NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
Obnova vitrážových oken v kostele Panny Marie
V restaurátorské dílně pan Roskovec dokončuje práce na poslední z vitráží novoveského kostela. Na přelomu
dubna a května proběhne osazení nových sítí a parapetů na tomto okně a dvou kulatých oknech na kůru a
následně budou zrekonstruovaná okna osazena na své původní místo. Poprvé budete moci shlédnou všechna
obnovená okna novoveského kostela na letošní Noci kostelů 24.5.2013.

Co chystáme?
• Úklidová brigáda u pramene Nisy
V sobotu 27. 4. 2013 od 10.15 hodin se opět společně s členy Partnerského spolku ze
Smržovky sejdeme u pramene Nisy, kde máme v plánu jarní úklid prameniště a jeho okolí.
Po zimě chceme uklidit popadané větve, uklidíme prameniště, vysbíráme odpadky, očistíme
povalový chodník. Plánujeme rovněž podepření propadlého povalového chodníku. S sebou
běžné náčiní (hrábě popř. koště, lopata, kolečko).
Jako již tradičně bude připraven oheň na opečení buřtů a všeho, co si kdo s sebou přinese.
Pitný režim pro účastníky zajištěn.
Pokud se k nám budete chtít přidat, jste vítáni J.
• Čarodějnice na Teprberku
Zveme Vás všechny na tradiční akci na
Teprberk v úterý 30. 4. 2013 od 18.00 hodin
společně s obcí Nová Ves nad Nisou a
Sborem dobrovolných hasičů z Nové Vsi nad
Nisou. Více viz pozvánka ve zpravodaji.
• Spolkový výšlap na Kittelovu pouť
Ve středu po čarodějnicích – na první květnový den, po ranním úklidu u kostela po
Čarodějnicích, vyrážíme v 10.00 hodin společně na tradiční Kittelovu pouť na Krásnou.
Můžete se přidat k nám.

• Kuličkiáda – 6.ročník tradičního klání
V sobotu 11.května 2013 od 14.00 hodin na hřišti u penzionu Maják se uskuteční již
šestý ročník Novoveské kuličkiády.
Hrají malí i velcí, přijďte si s námi zacvrnkat a pobavit se.
• Jarní slavnost u rozhledny Nisanka
V sobotu 18. května.2013 u Nisanky. Začátek jako tradičně od 10.00 hodin. Čeká vás
celodenní bohatý program pro malé i velké.
Hezké počasí objednáno.
Více viz program ve zpravodaji.
• Noc kostelů
Letos se opět účastníme celoevropské
akce Noc kostelů. V pátek 24.května
od 20.00 do 24.00 budete mít možnost
navštívit náš novoveský svatostánek, během několika vstupů se dozvědět něco o historii
kostela, návrší Teprberk i naší obce a také něco o činnosti našeho spolku. Připraveno pro
Vás bude kulturní vystoupení, prohlídka kostela včetně jeho běžně nepřístupných částí,
kvíz pro děti, něco na památku i menší občerstvení. Více na našich stránkách a v příštím
zpravodaji.

Na viděnou na našich akcích.

Za NOS –jas-
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