Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení
Zápis z ustavující schůze konané 4.3.2008 od 20:00
Přítomni: Jana Bělíková, Milan Fiala, Holá Magda, Michla Holý, Jiří Horna, Radek Kiesewetter, Jaroslav
Lubas, Pavel Lubas, Alena Lubasová, Lubasová Kamila, Michal Podzimek, Zuzana Vítová.
Program schůze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

stanovení ověřovatele zápisu a zapisovatele
Schválení nových členů sdružení.
Přehled hospodaření.
Informace o založení účtu u KB.
Informace o převodu kostela.
Informace o nezbytně nutných pracech na kostele. Zvony.
Návrh na jednání s dalším poskytovatelem internetového připojení.
Realizované a plánované akce v roce 2008.
Návrh znaku sdružení.
diskuze

Zápis:
1) zapisovatel: Kamila Lubasová. Ověřovatel zápisu: Radek Kiesewetter
2) hlasování o nových členech Novoveského okrašlovacího spolku:
Jaroslav Lubas st.
Jiří Papoušek ml.

12 pro
12 pro

Jiří Papoušek
Mirek Stránský

12 pro
12 pro

13 pro

Josef Kubáček

13 pro

Přichází Jana Fialová (20:24)
Anna Frischknecht

Nový aktuální počet členů sdružení: 19
3) Přehled hospodaření za rok 2007 a leden, únor 2008 – viz příloha.
Dále sdružení podpořilo prodej při akci zpívání u vánočního stromečku (515,- Kč tržba – prodej stromků,
vstupenky na Nisanku) a dále na akci Novoroční výstup na Nisanku (5.566,- Kč tržba).
4) Založen účet u Komerční banky Jablonec, získali jsme na rok výhodné podmínky pro vedení účtu u KB díky
Michalovi Holému. Číslo účtu: 43-1599910207/0100 dispoziční práva k účtu: Veden je na Radka Kiesewettera,
zmocněna je také Kamila Lubasová. Je vydaná jedna bankovní karta, zřízeno internetové účto. Výpisy budou
zpracovány elektronicky. Ve zpravodaji bude informace pro veřejnost o možnosti zaslání příspěvku sdružení.
5) Informace o převodu kostela: Michal Podzimek – převod standardní cestou – darovací smlouva byla podepsána
generálním vikářem a společně s návrhem na vklad byl předán na katastr nemovitostí. Podpisu smlouvy
předcházelo jednání na FÚ, kde bylo řešeno, zda tento převod bude od daně darovací osvobozen. Bude.
6) Info o nezbytně nutných pracech na kostele: Radek Kiesewetter – hlavní problém je poškozená střecha. M. Fiala
pověřen jednáním s panem Drozenem, kostelníkem Jabloneckého kostela, kde je stejná střešní krytina jako na
Novoveském kostele. Milan jednal s pokrývačem panem Jiřičkou, nejnutnější opravy cca 20 tašek a 5
hřebenáčů, oprava možná po lepším počasí. Dále je nutné, aby byl zajištěn provoz kostela pro pravidelné
bohoslužby – Návrh je Alča Lubasová nebo Michal Holý. Oficiální předání klíčů bude v okamžiku předání
kostela do vlastnictví spolku. Nyní jedny klíče má u sebe Milan, druhé Michal Frumar a třetí klíče má firma,
obhospodařující internet ve věži. Zvon do kostela: je zde možnost využití zvonu z druhého kostela. Michal
Podzimek navrhuje případně vyhlásit veřejnou sbírku na nový zvon
7) R. Kiesewetter navrhuje jednat s další firmou o možnosti zajištění většího pokrytí obce signálem pro internet, a
tím by spolek získal finanční obnos. Členové sdružení pověřují R. Kiesewettera realizovat tyto jednání.
8) Realizované a plánované akce na rok 2008:
a) Novoroční výstup na Nisanku – úspěšná akce, nově vzniklá tradice, do budoucna velké možnosti
b) Masopust – letos neorganizoval spolek, ale pro příští rok by se spolek na organizaci podílel, nutno
s dostatečným předstihem začít organizovat
Akce budoucí:
c) Ples - možné realizovat například ve spolupráci se Sokolem Zásada a destilatérií pana Balatky.

