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ZPRAVODAJ SLAVÍ „STOVKU“

Vážení
právě se Vám dostalo do rukou jubilejní, sté vydání, našeho novoveského
ERVEN spoluobčané,
2013
Zpravodaje. První, ještě černobílé vydání, vyšlo v březnu 2008, a od října 2010 máme Zpravodaj barevný.
Prvním pokusem o vydání podobného informačního „zpravodaje“ se stal v roce 1999 „Obecní zpravodaj.“ I
2013
přes velkou snahu a nadšení jeho autorů nakonec vyšlo pouze jediné vydání. Myšlenka na potřebu
podobného informačního tisku, který by oslovil nejen občany naší obce, ale i chalupáře a návštěvníky,
EZEN 2013
kteří mají zájem o aktuální dění v obci a chtějí se dozvědět také o historii, kulturních a sportovních akcích, však zůstávala
dál. Chyběl však někdo, kdo by se stal lídrem a tvůrcem, který by dokázal tento úkol nejen technicky, ale i obsahově
zpracovat a vytvořit. A právě takový člověk se našel, je jím paní ing. Radka Malkusová, která dala našemu Zpravodaji nejen
vnější podobu, ale především se největší měrou podílí na jeho obsahu a grafickém zpracování. Původně neměl být Zpravodaj
sice pravidelně vydáván, měl to být jen jakýsi občasník, proto není ani číslován, ale od samého začátku vychází, až na
jedinou výjimku, každý měsíc. Kromě papírové varianty si lze Zpravodaj přečíst také v elektronické podobě na internetové
stránce naší obce. V současné době vychází Zpravodaj v nákladu 200 kusů, a je roznášen nejen do schránek trvale bydlících
obyvatel, ale i chatařů a chalupářů nejen v Nové Vsi, ale i na Mníšku.
Josef Pešír

INFORMACE STAROSTY
Krásný den všem, rád bych vás na začátek informoval, že ačkoliv
bylo letos velmi těžké získat alespoň malý počet pracovníků pro
obec prostřednictvím nástroje veřejně prospěšných prací,
podařilo se nám získat celkem čtyři a navíc jednoho zedníka.
Věřím, že v tomto počtu zvládneme všechno, co jsme si na tento
rok naplánovali. V průběhu března se nám podařilo dokončit
rekonstrukci našeho infocentra, ve kterém můžete aktuálně
shlédnout novou výstavu fotografií našich hor. Vernisáž bude
možné navštívit minimálně do konce června. V úterý jsme
v horních Mikulovicích vedle autobusové zastávky začali
budovat kontejnerové stání. Na stejném místě budou výhledově
stát i informační tabule s informacemi jak pro občany, tak pro
turisty. Co se týká dalších kontejnerových stání, budou ještě
v dolních Mikulovicích a u spodní autobusové zastávky, kde se
nachází točna pro autobusy. V průběhu května budou po obci
znovu rozestavěné kontejnery na trávu. Ty budou umístěny
stejně jako v předešlých letech. Zároveň máme stále k dispozici
dost kompostérů. Ty jsou pro občany naší obce k zapůjčení
zdarma na obecním úřadě. Řada z vás se přihlásila k prořezávce
stromů, víme o vás a postupně všechny obejdeme a budeme
informovat o termínech, ve kterých se prořezávka uskuteční.
V rámci „jarního úklidu“ bude sobota, 21. května, sběrným
dnem. Od ranních hodin budete mít možnost zbavit se
nepotřebných věcí. Další akcí, která nás čeká je Den Země.
Společně se žáky Základní školy Hora Sv. Kateřiny se vydáme
v pátek uklízet naše hranice. Začneme na Mníšku
v 8:00 přednáškou pana Kloučka, který je zároveň patronem celé
akce. Poté se dáme do práce a vyrazíme směrem na Novou Ves,
končit bychom měli mezi 11:00 a 11:30 v Sokolovně. Pokud
byste se chtěli přidat a pomoci nám s výzvou „Ukliďme si svou
obec“, můžete si po celý víkend přijít do infocentra nebo do
autoservisu u Nirodů pro pomůcky jako jsou pytle na odpadky a

