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 Novoveská kuličkiáda – devátý ročník 

I letos uspořádal Novoveský okrašlovací spolek tradiční kuličkový turnaj, nyní již 9. ročník. Velké poděkování 

patří: 

 Rodině Jiřího Papouška, neboť opět jsme hráli na 

hřišti u penzionu Maják s možností využití 

sociálního a stravovacího zázemí penzionu 

  Zdeňku Klápštěmu -  za kuličky do soutěže opětovně poskytnuté 

darem z místní prodejny korálků při hlavní silnici, takže účastníci 

turnaje mohli hrát s kuličkami výroby české 

 Ivě Morávkové – za pestré pytlíčky na kuličky pro vítěze 

v jednotlivých kategoriích, které ušila a darem poskytla  

 Radku Pokornému za tradiční konferování kuličkiády a dohledu nad 

dodržováním pravidel 

 Rozhodčím a zapisovatelům výsledků v jednotlivých skupinách 

 Přípravářům hřiště, výpomocným silám při samotné kuličkiádě, neboť 

rukou na vypisování hracích listin a následně diplomů a všeho 

souvisejícího není nikdy dost  

 Hlavně účastníkům akce, kteří neváhali přijet z různých končin, aby se 

našeho tradičního turnaje mohli účastnit a měli tu čest případně i svá 

historická významná umístění obhájit  

A jak to letos dopadlo? 

Kuličkiády se zúčastnilo celkem 67 hráčů, z toho 40 dětí. Nejmladší účastnicí byla tříletá Eliška Pavlíčková z Jablonce, věkový 

průměr dospělých účastníků velmi příjemný . Mimo místních soutěžili také účastníci z Prahy, Liberce, Berouna, Jablonce, 

Rychnova, Držkova, Lučan, ale i pětičlenná skupinka hráčů ze SRN. 

 

Výsledky: 

 

Děti 3-5 let: 

1. místo Petr Lubas (Nová Ves) 

2. místo Laurinka Šimková (Nová Ves) 

3. místo Anežka Petříková (Beroun) 

Děti  6 let: 

1. místo Honzík Pravec (JBC) 

2. místo  Michal Kratinka (JBC) 

3. místo Majda Králíková (Praha) 

Děti 7 – 8 let: 

1. místo Viktor Javůrek (Nová Ves) 

2. místo Lucka Petříková (Beroun) 

3. místo Matěj Chroustovský (JBC) 

 

 



Děti 9-10 let: 

1. místo Tomáš Lebeda (Praha) 

2. místo Martin Kiesewetter (Nová Ves) 

3. místo Lili Šimková (Nová Ves) 

Děti  11 let: 

1. místo Lukáš Svačina (JBC) 

2. místo Adélka Hráchová (Držkov) 

3. místo Jára Lubas (Nová Ves) 

Děti 12 - 14 let: 

1. místo Samuel Suchánek (JBC) 

2. místo Honza Hrách (Držkov) 

3. místo Lukáš Holub (Nová Ves) 

Náctiletí (14 – 17 let): 

1. místo Patrik Suchánek (JBC) 

2. místo Tomáš Pokorný (LBC) 

3. místo Klárka Kiesewetterová  

(Nová Ves) 

Internacionální dětská skupina (hráči trvali na tom, že chtějí hrát pospolu ):    1. místo Tessa Rauer 

2. místo Luis Starke 

3. místo Julie Kögler 

 

 

Letos do finále dospělých postoupili vždy 

dva nejlepší hráči ze základní skupiny. Při 

finále tak probíhalo několik zápasů mezi 

osmi finalisty. A s velkou vervou a 

nasazením v rozhodujícím zápase se 

rozhodlo o výsledném pořadí, a kdo sleduje 

již 8 let výsledky našich turnajů, ví, že jsou 

to matadoři a skalní příznivci této 

nenápadné hry, kdy účast na turnaji je pro 

ně osobní prestižní záležitostí a i letos opět 

potvrdili své kvality v tuhém souboji.  

Dospělí: 

1. místo Dan Beck (Nová Ves) 

2. místo Václav Lebeda (Praha) 

3. místo Radek Pokorný (LBC) 

Děkujeme za hojnou účast na letošním 

ročníku a těšíme se na jubilejní, desátý, 

ročník roku příštího. Ale to je ještě daleko, 

tak si užívejte pěkných dnů a pohody a za 

rok zase ….  

