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1. Základní informace o Novoveském okrašlovacím spolku 
 
Novoveský okrašlovací spolek je neziskové občanské sdružení, které vzniklo 20.9.2007.  
Registrace u Ministerstva vnitra – č.j. VJ/1-1/68786/07-R 
IČO 226 70 530 
Počet členů spolku k 31.12.2009:  26 členů. 
 
Hlavní činností občanského sdružení je: 

• zvelebování vzhledu obce Nová Ves nad Nisou 
• volnočasové aktivity dětí a mládeže zejména v oblasti sportovní, kulturní, ekologické, 

přírodní a společenské 
• propagace obce Nová Ves nad Nisou – seznamování široké veřejnosti s historií a 

současností obce 
• pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí a ostatní  veřejně prospěšné 

činnosti 
• ekologické aktivity ve vztahu k obci Nová Ves nad Nisou a jejímu okolí pro děti, 

mládež a veřejnost (aktivní činnost ochrany přírody) 
• péče  o kostel Panny Marie a drobných památek v obci Nová Ves nad Nisou 

 
Statutárními zástupci spolku jsou: 
Předseda: Ing. Jaroslav Lubas 
Místopředseda: Radek Kiesewetter 
Hospodářka sdružení: Kamila Lubasová 
 
Výbor sdružení – členové: 
Ing. Jaroslav Lubas 
Radek Kiesewetter 
Ing. Michal Holý 
 
Kontakt na Novoveský okrašlovací spolek: 
 
Webové stránky: www.novoveskyokraslovacispolek.cz 
E-mail: okraslovacispolek@email.cz 
Telefon: 724 073 669  
 
 

2. Činnost Novoveského okrašlovacího spolku v roce 2009 
 
Činnost spolku je na místní poměry poměrně rozsáhlá. Ve spolku je činných všech 26 členů, 
spolek podporují dále dobrovolníci z řad veřejnosti. Spolek pečuje o drobné památky v obci, 
dále o kostel Panny Marie, který získal do svého vlastnictví za účelem péče o něj. Tato 
dominanta obce byla dlouhodobě zanedbávána a její technický stav byl neutěšený a zchátralý. 
Členové spolku se rozhodli, přesto že značná část z nich není věřící,  o tuto nemovitost a její 
okolí pečovat.  
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Spolek dále vyvíjí významnou aktivitu v rámci kulturního a společenského života v obci. 
Snaží se o zapojení co nejširší veřejnosti do vesnického společenského  života a tím 
podporuje společenské vazby mezi obyvateli obce. Snaží se o zachování místních tradic 
v rámci kulturního života v obci 
Spolek spolupracuje  s obcí Nová Ves nad Nisou a dalšími místními spolky. Spolek svou 
pestrou činností pomáhá rozvíjet  společenský a kulturní život v obci. 
 
V roce 2009 se uskutečnilo několik významných akcí, na které spolek organizoval sám či ve 
spolupráci s obcí Nová Ves nad Nisou nebo s dalšími spolky v obci – Sdružením 
dobrovolných hasičů (SDH) a spolkem Novovesan. Výtěžek z těchto akcí byl použit na 
činnost spolku. 
 
Z činnosti v roce 2009: 
 
Novoroční výstup na rozhlednu Nisanku  - 1.1.2009, 2.ročník 
Ve spolupráci s obcí Nová Ves nad Nisou zajišťovali členové spolku akci pro širokou 
veřejnost. Návštěvníci rozhledny Nisanky měli v mrazivém dni připraveno teplé občerstvení 
po celý den, pamětní listy, stylové razítko a drobné upomínkové předměty. 
 

         
 
Masopust  - únor 2009, 2. ročník 
Akce spojená s obnovou lidových tradic. Průvod masek prošel obcí v doprovodu 
harmonikáře, zajištěno bohaté, chutné občerstvení. Uskutečnila se soutěž masek a lákavé 
soutěže pro děti. Vyhlášena byla také soutěž ve stavbě sněhuláků – místní rekord v počtu 
sněhuláků u obecního úřadu, celkem 23 sněhuláků. Akce se uskutečnila ve spolupráci s obcí 
Nová Ves nad Nisou a SDH. 
 

      



 
Pálení čarodějnic – 30.4.2009 
Oblíbená akce s dlouholetou tradicí pořádaná ve spolupráci obce Nová Ves nad Nisou, SDH a 
TJ Vesko. Zábava pro děti i dospělé provázená na místní poměry velkolepým ohňostrojem p. 
Nykrýna. Zajištěno bohaté občerstvení a též hudební lahůdka v podání hudebního uskupení 
pod vedením Alstaira S. Edwordse, člena sdružení. 
 

     
 
 
Kuličkový turnaj – 9.5.2009, 2.ročník 
Pokračování úspěšné akce z roku 2008. Turnaje se zúčastnilo 84 soutěžících, a to jak dětí, tak 
dospělých. Nejmladší účastník měl 2 roky, nejstarší 73 let. Akce se konala za podpory 
Penzionu Maják na jeho hřišti. 
 

 
 
 
Jarní slavnost u rozhledny Nisanka – 23.5.2009, 3.ročník 
Tradiční, kulturně-společenská akce u rozhledny Nisanka pořádaná ve spolupráci s obcí Nová 
Ves nad Nisou, SDH  a  Mateřského centra Jablíčko z Jablonce nad Nisou v rámci krajských 
slavností řeky Nisy. Celodenní akce spojená s kulturním programem (vystoupení různých 
hudebních uskupení, divadla pro děti, šermířského představení), s bohatým programem pro 
děti (sportovní soutěže, výtvarná dílna), ale také s tradiční výsadbou stromu do aleje podél 
cesty k rozhledně Nisance a vyhlášením soutěže ve výstupech na rozhlednu. 
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Pohádková přehrada  - 31.5.2009 
Akce pro děti k jejich svátku, pořádaná ve spolupráci 
s Mateřským centrem Jablíčko u Jablonecké přehrady. NOS 
připravil pro děti v doprovodu rodičů jedno ze stanovišť, kde děti 
plnily různé úkoly. Akce je prezentací firem a spolků 
z Jablonecka, počet účastníků téměř 700 (děti s rodiči). 
 
 
Slavnostní otevření areálu TEPRBERK – 4.7.2009 
NOS byl v roce 2009 partnerem projektu podpořeném Evropskou unií „Nová Ves nad Nisou – 
areál TEPRBERK, úprava veřejného prostranství“, který realizovala obec Nová Ves nad 
Nisou. 4.7.2009 se konalo slavnostní zahájení provozu areálu TEPRBERK, který je 
v bezprostřední blízkosti kostela Panny Marie. Akci provázelo např. vystoupení mažoretek  
z Jablonce nad Nisou v doprovodu bubeníků a dále se představilo několik hudebních 
uskupení. Akci provázely veselé soutěže pro děti. NOS v rámci tohoto projektu spolupracoval 
na vytvoření naučné stezky o odpadech (s námětem  třídění odpadu v domácnostech) a o 
historii obce. 
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Výsadba aleje u kostela, úprava prostranství kolem kostela 
Za finanční podpory Libereckého kraje mohl NOS  na podzim roku 2009 realizovat projekt 
úpravy prostranství kolem kostela (úprava terénu) spojený s výsadbou aleje (20ks 
sladkoplodého jeřábu).  
 

     
 
 
 
 
Projekt „Pramen Nisy“ 
Ve spolupráci s obcí Nová Ves nad Nisou se NOS účastní v roce 2009 projektu na zvelebení 
vzhledu pramene Nisy a instalace pamětní desky na tomto významném místě společně 
s tvorbou a instalací cedule o historii tohoto místa. V roce 2009 NOS provedl terénní úpravy u 
prameniště, připravuje podklady pro informační ceduli a pamětní desku. Projekt pokračuje 
v roce 2010, kdy bude ukončen. 
 

 
Informační skládačka o Nové Vsi nad 
Nisou 
NOS se v roce 2009 podílí partnersky na 
realizaci projektu místního spolku Novovesan, 
jehož výstupem jsou propagační materiály o 
Nové vsi nad Nisou se zaměřením na místní 
pamětihodnosti a krajinné zvláštnosti. O některé 
z popisovaných míst se členové  spolku 
dlouhodobě starají. 
 
 
 

 
Předvánoční koncert v kostele Panny Marie – 
12.12.2009 
 
Kostelem se v rámci tradiční akce Zpívání u vánočního 
stromečku rozezněly vánoční koledy v podání dětí z místní 
ZŠ a MŠ. Dále vystoupil pěvecký sbor Janáček s Českou 
mší vánoční Jakuba Jana Ryby.                         – 6 –  



 
Spolková činnost v průběhu roku – zvelebování vzhledu obce  
V průběhu celého roku probíhaly brigády spojené s údržbou zájmových míst (sekání, úklid a 
úprava terénu) v okolí kostela a drobných památek v obci. 
 

        
 
 
Oprava střechy kostela Panny Marie 
V průběhu roku se uskutečnila další etapa oprav střechy kostela Panny Marie. Kostel po 
mnoha letech nečinnosti původního vlastníka vyžaduje výměnu porušené střešní krytiny na 
mnoha místech poškozené. V roce 2009 byla provedena výměna střešní krytiny na věži 
kostela a díky sponzorskému daru byla provedena výměna střešní krytiny a oprava 
poškozených trámů nad vstupem do kostela. 
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3. Hospodaření Novoveského okrašlovacího spolku v roce 
2009 
 
Novoveský okrašlovací spolek sdružení neziskového charakteru. Vykonává však doplňkovou 
hospodářskou činnost, kterou následně financuje hlavní činnost neziskového charakteru. 
Celkový výsledek hospodaření za rok 2009 k 31.12.2009: 
 
Celkové výnosy:  228.975,- Kč 
Celkové náklady:  256.178,- Kč 
Celkový výsledek hospodaření ztráta -27.203,- Kč 
 
Z toho výsledek hospodaření z doplňkové činnosti činil zisk 45.273,- Kč, zisk z doplňkové 
činnosti byl použit na krytí ztráty z hlavní činnosti, která za rok 2009 činila 72.476,- Kč. 
Ztráta roku 2009 ve výši 27.203,- Kč byla finančně dále kryta hospodařením z předešlých let. 
 
Tímto velmi děkujeme našim sponzorům, zejména Libereckému kraji, p. Probstovi a obci 
Nová Ves nad Nisou a drobným přispěvovatelům, bez nichž bychom nemohli naši činnost 
provádět v takovém rozsahu. 
 
Výroční zprávu zpracovala Kamila Lubasová 
Foto: R. Kiesewetter, J. Lubas, K. Lubasová 
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