NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek - informuje
• Úpravy okolí kostela Panny Marie
Práce na odstanění náletové zeleně včetně vzrostlé břízy před kostelem je u konce. Práce byly zakončeny pálením klestí
18.4.09. Zárověň byl z části odkopán kamenný sokl před kostelem, podle nějž budou v průběhu roku provedeny chystané
terénní úpravy spolkového pozemku, v některých částech bude sokl přeskládán.

•

Oprava střechy kostela Panny Marie

Sešli se nám dvě nabídky na první fázi opravy střešního pláště. Po upřesnění nabídek bude vybrán dodavatel a bude možno
započít s opravami.

•

Čarodějnice

I letos se náš spolek podílel na
tradičních Čarodějnicích spolu s SDH,
obcí Novou Vsí a sponzory. Zajišťovali
jsme pro vás občerstvení, spolek dal
k dispozici pozemek, kde akce z části
probíhala, druhý den jsme uklidili to, co
bylo upuštěno na nedokončené cestě
k odpadkovému koši a pomohli jsme se
složením stanu pro hudebníky. I přes
chvílemi problematické počasí se akce
vydařila, děkujeme za krásný ohňostroj
a podmanivou hudební produkci.
Děkujeme také za návštěvu našeho
stánku..
• Spolkový výlet na Kittelovskou pouť na Krásnou 1.5.2009
Je to už spolková tradice ráno po Čarodějnicích uklidit u kostela a vypravit se pak společně na Krásnou na pouť. Cesta nám
vesele ubíhala, byl krásný slunečný den. Na Dolní Černé Studnici nás opět vítali vyzdobené májky a rozkvetlé stromy, pouť
samotná potěšila svou pohodovou atmosférou. Za rok se sem rádi zase vypravíme.

• Kuličkiáda 2009
V sobotu 9.5.2009 jsem se sešli na 2. ročníku Kuličkiády, který stejně jako loni
pořádal náš Novoveský okrašlovací spolek. Počasí nám přálo, účast diváků a
soutěžících byla hojná. Celkem se hry zúčastnilo 84 hráčů, z toho 42 dětí ve věku
2-15 let (nejmladší soutěžící byla Viktorka Šípková – 2 roky) a 42 dospělých
(nejstarším soutěžícím byl pan Jaroslav Hell – 73let). Než začala samotná soutěž,
měli hráči možnost trénovat na připravených 9ti hřištích. Soutěž probíhala hraním
ve skupinách a z každé skupiny pak postupovali nejlepší hráči do finále.
V soutěži dětí byly vyhlášeny 4 kategorie, v závorce je uvedeno místo, odkud
soutěžící jsou, ostatní jsou Novoveští reprezentanti J. Zde jsou výsledky:
Nejmladší děti 2-3 roky:
1. místo Martínek Kiesewetter
2. místo Terezka Lubasová a Žofinka Pavková
3. místo Viktorka Šípková (JBC)
Děti 4 – 6 let:
1. místo Kačenka Linková a Pavlínka Lubasová
2. místo Amálka Peroutková a Anička Lebedová
Děti 7 – 9 let:
1. místo Dominik Zvala (JBC)
2. místo Mojmír Prokop
3. místo Tomáš Mlynář (Dolní Dobrouč)
Děti 10- 15 let:
1. místo Andrea Wenzelová (JBC)
Příprava hřiště
2. místo Láďa Mikeš (JBC)
3. místo Lukáš Chovanec (JBC)
V soutěži dospělých byla kategorie muži a ženy, výsledky:
Muži:
1. místo Václav Lebeda
2. místo Jaroslav Lubas
3. místo Daniel Beck
Ženy:
1. místo Magda Holá
2. místo Renata Pokorná (LBC)
3. místo Kamila Lubasová
Všem výhercům blahopřeji, ale zároveň blahopřeji i poraženým, protože
si to za své vynaložené úsilí určitě zaslouží.
Rozcvrnkání
Smyslem celé této akce bylo se pobavit a zasoutěžit si, sejít se,
popovídat si a zkrátka se pobavit, a to pro malé i velké. To se doufám
podařilo, i díky zázemí u Penzionu Maják. Ti, kdo letos nevyhráli, mají šanci příští rok, protože doufám, že tato tradice ve
cvrnkání kuliček bude pokračovat. J
Jak tohle dopadne
...

Začínáme

To je nasazení ...
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat:
• všem, kteří se akce zúčastnili, a to jako soutěžící, či jako diváci (ti se třeba odhodlají a budou hrát příští rok), kteří
byli nejen z Nové Vsi (Novou Ves reprezentovalo celkem 40 hráčů!), ale přijeli také z různých koutů naší vlasti (např.
Dolní Dobrouč, Hodonín, Praha, Liberec, Jablonec, Jindřichov, Smržovka, Jiříkov, Mělník, Beroun, Rychnov u JBC)
• manželům Papouškovým za zapůjčení jejich hřiště a poskytnutí absolutního servisu pro zajištění organizace celé akce
včetně občerstvení a možnosti využití i přilehlé zahrady penzionu pro dětské hry a opékání buřtíků
• Panu Klápštěmu ze Smržovky za sponzorský dar – pytel různých skleněných kuliček, pravých českých (to byste
nevěřili, jaký problém je koupit v obchodě případně kuličky české výroby – všude už jsou převážně ty z Číny a
hliněnky jsou podpultovým zbožím J)
• Jirkovi Hornovi, Milanovi Fialovi a Editě Divácké za přípravu cen pro soutěžící
• Mladým, perspektivním rozhodčím, kteří pilně a zodpovědně zapisovali výsledky: Vojtovi Truhlářovi, Pavlu Türkovi,
Radimu Kořínkovi, Davidu Brožkovi, Lukáši Pavkovi, Petru Wogtovi, Davidu Vokálovi, Pavlu Klíčovi, Monice
Huškové

Registrace

•
•

Porada rozhodčích

Libereckému kraji za finanční podporu pro konání akce
zdatným mužům a dětem, jenž se podíleli na přípravě hracích ploch a zázemí pro akci- poděkování zejména pro
Jirku Papouška ml., Jirku Dědourka a jeho tatínka, Jožku Diváckého, Františka Třísku, Tomáška Mlynáře, Davida
Papouška

To je nasazení…

Trefa

Soustředění

•
•
•
•

Už tam bude

Lukášovi Kohoutovi a Honzovi Houžvičkovi za zajištění ozvučení akce
Radkovi Pokornému za príma konferování akce
Renatě Pokorné, Zuzce a Míše Vítové, Magdě Holé, Aleně Lubasové za pomoc při organizaci akce
Janě Kiesewetterové za ušití bezvadných pytlíčků na kuličky od pana Klápštěho, které byly též odměnou pro úspěšné
soutěžící
• fotografům, kteří akci průběžně dokumentovali
• členům spolku, kteří se na organizaci akce dále podíleli
Cvrnkání kuliček je bezesporu hra pro malé i velké, tato sobota toho byla důkazem J. A vůbec nezáleží na věku a fyzických
dovednostech, je to zejména o zábavě a legraci. Moc se mi líbilo, jak se do toho někteří dali a pak i po ukončení soutěže

dohrávali zápasy mezi sebou. Využili toho i náhodní kolemjdoucí, kteří si zapůjčili kuličky a mimo soutěž si také zacvrnkali.
Tímto vás zvu na 3. ročník, který na příští rok opět plánujeme. Níže uvádím základní pravidla, podle kterých můžete zatím
doma zkoušet hrát, případně v rámci rodiny soutěžit... J
• Zveme na Jarní slavnost Nisanka 2009
k rozhledně Nisanka v sobotu 23.května 2009 od 10.00 hodin - viz program slavnosti vpředu.
za NOS –jas- a Kamila Lubasová

Foto –rak-, David Papoušek
www.novoveskyokraslovacispolek.cz

Rozhoz
Zápis
Soustředění

