NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje
·

Oprava vitráží kostela Panny Marie

V průběhu dubna a května tohoto roku byly dokončeny náročné restaurátorské práce na dalších třech vitrážových
oknech našeho kostela. Firma Kovovýroba Lubas realizovala výměnu okenních příček za nerezové a osadila na
restaurovaných oknech nové ochranné sítě, v restaurátorské dílně pana Roskovce v Železném Brodě probíhaly
mezitím práce na samotných vitrážích. Jako první bylo osazeno okno na pravé straně presbytáře s motivem nejsvětějšího srdce

Ježíšova, jehož obnovu financovala rodina Michala Holého. Následovala instalace zrestaurovaného okna na východní straně lodi
s motivem sv. Evangelistů. Obnova tohoto okna byla financována z nadačního příspěvku Nadace Občanského fóra a příspěvku
Novoveského okrašlovacího spolku. Jako prozatím poslední bylo instalováno velké prostřední okno na západní straně hlavní lodi

s motivem dobrého pastýře. Jeho obnova byla financována za přispění Nadace Občanského fóra, Novoveského okrašlovacího spolku
a rodiny Roberta Janaty. Kovovýroba Lubas a restaurátor pan Roskovec pracují v současnosti na dalších dvou již objednaných
vitrážových oknech, tentokrát se jedná o dvě kulatá okna na kůru s motivy sv. Cecílie a sv. Davida. Jejich obnovu financují Jana a
Radek Kiesewetterovi a Kamila a Jaroslav Lubasovi. Instalace těchto dvou obnovovaných vitráží by měla proběhnout do konce tohoto
roku. Na svou obnovu a svého mecenáše pak bude čekat poslední z vitrážových oken na východní straně našeho kostela.

·

Jarní úklid u pramene Nisy

Na sklonku dubna a v průběhu května se uskutečnila celá řada akcí, které určitě stojí za krátké připomenutí. První z nich je jarní úklid
u pramene Nisy v sobotu 28. dubna. Letos se akci podařilo uspořádat ve spolupráci s Partnerským spolkem ze Smržovky. Společnými
silami Smržováků a Novovesáků jsme uklidili okolí prameniště a následně také poseděli a porozprávěli u ohýnku. Společná akce se
určitě stane hezkou tradicí.

·

Čarodějnice na Teprberku

V pondělí 30. dubna se na Teprberku uskutečnily díky společnému úsilí obce,
SDH, NOSu a pana Nykrýna tradiční Čarodějnice. Jako každý rok byla na návrší
připravena hranice, kde nechyběla čarodějnice, kterou vyrobily děti z místní
školy, bylo nachystáno občerstvení, hrálo naživo hudební uskupení Alastair, byl
připraven velký ohňostroj. Akce se i díky počasí vydařila, tak zase za rok…

·

Spolkový výšlap na Kittelovu pouť

Prvního května po úklidu po Čarodějnicích jsme jako každoročně vyrazili k sousedům na Kittelovu pouť na Krásnou. Za slunečného
počasí nás krom tradičního programu čekala mimo jiné také prohlídka Kittelova domu, kde značně pokročili obnovovací práce a tak
představa obnovené výjimečné památky se již zdaleka nezdá tak nerealistickou, jako tomu bylo ještě před pár lety.

·

Kuličkiáda 2012

V sobotu 12.5. se konal již 5. ročník kuličkiády. Když jsme začínali s prvním ročníkem, ani jsme si netroufali odhadnout, s jakým
ohlasem se akce zapíše. Myslím, že pět let trvání konání akce je důkazem toho, že ač svým rozsahem je to akce malá, tak svým
významem se již dokázala trvale usadit v našich pravidelných akcích. Děkuji všem, kdo pomáhali s přípravou a realizací akce, ale
také těm, kdo na akci přišli a kuličky si zahráli, ať to byli dospělí nebo děti, neboť právě jim byla akce určena.

Chtěla bych touto cestou obzvlášť poděkovat rodině Papouškových za to, že nám umožňují již pět let využít jejich hřiště u penzionu
Maják, Radku Pokornému, Honzovi Houžvičkovi a Lukáši Kohoutovi, kteří nejsou místní ani členové spolku, přesto se na akci
podílejí od svého počátku organizačně (konferování a zajištění ozvučení) a neváhají kvůli této akci jet desítky kilometrů k nám na
Ves, panu Honzovi Eklovi a Vašku Lebedovi za poskytnutí odměn pro úspěšné hráče.

