
 

NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

 

 

 Obnova památky „Tři lípy“ 
 

Spolek zažádal na obci o odkoupení zbylé části pozemku, na němž byla situována jedna z lip. Čekáme na 

projednání žádosti zastupitelstvem obce.  

Projekt má za spolek na starosti Radek Kiesewetter, jenž již absolvoval četná jednání s dotčenými institucemi, projednal záměr 

obnovy památky včetně jejího posunu dál od místní komunikace a umístění výsadby. Byl zpracován restaurátorský záměr a proběhlo 

první kolo poptávek na jednotlivé práce, spojené s obnovou místa a památky. S ohledem na statut kulturní památky většina prací musí 

být realizována u odborných restaurátorů. Náklady jen na obnovu kříže dle aktuálního stavu poptávek v současnosti převyšují 120 

tisíc Kč.  

Ke konci dubna proběhne spolková úklidová brigáda na místě, budou zakráceny pařezy a vyčištěny dutiny torz kmenů původních lip, 

které budou později umístěny na 

prostranství jako připomínka 

původních stromů. Brigádu 

ukončíme menším úklidem 

pramene Nisy a tradičním 

sezením u nedalekého ohniště. 

Čeká nás druhá fáze obnovy, 

v rámci které bychom rádi 

realizovali terénní práce včetně 

odstranění části pařezů, výsadbu 

nových lip (požadován je 

školkařský materiál s daným 

obvodem kmene), přípravu na 

přesun památky (nový základ), 

rádi bychom usadili na finální 

místo torza kmenů a realizovali 

rovněž netradiční informační 

tabuli. 

V současnosti se snažíme pro tuto 

část prací zajistit odpovídající 

finanční prostředky, předběžný 

rozpočet na tuto část obnovy 

přesahuje 40 tisíc Kč.  

 

Co chystáme:  
 

 Spolková společensko-úklidová jarní brigáda u Tří lip a pramene Nisy  

 

- Neděle 24. dubna od 8.00 hodin u Tří lip – úklid, na závěr opékání buřtů u pramene Nisy 

Pokud se k nám budete chtít přidat, jste vítáni . 

 

 Čarodějnice na Teprberku  
 

- letos v sobotu 30. dubna 2016 

 

 Spolkový výlet na Kittelovskou pouť na Krásnou  
 

- 1. května 2016 (po ranním úklidu na Teprberku) 

 

 Novoveská kuličkiáda – devátý ročník 

 

- v sobotu 7. května 2016 od 14.00 hodin na hřišti u pensionu Maják - zapište si do kalendáře :-)  

Hrají malí i velcí, přijďte si s námi zacvrnkat a pobavit se.  

 
 

Těšíme se na viděnou s Vámi.                           

 

Za NOS Jaroslav Lubas; foto Radek Kiesewetter 

  

www.novoveskyokraslovacispolek.cz    

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