rukavice.
Tuto sobotu nás čeká tradiční Maškarní bál, který proběhne pod
záštitou našich hasičů. Lístků je pořád dostatek a zábava byla
doposud vždy skvělá, tak neváhejte. Čeká nás také pálení
čarodějnic a stavění Májky, které proběhne pod záštitou obce,
hasičů, Sokola a Spolku žen na hřišti, v dolní části obce. Začneme
stejně jako minulý rok průvodem od obecního úřadu. Od 14
hodin budeme s kroužkem vyrábět tu nejošklivější čarodějnici,
kterou pak společně upálíme. V 15:00 pak všichni nasedneme na
košťata a vydáme se na průvod. Pod Sokolem bude mít Spolek
žen připravené kouzelné soutěže a pořádný táborák a
občerstvení obstarají naši hasiči. I letos nás čeká Den muzeí,
který proběhne 18. května. Budeme mít vytvořený speciální
muzejní program včetně ukázky řemesel, který poběží již od
dopoledních hodin, aby se ho mohli zúčastnit žáci základních i
mateřských škol. Akci zakončíme tradičními čaji, na kterých
bude tentokrát netradičně k dispozici točené pivo, klobásy a
hudba. Těším se, že ačkoliv se jedná o středu, tak se všichni na
této akci potkáme a užijeme si jí. A konečně také jedna sportovní
akce. V sobotu, 21. května, nás čeká další ročník Memoriálu
Honzy Bejčka. Věřím, že nohejbalových týmů bude dost a to jak
z naší obce, tak i ze vzdálenějších míst.
Na úplný závěr bych vás rád informoval, že je od teď možné
přihlašovat děti na 6. ročník tábora. Tentokrát proběhne
v termínu od 4. do 14. srpna. Přihlásit děti je možné pouze
formou SMS na tel. číslo 604 588 494, uveďte prosím jméno,
příjmení, věk a e-mailový kontakt, na který vám pošleme další
informace. Počet míst je omezen, tak prosím příliš dlouho
neváhejte. Dnes toho bylo opravdu hodně, doufám ale, že vás
alespoň některé informace zaujaly. Užívejte si sluníčka a
krásných jarních dní.
Váš starosta David Kádner

V dubnu srdečně gratulujeme
k životnímu jubileu těmto oslavencům:

Eliška Blažková (77)
Antonín Blažek (78)

POPLATEK ZA PSY
Upozorňujeme poplatníky, že místní
poplatek za psa je splatný do konce
měsíce května. Výše poplatků zůstává
nezměněna, tj. za 1. psa 100 Kč,
za každého dalšího 200 Kč.
MUDr. Lisický Pavel informuje pacienty,
že z důvodů stěhování ordinace z areálu Herkules do budovy
SOKOLOVNA v Litvínově (u budovy Komerční banky) nebude
dne 29. 4. 2016 ordinovat na horách (Brandov, Hora Sv.
Kateřiny a Nová ves v Horách).
Daný den 29. 4. 2016 budek zastižení pouze v Mostě od 7-9
hod. v ordinaci na dopravním podniku Most. Dne 28. 4. 2016
bude ordinace jen v Mostě tj. 7-12 hod. V Záluží 28. 4. 2016
odpoledne ordinovat nebude. Následující týden již bude
normálně ordinovat.
DP,tř. Budovatelů 1395/23, Most
tel. 476 769 067
Ú.U.Herkules, Záluží 70,Litvínov
tel. 414 120 285
Oficiální e-mailová adresa, kam mohou pacienti odesílat nálezy
,event. s předstihem požádat například připravení výpisu
zdravotní dokumentace, vystavení jiného potvrzení či jiné
záležitosti ordinaceLisicky@seznam.cz . Nové mobilní číslo :
608 72 00 75 ( v provozu pondělí až pátek od 7 do konce
ordinační doby tj. asi do 17 hod).

ZTRÁTY A NÁLEZY

Našel se klíč
s dětskou klíčenkou (pravděpodobně
od domu) u zastávky u rybníčka.
K převzetí na OÚ.

POLOŽENÍ KYTIC
OÚ zve všechny občany k uctění památky
padlých položením květin u památníku
před úřadem, a to 8. 5. ve 13.30 h.

V dubnu nás navždy opustil pan

František CINK.
Čest jeho památce!

SBÍRKA
Prosíme dárce, kteří by byli ochotni
věnovat dětem na letní dětský tábor

LÁTKY (METRÁŽ),
VLNU A KOŽEŠINY
k využití pro volnočasové aktivity, aby
tyto věci donesli na obecní úřad.
Předem děkujeme.

Stručný přehled informací ze 14. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách
14. zasedání zastupitelstva obce Nová Ves v Horách bylo
svoláno na 29. března 2016 a projednalo celkem 15 bodů.
Mezi prvními body jednání jsou informace starosty, kdy byly
od 4. dubna nabídnuty občanům nové kompostéry a byla
provedena změna poskytovatele právních služeb pro obec,
kterou bude vykonávat JUDr. Volák. Další bod schválil
inventarizační zprávu za rok 2015. V dalším sledu můžeme
říci, že polovina bodů se týkala žádostí o prodej či pronájem
pozemků č. 516, 60/7 v kú Mikulovice, p.p.č. 457/1 v kú
Mníšek a p.p.č. 21/6 , p.p.č. 24/1 , 24/3, 510 a p.p.č. 1217/1
v kú Nová Ves v Horách, které byly schváleny ke zveřejnění.
Druhá polovina se zaměřila na schválení podání žádostí o
dotace na opravu hřbitovní zdi, výměna vrat, vrátek a
nádoby na vodu z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje, dále na vybudování dětského hřiště před budovou OÚ

a opravu dřevěného kříže na trase mezi Novou Vsí v Horách a
Mníškem z programu Ministerstva pro místní rozvoj a pokud
nevyjde dotace na dětské hřiště z ministerstva, tak byla
podána i žádost o dar z Grantového programu NET4GAS.
V došlé poště byl projednán stav a využití bývalých prostor
celnice na Mníšku, přičemž v nejbližší době proběhne jednání
mezi krajem, obcí a nájemníkem stavby. Obec by budovu
využila pro dispečink IZS a sídlo neziskových organizací.
Jednání skončilo po více než hodině jednání. Pokud máte
nějaké připomínky, náměty, žádosti či potřebu se vyjádřit
k obecním věcem, budeme se na Vás opět těšit na dalším
jednání, které se koná 25. dubna od 17:00 hod. v zasedací
místnosti budovy obecního úřadu. Za zastupitelský tým:
Libuše Novotná Pokorná

PROGRAM
15. zasedání ZO Nová Ves v Horách, které se koná
dne 25. 4. 2016 od 17 h v zasedací místnosti OÚ
1. Úvod
2. Návrh na schválení programu jednání včetně určení zapisovatele a
ověřovatele zápisu

3. Informace starosty
4. Schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 454/7 o vým. 35m2 v kú
Mikulovice

Bezplatný sběr nebezpečných
složek komunálního odpadu a
objemného odpadu proběhne dne
21. 5. 2016. Typ svozu „dům od
domu“ v lokalitách Nová Ves
v Horách, Mníšek, Mikulovice.

5. Schválení Kupní smlouvy na p.p.č. 1217/10 o vým. 119m2 ostatní
plochy v kú Nová Ves v Horách (u č .p. 257 Mikulovice, Starý kopec,
dolní část)
6. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 516 trvalý travní porost o
výměře 440 a části p.p.č. 60/7 ostatní plocha, obě parcely v kú
Mikulovice ( mezi čp. 26 a če 017)
7. Žádost o prodej p.p.č. 32/3 o výměře 236m2, vedené v EN jako
zahrada, v kú Mikulovice v Krušných horách (parcela se nachází za
čp. 39 Mikulovice)
8. Žádost o prodej části p.p.č. 285 o výměře cca 600m2 ostatní plochy
v kú Mníšek směr Křižatky na pravé straně
9. Rozpočtová změna – návrh na rozpočtové opatření č.2
10. Návrh Smlouvy na předání budovy TJ Sokol Nová Ves v H. obci
11.
Došlá pošta
12.
Diskuse
13.
Závěr

VYUŽIJTE SVOZ ZDARMA!

NOVĚ
Možnost pronájmu UNC nakladače
(bobek) na terénní a stavební
úpravy, menší demolice apod.
Tel.: 777 347 894 Mníšek

Jak již bylo zmíněno na úvodní stránce tohoto Zpravodaje,
držíte v ruce jeho jubilejní, sté vydání. Při této příležitosti
jsme připravili čtenářskou soutěž. Kdo z vás správně odpoví
na soutěžní otázku a bude vylosován, obdrží hodnotnou
cenu v podobě knihy dle vlastního výběru. Odpověď na
otázku můžete zaslat na e-mail: obecnovaves@seznam.cz, a
to do 20. 5. 2016. Nezapomeňte uvést své jméno.

Otázka: V jakém měsíci a roce vyšlo první
barevné vydání Novoveského zpravodaje?
Pojďme se při příležitosti narozenin Zpravodaje ohlédnout zpátky do roku 1999. Tuto dobu nám připomene výňatek
z Obecního zpravodaje:
(rama)

Spolek žen získal ve velikonoční soutěži
několik cen. O nejlepší velikonoční výrobek získala 1.
místo naše členka Dana Karlovcová, která vyrobila 2
krásné zajíčky a košíček s vajíčky. V soutěži o nejlepší
pečený výrobek získaly naše členky 2. místo.
Paní Zdena Šiklová a Miroslava Blanařová. Dne 21. 3. a
24. 3.2 016 se našich 5 členek zúčastnilo úklidu Muzea
po rekonstrukci: pí. Kuželová, Plačková, Thielová, Šiklová,
Pešírová. Chtěly bychom popřát naší nejstarší člence
našeho spolku paní
Ludmile
Haufové
k 92.
narozeninám.
Za Spolek žen Marie Plačková

FBC HORALOVÉ Hora Svaté Kateřiny
Turnaj ve florbale - Bílina SOKOL JUNIOR CUP 2016
Dne 19. 3. 2016 jsme se zúčastnili s juniory
turnaje ve florbale. Na turnaji bylo 7 týmů,
kdy tyto byly rozlosovány do dvou skupin.
FBC HORALOVÉ dokázali přesvědčivě
vyhrát skupinu s třemi výhrami a skorem
10:1, kdy porazili týmy Sokol Bilina A 2:1,
FBC DDM Děčín 4:0, Modré Lamy Osek
4:0. V semifinále narazili na Lovci Duchcov,
kde v dramatickém utkání, kdy vyhrávali
naši junioři 2:0, nakonec podlehli 2:4. V
boji o třetí místo naši vyhráli 1:0 nad
pořádajícím Sokolem Bilina A. Turnaj
vyhráli Lovci Duchcov, druzí byli Sokol
Chomutov. Tímto chci poděkovat všem
hráčům a hráčce za skvělý a bojovný
výkon, super reprezentaci FBC Horalové
HKS. Vaši obec skvělými výkony reprezentovali Natálie Hrubá, Jaroslav Hezoun, Artur Kortán, Leon Kortán, Tomáš Rác a jako
druhý trenér Petr Hrubý.
Petr Lahovský

Něco o tradici pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic nebo Filipojakubská noc je velmi starý pohanský svátek, který oslavuje příchod jara.
Slaví se z 30. 4. na 1. 5. Staří Keltové jej slavili jako svátek ohně Beltain (podle boha Belena). Pálení
čarodějnic se také říkalo Valpuržina noc. Podle pověstí byla tato noc považována za magickou. Věřilo
se, že právě v tuto noc se čarodějnice, ježibaby, bosorky a jiné slétávaly na čarodějnický slet. Poté se
údajně rozletěly na košťatech po okolí, aby škodily nejen lidem, ale také na dobytku a zeleni. Na
ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech zapalovaly očistné ohně. Domy byly
vykuřovány jalovcem nebo rozmarýnem. Za nejúčinnější zbraň proti zlé moci čarodějnic se považovalo
řinčení kovových nástrojů.

Jana Dvořáková

Tipy na výlet
Podkrušnohorské technické muzeum vstoupilo v březnu do další sezóny. Do sídla muzea v areálu Julius III je možné zavítat
denně kromě pondělka od 9 hod. Prohlídky začínají každou celou hodinu, poslední prohlídka začíná v 15.00hodin. Jedním
z největších lákadel Podkrušnohorského technického muzea je parní těžní stroj v podobě z roku 1891.
Destinační agentura Krušné hory připravila na 14.5. zahájení turistické sezóny, kde bude propagovat hlavně Krušnohorskou
magistrálu, takže budou připraveny vyjížďky na kolech. Přímo na Lesné bude zázemí a také prodej regionálních výrobků,
výstava vybavení pro turisty, fotografická výstava, výuka nordic walking, hudební program a večerní táborák. Druhý den se na
Moldavě koná krušnohorský půlmaratón - akce pro běžce s bohatým doprovodným programem. Partnery zahájení budou i
některá města, takže bude vypraven cyklobus, na Moldavu doveze turisty samozřejmě i vlak.
V Mostě si od letošního jara můžete připíjet a zároveň se také po hornicku zdravit. Populární polotmavý ležák ze zdejšího
pivovaru Mostecký kahan totiž dostal nové jméno Zdař bůh! A když na Zdař bůh ! dostanete chuť, můžete si na něj zajít do
pivovarské restaurace, ale můžete si ho také odnést domů v PET lahvi. Nebo můžete počkat až do 28.5.2016 . To bude pivo
Zdař bůh ! oficiálně představeno na 5. ročníku Pivních slavností. Tentokrát se budou konat na Prvním náměstí v Mostě.
30.4. je zahájení kulturní sezóny na zámku Červený Hrádek. Program startuje ve 13 hodin a během odpoledne vystoupí
folklórní soubor Skejušan, Big band Zdeňka Tölga nebo Divadlo Kapsa Andělská hora, nebudou chybět ukázky řemesel, prodejní
stánky, workshop pro děti a občerstvení. Vstup zdarma. Od 17hodin začne koncert Pavlíny Jíšové (vstupné 100 Kč). Výstava IQ
v Mariánských Lázních trvá do neděle 24.5. Jedná se o netypickou výstavu ze světa vědy a techniky, kde se můžete těšit na
hlavolamy, optické klamy, iluze, experimenty s elektřinou a pod. Výstava je mimořádná tím,že je zde přímo vyžadováno
dotýkaat se vystavovaných exponátů a experimentovat s nimi. Více na www.muzeum-ml.cz Podívejte se také na stránky
www.dolnimorava.cz, kde je stezka v oblacích. Nahoru do oblak nevede pouze jedna stezka, ale síť dřevěných cest, které se
navzájem proplétají. Na stezce na vás čeká několik atrakcí : např. odpočinková siť, rukáv, hnízda nebo tunel na lávce.
A opět tu máme venkovské farmářské trhy:
MAS sdružení Západní Krušnohoří, z.s., je bude opět spolupořádat ve spolupráci s jednotlivými obcemi, na jejichž území se
budou tyto trhy konat: 16.4. Březno, 21.5. Strupčice, 28.5. Blatno, 4.6. Klášterec n.O. - Statek Špičák u Kadaně, 18.6.
Vrskmaň, 10.9. Droužkovice, 8.10. Údlice, 22.10. Spořice, 3.12. Droužkovice (předvánoční).
Jana Dvořáková

Dětský domov informuje
Víkend s Tomášem Slavatou
O víkendu 2.4 a 3.4nás navštívil Tomáš Slavata se svými 5 studenti:
Kačkou, Janou, Danielou , Silvou a Dominikem. Moc jsme se na ně
těšili, Tomáš už u nás jednou byl a jeho návštěva se nám moc líbila.
Přijeli v sobotu kolem oběda. Rozdělili jsme si je na rodinky, my
jsme dostali Dominika s přítelkyní Danielou, 1. RS dostala Kačku a
Janu, a 3.RS dostala Tomáše a Silvii. Dominik je sportovní typ. Hrál
florbal za Pražský tým, Daniela je sympatická krásná mladá dáma,
ráda pracuje s malými dětmi. V sobotu odpoledne jsme se vydali na
procházku, abychom studentům ukázali, kde se náš domov
nachází. Po procházce jsme si zahráli fotbal. Večeři připravovali
studenti a udělali MEXICKÉ TORTILI opravdu moc se jim povedlly. Po
večeři jsme byli na svých rodinkách a hráli jsme hry nebo v našem
případě koukali na film. Nedělní dopoledne jsme zahájili vybíjenou
na kapitány. Hráli jsme tři zápasy a vždy tým , kde jsem byla já a
Dominik, vyhrál. Největší derby bylo se strejdou Lubošem,

Tomášem a Silvii, tito hráči byli nejtěžší. Všichni hráli suprově. Na
závěr jsme si zahráli fotbal . Po obědě jsme se rozloučili a odvedli
jsme Dáňu s Dominikem na zastávku. Ostatní jeli s Tomášem autem.
Celý víkend se vydařil a povedl se nám. Tomáš nám slíbil, že zase
vezme jinou partu a přijedou zase někdy na víkend.
(NiChr)
Jaro v DD
V dětském domově v Hoře Svaté Kateřiny se dne 13. 4. 2016 hřiště
proměnilo v nádhernou rozkvetlou jarní louku. Děti tak chtěli
přivítat jaro, které k nám přichází. Malí i velcí malovali křídami
libovolné obrázky. Nejčastěji malovali stromy, květiny a zvířátka.
Všichni se moc snažili, aby právě ten jejich obrázek byl co
nejkrásnější. Za jejich velkou snahu a píli, každý ze zúčastněných
dostal nějakou tu dobrotu.
(MaCm,NiCh)

Noc s Andersenem 2016
Jak se již stalo tradicí i letos se místní
knihovna zapojila do celorepublikové akce.
Ta se těší mezi místními dětmi vřelého
zájmu. Věřím, že letošní Noc se stala
nezapomenutelným zážitkem pro všechny
zúčastněné děti. Dospělákům, kteří se
podíleli na organizaci, bych tímto rád
poděkoval. D. Kádner

Každou volnou chvilku věnuji úklidu
archívu. Padla mně do ruky listina shrnující volební
období 2002 - 2006. Uvnitř Zpravodaje si tak můžete
přečíst stručný přehled toho co všechno se nám povedlo v
obci v uvedeném volebním období. O hlasy voličů se
tohoto volebního období ucházelo Sdružení nezávislých,
KSČM a dva nezávislí kandidáti. Voleb se zúčastnilo 222
voličů z 306 zapsaných. Nejvíce hlasů získala KSČM. Z
kandidátů pak jsem získala nejvíce hlasů já a to 147.
Zastupitelstvo pracovalo ve složení: Jana Dvořáková, Antonín

Blažek, Irena Větříčková, Jiří Brandner, Jan Bejček, David
Kádner a Vlastimil Malkus. V roce 2003 jsme získali Čestné
uznání v soutěži Obec zdravotně postiženým, kterou vyhlásil
Svaz měst a obcí České republiky. V roce 2002 slavila
nejstarší občanka v obci své devadesátiny (paní Štefanie
Štěvicová). V roce 2003 se uskutečnilo referendum o vstupu
ČR do Evropské unie. Účast voličů v naší obci byla 56,63% a
pro vstup hlasovalo 74,7% voličů. V roce 2003 bylo
uskutečněna poprvé velká sběrná akce. Tyto sběrné dny se
od tohoto roku konají každý rok a občané je plně využívají.
(pokračování na str. 7)

(dokončení ze str. 6) V roce 2003 byly náklady na odvoz
30tisíc a to se uklízelo po obci 3 dny. V roce 2015 jsme za
sběrnou akci zaplatili 76tisíc korun (nárůst cen). V roce 2003
byla uvedena do provozu první větrná elektrárna firmou
WIND TECH z Brna u nás, která byla současně největší
větrnou elektrárnou v ČR. V obci se narodilo pouze jedno
dítě. V tomto roce byla vydána publikace o historii
hračkářské výroby v příhraničních obcích. Její autorka Sonja
Vydrová shromáždila mnoho zajímavých dokladů o historii,
ale i současnosti. Texty byly dvoujazyčné. Autorkou
překladů byla paní Ema Berková. Konaly se čtyři závody
automobilů do vrchu. Tyto závody patřily k tradicím obce. A
0
13.8.2003 byla u nás naměřena teplota 33,5 C. V roce 2004
vyrostla další větrná elektrárna a slavnostně se zpřístupnil
poničený můstek při povodních v roce 2002. Opravu

prováděla německá firma. V muzeum byla výstava maket
sakrálních staveb v našem horském regionu. Makety věnoval
obci jeden německý občan. V tomto roce oslavila 90 let paní
Anna Lálová. Poslední sníh tohoto roku napadl 23.5. a
sněžení bylo provázeno silnou bouřkou. Další silná bouře se
obcí přehnala 9.7. a napáchala velké škody a způsobila
výpadek elektrického proudu. Bouře zničila zcela 16 svítidel
veřejného osvětlení. V roce 2005 se jedná o další výstavbě
větrníků a zastupitelé se rozhodli postavit obecní větrnou
elektrárnu. Zahájeny byly první práce na opravě kostela a
pořídily se první kontejnery na třídění odpadu. Zima 2004-05
nás zasypala obrovskou spoustou sněhu. Stála nás spoustu
energie a nervů. Vypsáno z obecní kroniky, do které vše
pečlivě zapisuje náš kronikář
pan Josef Pešír.
Jana Dvořáková

Velikonoce v Novoveském muzeu
Ve zdejším muzeu se mohli jeho návštěvníci už po osmé inspirovat nápady pro velikonoční výzdobu svých příbytků. Opět se
sešly krásné výrobky šikovných dětí i dospělých. Už podruhé Spolek žen vyhlásil doprovodnou soutěž o nejlepší pečený
výrobek. Akce se těší hojné návštěvnosti i díky dětským dílničkám, které letos uspořádaly novoveské Tvořilky. Naopak dospělí
zájemci si mohli zkusit tradiční madeirovou techniku zdobení vajíček. Hotové profesionálně nazdobené kraslice lektorky B.
Myslikovjanové byly k zakoupení. Součástí oslav velikonočních svátků bylo také slavnostní otevření zrekonstruovaného
informačního centra, které má v muzeu své sídlo. Zde byla instalována nová expozice fotografií autora Pavla Aulického. Tuto
výstavu zaměřenou na ukázky fotografií z naší obce a nejbližšího okolí můžete shlédnout i v následujících měsících. A protože se
hlavně soutěžilo, výsledky byly takové: kategorie děti (výrobky): 1. místo Družina při ZŠ Hora Svaté Kateřiny, 2. místo Dětský
domov Hora Sv. Kateřiny, 3. místo Roman Malkus. Kategorie dospělí (výrobky): 1. místo D. Karlovcová, 2. místo A. Pešírová, 3.
místo H. Bláhová. Kategorie výrobky pečené: 1. místo M. Rubešová, 2. místo Spolek žen, 3. N. Rosenbaumová. Všichni účastníci
soutěže obdrželi účastnické listy a sladkou odměnu. Ti nejvýše umístění obdrželi hodnotné dárky (dárkový koš, hry, nebo
stavebnice).
R. Malkusová, foto J. Pešír
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