d) Kuličkiáda - konat se bude v druhé polovině dubna, na hřišti u Majáku s laskavou nabídkou pana
Papouška. Termín buď 19. nebo 26.4. 08 organizaci akce zajistí Kamila Lubasová
e) Čarodějnice: duben 30.4. – spolek se bude na této akci podílet lihometem, případně by mohly být
bramboráky ve spolupráci s panem Papouškem st. a dále utopenci. Organizačně zajistí : logistika: Jarda a
Pavel a bramboráky dovoz, utopence zajistí Jirka Horna, sestavení stánků zajistí Milan a Karel Myslivec.
Do informace o konání akce (plakát, zpravodaj) – uveřejnit info o prodávaném sortimentu. Hlavní
organizátor: Milan Fiala. Prodej bramboráků ochotně přislíbila Magda.
f) Slavnosti řeky NISY – největší akce roku, spolek by měl být hlavním organizátorem akce. Termín konání
31.5.07. Partneři akce – mateřské centrum Jablíčko (zajistí program pro děti), je možné i divadlo pro děti
(Jana zajistí nabídku), Magda info o skákacím hradu. Pan Papoušek přislíbil též pomoc - špízy. Nutné
začít organizačně zajišťovat již nyní – Organizační team: Milan Fiala, Kamila Lubasová, Magda Holá,
Zuzka Vítová, Jana Fialová, první organizační schůzka ve čtvrtek v 19.30 hod. Návrh – na Slavnostech
péct prasátko. Jirka má trumpeťáka na slavnosti.
g) Pavel navrhuje mít putovní nástěnku spolku, která by putovala po akcích NOSu a vypovídala o činnosti
spolku. Organizačně zajistí: Jára Lubas
h) Spolková akce – vysazení nové lípy na hřebenu v cestě Michaelově, kdy by toto mohlo být spojeno se
slavnostmi řeky NISY.
i) Koncert v kostele – termín připadající v úvahu je 7.6., pak nejspíš v září. Toto si vzal za své Michal
Podzimek se svým varhaníkem. Nejlépe v sobotu, termín bude upřesněn. Konat se bude v červnu. Michal
Podzimek nabízí spolku darovat vlastní CD s možností prodeje a výtěžek bude ve prospěch spolku.
j) V září výroční členská schůze
k) Koncert v kostele v prosinci - hlavní organizátorka Magda
l) Zpívání u Vánočního stromečku – Michal navrhuje spojit koncert v kostele se zpíváním u vánočního
stromku – bude upřesněno v průběhu roku.
m) Novoroční výstup na Nisanku – opět bude NOS pro velký úspěch nejspíš organizovat.
9) Návrh na znak okrašlovacího spolku: Návrh přednesl Jára. Návrh zpracoval i Jirka Horna, ale s ohledem na
náročnost raznice ho nepřinesl. Škoda Jára zpracoval návrh ve vazbě na původní okrašlovací novoveský
spolek, který vznikl v roce 1898. Návrh znaku je přílohou zápisu. Návrhy jsou dva – Jára je ještě dopracuje.
Bude-li návrh včas, Pavel může pravděpodobně zajistit vyšití praporu, Jirka má možnost zajistit přípravu a
výrobu odznaku.
10) Diskuze:
- kronikářka spolku: Magda Holá (sice se bránila, ale bylo to marné)
- zhodnocení realizovaných akcí: ples destilatérů
- pozvánka na jarní akci – pouť na Krásnou, pouť na Kristiánov.
- prezentace obce – informace o prezentaci obce v ročence horského spolku.

V Nové Vsi nad Nisou dne 4.3.2008

---------------------------------zapsala Kamila Lubasová

--------------------------------ověřil Radek Kiesewetter