 



 Jarní slavnost u rozhledny Nisanky 

Byl to letos již desátý ročník akce, kterou od jejích počátků doprovázíme. A tam nahoře jako kdyby to věděli, počasí nám letos 

nebývale přálo. Desátý ročník Jarní slavnosti u rozhledny Nisanky proběhl v komorním duchu. Kulturní komisí revolučně pojatá 

propagace akce společně s promyšleným programem zabrala, jak napovídá snímek, pořízený z rozhledny ve 13 hodin. Těšili jsme se a 

dočkali vystoupení Nisanky a Novovesánku, mile překvapil i kouzelník.  

Akci dříve zahajovalo společné sázení stromu.  Stromy u Nisanky už se ale nesázejí, nýbrž mizí, nejen ty námi společně vysazené :-( 

S nimi pro některé z nás jako by vymizela i ta deset let společně klopotně budovaná tradice Jarní slavnosti u rozhledny Nisanky. 
 

 Pohádková přehrada 

V neděli 5. června od ranních hodin bylo u jablonecké přehrady opěr rušno. Probíhala tam Pohádková přehrada, procházka pro děti se 

zastaveními, soutěžemi a úkoly. Akci pořádá Centrum pro rodinu Jablíčko z Jablonce nad Nisou a jako jeho partner připravujeme 

každoročně jedno ze stanovišť. Na početné davy tu čekají novoveské víly a vodníci s úkoly a drobnými odměnami. Počasí letos přálo 

a našich 600sad kouzelných fazolí, coby odměna za splnění úkolů, ani nestačilo. 

Garantem akce je za náš spolek Kamila Lubasová a letos jí byly nápomocny novoveské víly Klárka Kiesewetterová, Týnka Václavů, 

Štěpánka Pillerová, a také Jára a Péťa Lubasovi. Velmi děkujeme! 

 Koncert v kostele Panny Marie 

 

Navečer po pohádkové přehradě, rovněž v neděli 

5. června, se v kostele Panny Marie uskutečnil 

tradiční letní koncert. Letos se programu ujala 

paní Zuzana Kubelková, pod jejímž vedením zde 

vystoupily děti z novoveského pěveckého 

souboru Novovesánek. Mladí zpěváčci byli jako 

vždy skvělí, na pódiu se v různých sestavách 

představili jak ti zkušení, tak ti nejmenší, 

v dalších vstupech se v různých sestavách na 

pódiu střídaly violoncellistka Vladimíra Sanvito 

a další tři členky pěveckého sboru CUM 

DECORE. Koncert na samý konec zakončil 

novoveský sbor gospelem a pak už jsme se 

z Teprberku rozcházeli do svých domovů. 

Děkuji všem účinkujícím za hezké vystoupení a 

návštěvníkům za účast i jejich příspěvky.   

 

 



Výtěžek z akce i tentokrát poputuje na chystanou obnovu Tří 

lip - děkujeme! 

 

 Noc kostelů  

V pátek 10. června se uskutečnila celoevropská akce NOC kostelů. Letos opět i 

u nás, v kostele Panny Marie. 

Místní hudebník a náš spolkař Alastair S. Edvards nám v průběhu večera hrál na 

harmonium skladby novější i dávno zapomenuté. I tentokrát zaznělo několik 

skladeb, které jsme nalezli v kostele v rámci přípravy na obnovu harmonia a 

které zde zanechal novoveský muzikant a kapelník pan Wolf. Alena Lubasová, která má akci za spolek na starosti, připravila 

především pro mladší návštěvníky korálkovou andělskou dílničku, měli jste možnost zhlédnout staré i novější snímky s vazbou na náš 

kostel i obec a něco se k nim dozvědět. V rámci menší poznávací soutěže si jako výhru odnést spolkový metr. Návštěvníci se 

v menších skupinkách trousili až skoro do jedenácti hodin, po setmění je již zdálky vítala ve výklenku kostela nasvícená socha Panny 

Marie. 

I tady měli návštěvníci možnost přispět na obnovu památky u Tří lip, všem dárcům děkujeme! 

Těšíme se na viděnou s Vámi tradičně třetí sobotu v září - na pouti na Teprberku, pořádané Novoveským okrašlovacím spolek a 

spolkem Novovesan. 

 

Za NOS Kamila Lubasová a Jaroslav Lubas; foto R. Kiesewetter, Kamila Lubasová, J. Lubas      www.novoveskyokraslovacispolek.cz    

http://www.novoveskyokraslovacispolek.cz/

