společná fotografie, v kostele byla následně umístěna pamětní deska k obnově této významné památky. 

Za Novoveský okrašlovací spolek měl na starost veškerou agendu, spojenou s obnovou památky Radek Kiesewetter, velice děkujeme!  



 

Feixův kříž 
 

Na začátku října jsme realizovali usazení kamenných 

patníků u Feixova kříže v sedle pod Kynastem. Původní 

dřevěné vytýčení dosloužilo a tak díky pochopení 

Krajské správy silnic, která nám věnovala žulové 

patníky, jsme měli 

možnost realizovat 

ohrazení nové, trvanlivé 
a s památkou ladící. Při 

té příležitosti byla 

znovu vysazena jedna 

z jeřabin. V příštím roce 

bude příležitostně 

osazeno mezi sloupky 

dřevěné hrazení. 

 

 

Kaplička na Horní Černé Studnici 
 

Na začátku října jsme navázali na v létě realizované opískování kamenného soklu, provedli dočištění 

spár a následně nové vyspárování. V příštím roce bychom rádi realizovali po letech komplexnější 

obnovu památky.  

 

 

Kostel Panny Marie 
 

V letošním roce jsme zpracovali projekt obnovy první části fasády kostela Panny Marie. S odbornou přípravou podkladů pomohl náš 

spolkař Michal Petřík, následně jsme se zúčastnili letošního grantového řízení u Nadace Občanského fóra. Naše žádost byla úspěšná, 

slavnostní předání grantu proběhne v druhé polovině listopadu v rezidenci velvyslance USA v Praze.  

Větší část nákladů plánované obnovy bude hrazena s prostředků spolku, darů našich mecenášů a drobných dárců. A tak i výtěžek 

plánovaného adventního koncertu a všech akcí v následujícím roce poputuje na tento projekt. 

V následujícím roce nás tedy čeká obnova fasády zadní štítové stěny kostela, presbytáře a zákristie. Realizace dalších dvou 

plánovaných etap bude s ohledem na finanční možnosti spolku během na delší trať, stejně, jako tomu bylo u obnovy vitrážových oken 
kostela a obnovy střešního pláště.  

 

Facebooková stránka Novoveského okrašlovacího spolku 
 

Kromě webových stránek, které dlouhodobě spravuje náš spolkař Radek Kiesewetter, je jako zdroj informací nově k dispozici také 

facebooková stránka Novoveského okrašlovacího spolku www.facebook.com/novoveskyokraslovacispolek, kterou pro nás od 

nynějška spravuje Klárka Kiesewetterová. Velmi děkujeme  

 

Co chystáme:  
Adventní koncert v kostele Panny Marie - sobota 14. prosince, 16.00 hodin 

 

Jak je nyní již tradicí v Nové Vsi nad 

Nisou, rádi bychom Vás pozvali na náš 
trochu neobvyklý Adventní koncert.  

Tato událost bude radostnou směsicí hudby 

a písní, mluveného slova a samozřejmě 

koled, zpívaných a doprovázených dětmi 
z Nové Vsi, s jedním nebo dvěma 

překvapeními, abychom udrželi zimu 

venku! 
Hudba bude složena a aranžována zdejším 

hudebníkem Alastairem Edwardsem          

a bude předvedena hostujícími hudebníky 

a místními dětmi. 
Na shledání s Vámi se těší Novoveský 

okrašlovací spolek a spolek Novovesan 

Vstupné dobrovolné, výtěžek poputuje na obnovu fasády kostela Panny Marie. 
 
Za NOS Jaroslav Lubas, foto Jaroslav Lubas, Martin Kiesewetter                    
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