
NOS – neboli Novoveský okrašlovací spolek – informuje

· Oprava střechy kostela nad hlavní lodí.

Na začátku července proběhlo plánované osazení hromosvodů na obnovené střeše kostela, čímž byly práce na
obnově střechy kostela nad hlavní lodí uzavřeny.
Ještě jednou děkujeme všem našim podporovatelům i realizátorovi této části obnovy – firmě Rafit z Vikýřovic
pana Ondřeje Koukoly.
Jak se již stalo dobrým spolkovým zvykem, bude v kostele osazena pamětní tabulka, připomínající v letošním roce završenou obnovu
střešního pláště kostela. S obnovou jsme započali v roce 2009 a pokračovali jsme v roce následujícím. Poté dostala přednost náročná
obnova vitrážových oken, po jejímž dokončení jsme se mohli opět soustředit na obnovu střechy kostela. V letošním roce jsme mohli
díky shromáždění dostatečného množství finančních prostředků završit mnohaleté úsilí obnovou střechy nad hlavní lodí.
Opravenou střechu oslavíme společně s Vámi na podzimní pouti na Teprberku J
Obnova kostela však ani zdaleka není u konce. Čeká nás oprava části stropu nad hlavní lodí, celková obnova okenic na věži, fasády,
elektroinstalace, oprava vstupního schodiště, dveří, rádi bychom v dohledné době lépe zabezpečili vstupní trakt kostela, diskutujeme o
využití půdních prostor, atd. Krom toho chceme průběžně pokračovat v obnově drobných památek v obci. Příště Vás s našimi plány
rád seznámím podrobněji J

· Letní koncert v kostele Panny Marie

Přináším slíbené obrazové ohlédnutí za červnovým velmi pěkným letním koncertem. Děkujeme vystupujícím – hudebnímu souboru
Jablonecká píšťalka, místnímu dětskému pěveckému sboru Novovesánek a maďarskému souboru Musica Antiqua Hévíz za hezký
zážitek, Magdě Holé za organizaci koncertu.



· Novoveská kuličkiáda 2015
   8. ročník tradiční soutěže

V sobotu 13.6.2015 dopoledne  se konal již 8. ročník tradiční Novoveské kuličkiády. Přípravy na hřišti u penzionu Maják započaly již
v pátek, v sobotu se pak sešlo 30 dětí a 31 dospělých, kteří byli rozděleni do různých skupin a hra mohla začít. Hrajeme tradičně podle
celkem jednoduchých pravidel Kuličkového svazu s cílem se pobavit.. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, protesty u hlavního
rozhodčího, pokud vůbec byly, byly řešeny spravedlivěJ. A jak to celé dopadlo?

Výsledky:
Kategorie děti 3-4 roky Kategorie děti 5 let:
1. místo  Petr Lubas, Nová Ves nad Nisou 1.místo  Adam Kohut, Nová Ves nad Nisou
2. místo  Tobiáš Černý, Jablonec nad Nisou 2. místo  Honzík Pravec, Jablonec nad Nisou
3. místo  Jája Králíková a Anežka Petříková (Beroun) 3. místo  Majda Králíková, Praha s Jan Němec, Praha





Kategorie 6-8 let: Kategorie 9 let:
1. místo Liliana Šimková, Nová Ves nad Nisou 1. místo  Josef Šimek, Nová Ves nad Nisou
2. místo  Tomáš Lebeda, Praha 2. místo  Andrejka Pravcová, Jablonec nad Nisou
3. místo  Lucka Petříková, Beroun 3. místo Zuzana Kohoutová, Nová Ves nad Nisou

Kategorie 10-11 let: Kategorie 12-13 let:
1. místo Míša Pokorná, Vratislavice 1. místo Lukáš Holub, Nová Ves nad Nisou
2. místo Vojta Segeš, Jablonec nad Nisou 2. místo  Pavlína Lubasová, Nová Ves nad Nisou
3. místo  Žofie Pavková, Nová Ves nad Nisou 3. místo Tomáš Pokorný, Vratislavice

Kategorie dospělých:
Do finále v kategorii dospělých postoupili: Radek Pokorný, Petr Sudek, Andrea Pravcová, Vlasta Králík a Pavel Němec. V této
sestavě se rozhodovalo o 1. až 3. místě a po napínavých vzájemných soubojích to dopadlo takto:

1. místo Vlasta Králík, Praha      Kategorie rozhodčích:  1. místo Ondra Král, Jablonec nad Nisou
2. místo Petr Sudek, Nová Ves nad Nisou 2. místo Zuzka Šourková, Jablonec nad Nisou
3. místo  Radek Pokorný, Vratislavice 3. místo  Helena Peukertová, Jablonec nad Nisou

Děkujeme místními přespolním hráčům za hojnou účast a blahopřejeme úspěšným a spokojeným J…



Děkujeme dále:
· rodině Jirky Papouška st., za možnost využít hřiště u penzionu

Maják a za zajištění zázemí pro účastníky turnaje včetně
možnosti občerstvení,

· Honzovi a Matýskovi Havlovi, za pomoc při přípravě hřiště,
· spolku Novovesan za zajištění zastřešení vrhající na nás

následně příjemný stín,
· MC Jablíčku za zapůjčení aparatury,
· Radku Pokornému za konferování celé akce,
· přispěvovatelům za dobrovolné startovné, díky němuž byly

uhrazeny náklady na tištěné materiály a medaile,
· rozhodčím Blance, Zuzce, Lukášovi, Ondrovi, Martině,

Heleně a Saše, kteří, ač mohli dělat spoustu jiných věcí, přišli
nám pomoci s akcí,

· Lence Pluhařové, Michalovi Petříkovi a Honzovi Eklovi za ceny do soutěží,
· Ivě Morávkové za ušité pytlíčky na kuličky pro vítěze v jednotlivých

kategoriích,
· zdatným šičkám a i jednomu šíči a lepiči, kteří pečlivě připravovali

v předvečer turnaje medaile.
    Kamila Lubasová

Co chystáme:
· Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry
Tradičně třetí sobotu v září – tedy v sobotu 19. 9. 2015 – se uskuteční na prostranství u kostela Panny Marie ve spolupráci NOSu a
Novovesanu již pátý ročník novoveské pouti na Teprberku. Jste srdečně zváni, detailní program přineseme v příštím zpravodaji.

Těšíme se na viděnou s Vámi.
Za NOS Jaroslav Lubas a Kamila Lubasová; foto Jaroslav Lubas, Radek Kiesewetter a Kamila Lubasová
www.novoveskyokraslovacispolek.cz

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