V letošním roce se akce zúčastnilo 63 hráčů. Byly stanoveny 4 dětské soutěžní kategorie podle věku a svou šanci dostali také dospělí.
A zde jsou výsledky:
Kategorie děti 5-6 let:
1. místo Koravský Matěj a Terezka Lubasová
2. místo Viktor Segeš a Kiesewetter Martin
3. místo Eliška Vorlíčková
Kategorie děti 7 let:
1. místo Míša Pokorná
2. místo Lukáš Svačina
3. Tereza Taninová
Kategorie děti 8-9 let:
1. místo Lukáš Holub
2. místo Cermanová Rita
3. místo Pluhařová Kateřina
Kategorie děti 10-12 let:
1. místo Tomáš Pokorný
2. místo Pepa Horna
3. místo Klárka Kiesewetterová
Kategorie dospělí:
1. místo Daniel Beck
2. místo Radek Pokorný
3. místo Jan Köhler
Ti méně úspěšní obdrželi na památku pamětní listy a drobné odměny. A co bude dál? Sejdeme se zase za rok a do té doby můžete
trénovat J. Hrajeme podle základních pravidel kuličkového svazu, ač nejsme registrovanou soutěží. Hra je velmi jednoduchá a
spočívá v základních sedmi pravidlech. Je jen na vás, zda si je chcete vyzkoušet sami – výborné totiž je, že důlek do hlíny uděláte

snadno i na domácí zahradě a kuličky můžete získat jako vítěz
třeba v příštím roce kuličkiády J.
7 základních jednoduchých kroků, jak hrát kuličky:
1. Hrají vždy 2 hráči proti sobě. Kuličky mají barevně odlišeny.
Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své barvy do
důlku
2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k důlku
(rozhoz k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo začne v první hře.
3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více najednou)
z čáry hodu k důlku a snaží se jej zasáhnout. Pak udělá to samé
jeho soupeř.
4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý cvrnká jen do
svých kuliček, hráči se střídají po jednom cvrnku bez ohledu na
to, jestli kulička skončila v důlku.
5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho prstu,
přičemž se smíte dotknout jen své (jedné) kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou, i soupeřovu.
6. Kdo má první všechny své kuličky v důlku, vyhrává hru. Hry lze opakovat.
7. Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má průměr 10 cm. Kulička má průměr maximálně 16,5mm.
Kamila Lubasová

·

Jarní slavnost u rozhledny Nisanka

·

Noc kostelů

V sobotu 19. června se uskutečnil na prostranství u rozhledny Nisanky další ročník Jarní slavnosti. Akci zahájilo obvyklé sázení
stromu a poté po celý den probíhal košatý program pro děti i dospělé. Vystoupily zde folklórní soubor Nisanka, country kapela
Sešlost, břišní tanečnice, pěvecký sbor Novovesánek s kytarovým uskupením, dechový orchestr ZUŠ Turnov, hudební uskupení domu
dětí a mládeže Vikýř, zahrál Rokkajl. Shlédnout bylo možno představení pro děti, pro děti byly připraveny soutěže a dílničky a úkoly
pro děti měla připravené také víla Nisa. Kdo chtěl, mohl se vypravit na Smržovku na Prolínání za Krakonošem a vílou Izerínou a po
splnění úkolů na trase a návratu zpět vystoupat za odměnu na rozhlednu. Připraveno bylo jako vždy bohaté občerstvení, počasí nám i
tentokrát přálo. Díky patří všem, kteří se na akci podíleli.

Páteční večer 1.června byl ve znamení Noci kostelů. V menším počtu
jsme se sešli v našem kostele, zhlédli čerstvě obnovená vitrážová okna a
poté se společně přesunuli do Smržovky, kde v kostele sv. Archanděla
Michaela tato akce probíhala již poněkolikáté. U našich sousedů jsme
načerpali inspiraci, pobesedovali a zároveň měli možnost shlédnout
slavnost rozsvěcení nových skleněných lustrů v postupně obnovovaném
svatostánku. Tak za rok pro změnu u nás.

Co chystáme:

Novoveský okrašlovací spolek
ve spolupráci se spolkem Novovesan Vás zvou na:

Letní koncert
dětského pěveckého sboru Novovesánek
a souboru Jablonecká píšťalka
v sobotu 16. června 2012 od 18.00 hodin
v kostele Panny Marie v Nové Vsi nad Nisou
Zazní skladby A. Dvořáka, G.G. Gastoldiho,
G.F. Haendela, H.L. Haslera, M. Richtera
a úpravy českých lidových písní z bohatého repertoáru
obou souborů.

Dětský pěvecký sbor NOVOVESÁNEK
byl založen v roce 2009 díky spolku
Novovesan. Od jeho počátku je veden
nadšenou sbormistryní Mgr. Zuzanou
Kubelkovou. Smíšený sbor dívek a
chlapců sdružuje děti od 3 do 10-ti let
z Nové Vsi nad Nisou.

Vstupné dobrovolné
Výtěžek koncertu bude
věnován na opravu střechy
kostela Panny Marie.

Za NOS –jas-, -KL-

Jablonecká píšťalka
Soubor ojedinělý svým složením byl
založen r. 1988 a hrají v něm rodiče
s dětmi.
Za sebou má
četná
vystoupení v tuzemsku i zahraničí,
pravidelné výroční koncerty i oblíbené
vánoční koncerty v divadle v Jablonci
nad Nisou či v Jabloneckých
kostelech. Natočil dvě CD a jeho
repertoár sahá od renesance a
lidových skladeb až po populární
hudbu či muzikálové melodie.
Uměleckými vedoucími jsou Mgr.
Olga Frölichová a Mgr. Ctibor
Letošník.

Foto -rak-, -jas-, -KL-a Roskovec

www.novoveskyokraslovacispolek.cz
V případě zájmu přispět a podpořit nás je Vám k dispozici také náš spolkový účet u Komerční banky:
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