
 
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje 

 
• Obnova prameniště Nisy 
 

 
 
 
 
 
Práce na obnově pomníku u 
pramene Nisy zase o něco pokročily, 
z větší části jsou hotovy kamenické 
práce na nové pamětní desce, které 
pro nás realizuje místní 
kamenosochař pan Rostislav Dvořák 
dle návrhu akademického sochaře 
Jiřího Dostála. Před dokončením je 
rovněž kovová část pamětní desky, 
kterou zhotovuje místní 
kovovýrobce Jaroslav Lubas starší a 
která svým tvarem kopíruje 
předchozí odcizenou pamětní desku. 
Na řadě je finální instalace desky a 
již hotové turistické raznice – 
razítka. Pracujeme zároveň na 
dalších částech projektu. 

 
• Kostel Panny Marie 

 
Sbíráme postupně síly na obnovu další části střešního pláště. Po zimě na 
nás rovněž čekalo nemilé překvapení v podobě počínajícího rozpadání 
jedné z vitráží kostela. Neutěšený stav vitráží byl důvodem k okamžitému 
zahájení poptávky na obnovu vitráží u několika specializovaných firem. 
Po dokončení poptávky budeme muset jako spolek zvážit znovu pořadí 
obnovovacích prací s ohledem na naše omezené finanční možnosti. 
Čekají nás také finální úpravy terénu, osetí, práce na parkovišti u kostela.   
  
• Alej dětí  
 
Náš spolek coby partner projektu se bude podílet na výsadbě stromů 
v rámci projektu Novovesanu „Alej dětí“. I my Vás zveme na sobotu 17. 
dubna. Přijďte si zasadit svůj strom podél staré obnovované cesty – kdysi 
hlavní spojnice mezi Novou Vsí a  Horní Černou Studnicí. 

 
• Co nás / Vás čeká ? 

 
Čarodějnice 2010  
Blíží se tradiční Čarodějnice. V pátek 30. dubna v 18.00 na viděnou na Teprberku.  
Kittelova pouť na Krásné 
1.května - jako každoročně – po ranním úklidu po Čarodějnicích – vyrážíme společně k sousedům na Krásnou na pouť. Pokud by 
jste se chtěli vypravit s námi, tak vyrážíme v 9.00 z Teprberku. 
Kuličkiáda 2010 
15. května ve 14.00 na hřišti u penzionu Maják začíná již třetí ročník Kuličkiády, pořádané našim spolkem (více viz program 
vpředu). Tak na viděnou.. 
                                                                                                                                     Za NOS –jas- 
Foto - jas-  

Informace o našem spolku a o chystaných akcích naleznete rovněž na našem webu     
www.novoveskyokraslovacispolek.cz 

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz

