
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje 
 

• Novoveská kuličkiáda 
Tak jsem se  opět sešli na kuličkiádě, tentokrát na 4. ročníku, 
který se konal v sobotu 14.5.2011 na hřišti penzionu Maják a 
kterou opět pořádal pro širokou veřejnost NOS. 
Počasí nám přálo a hráčů se také sešlo hojně: 70! Tradičně 
soutěžili děti i dospělí. U dospělých byla jen jedna kategorie, u 
dětí jich bylo více podle věku. 
Kuličkiáda má věhlas i mimo vlastní obec, takže opět přijeli i přespolní. 
 

 

                                                                 



A jak to tedy bylo s výsledky? Děti soutěžily v několika kategoriích podle věku. 
 
Děti skupina A:    Děti skupina B:    Děti skupina C 
1. místo  Terezka Lubasová  1. místo Šimon Pavka   1. místo Lukáš Holub 
2. místo Žofie Pavková   2. místo Kryštof Bobota    2. místo Pavlínka Lubasová 
3. místo Andrea Pravcová   3. místo Amálka Šípková   3. místo Honzík Hrách 
 
Děti skupina D:    Děti skupina E:    A zde jsou výsledky dospělých: 
1. místo Tomáš Pokorný   1. místo Jonáš Maryško   1. místo Jan Svačina. 
2. místo Pepa Horna   2. místo Adéla Libnarová   2. místo Jiří Papoušek st. 
3. místo Klárka Kiesewetterová  3. místo Mikuláš Holý   3. místo Kamila Lubasová  
 
Rozhodčí (měli vlastní soutěžní skupinku) J: 
1. místo  Lukáš Pavka 
2. místo Hugo Haas 
3. místo Bára Formanová 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu soutěže: 
• Rodině Papouškových za zapůjčení a přípravu hřiště pro konání soutěže a zajištění  pomoci při organizaci soutěže a 

poskytnutí zázemí a občerstvení pro soutěžící a diváky 
• Panu Klápštěmu ze Smržovky, který je naším dlouhodobým sponzorem co se skleněných kuliček české výroby týče 
• Ivě Morávkové za ušití speciálních pytlíků na kuličky (ty od pana Klápštěho), které obdrželi vítězové jako odměnu 
• Pavlovi Lubasovi  za zajištění medailí na turnaj 
• Radku Pokornému – coby moderátorovi a rozhodčímu soutěže 
• Lukášovi Kohoutovi za zajištění ozvučení hřiště a za pomoc v průběhu akce 
• Zapisovatelům a rozhodčím Báře Formanové, Báře Šenkýřové, Hugo Haasovi a Lukáši Pavkovi 
• Sobotním přípravářům hřiště: Jirkovi Papouškovi ml., Lence Pluhařové, Alastairovi S. Edwards, Lukášovi Pavkovi, 

Jaroslavu Lubasovi ml. 
• A za pomoc při průběhu akce: Aleně Lubasové, Renatě Pokorné, Martině Šípkové a všem ostatním, kteří neváhali a 

ochotně pomohli. 
• Těm, kteří se pak  podíleli na úklidu prostoru po soutěži 

Doufám, že i příští rok bude náš turnaj pokračovat. Tak pilně trénujte J. Pravidla jsou jednoduchá  a najdete je na internetových  
stránkách  www.kulicky.com                     Kamila Lubasová 
 

 
• Jarní slavnost Nisanka 2011 

 
V sobotu 21.5. v 10.00 proběhla za hezkého počasí za účasti 
místních spolků tradiční Jarní slavnost u rozhledny Nisanka. 
Více v samostatném článku v tomto zpravodaji.  
Chtěl bych poděkovat manželům Rulcovým za sponzorskou 
aktualizaci našeho poutače, který visí vždy před akcí u 
našeho spolkaře Jirky Horny přes silnici a  zve místní i 
přespolní k návštěvě slavnosti. 
 
 
 

http://www.kulicky.com


• Noc kostelů 
V pátek 27.5. proběhla celorepubliková akce Noc kostelů. Letos poprvé byl 
zpřístupněn i náš kostel. Nasvíceným kostelem zněla hudba, příchozí si mohli 
prohlédnout první obnovené vitráže a interiér kostela. Připravena byla prezentace o 
činnosti našeho spolku a několik historických snímků kostela. Počasí se během 
večera umoudřilo a tak proběhla pro děti připravená stezka odvahy, bylo možno si 
na ohni opéci přinesené uzeniny či využít menší připravené občerstvení. Pro příští 
rok jsme získali cenné zkušenosti a naše nápady budete moci posoudit na této akci 

příští rok.  
 

 
 
 
• Pohádková přehrada 
V neděli 5.června se uskutečnila u Jablonecké přehrady tradiční akce pro děti Pohádková přehrada, kterou organizuje jablonecké 
mateřské centrum Jablíčko, náš partner. I letos náš spolek zajišťoval jedno ze stanovišť na této akci. Pro děti byly připraveny 
soutěže a nejrůznější úkoly. S účastí našeho spolku se zvyšuje i povědomost o nás i za hranicemi katastru naší obce. 
 

 
 



• Soutěž Vesnice roku 
Náš spolek se spolkem Novovesan se letos opět aktivně zapojil do přípravy prezentace pro hodnotitelskou komisi soutěže Vesnice 
roku. Na obecním úřadu jsme společně mimo jiné představili spolkovou činnost a společenský život v naší obci. V rámci krátké 
exkurze po obci komise shlédla náš kostel, kde právě probíhali restaurátorské práce, navštívila obnovená boží muka u Anastázového 
Tondy, Alej dětí a Pramen Nisy. Jsem zvědav, jak letos naše obec uspěje. 

• Obnova vitráží v kostele Panny Marie 
Obnova prvních tří vitrážových oken na kostele Panny Marie je dokončena. Ještě jednou bych jménem našeho spolku chtěl 
poděkovat všem dárcům, kteří se podíleli na financování obnovy těchto prvních tří vitráží, tedy Nadaci Preciosa, Nadaci OF, ČSOB 
a paní Emilii Maixnerové. Dík za precizně provedené práce patří rovněž panu Davidu Roskovcovi a Kovovýrobě Lubas.  
 

Foto –jas-, -KL-, -rak-, Zuzana Kovanicová                          Za NOS –jas- 


