
  
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
 
  

 
Vážení spoluobčané. 
Tak nám zase vládne zima, a dá se 
říci, že letos opravdu kraluje 
s obzvlášť velkou mocí. Jak se píše 
v jedné písni s názvem Jaro. 
„Z chýší dřevo mizí a mouky ubývá, 
do sýpek se raději už nikdo nedívá, 
zvěř z okolních lesů nám stála u 
dveří a hladoví ptáci přilétli za 
zvěří, a stále blíž.“   Opravdu je 
znát, že každý, kdo topí uhlím, už 
začíná uvažovat o koupi nového, 
protože zásoba na zimu je dobraná.  
  Takto dlouhá zima ukazuje v plné 
nahotě vše,co během své vlády 
zničila. Jsou to silnice, ovocné 
stromy, lesní porosty a další. 
Naštěstí u nás nedošlo ke kalamitě 
z důvodu spadlé střechy nebo 
něčeho podobného. Ukazuje se, a je 
to takhle k večeru i cítit, že se 
nepálí jen uhlí, ale i plasty a odpad, 
který nepatří do kamen. Začínáme 
si opět otravovat své ovzduší. Ke 
všemu nahrává i neradostné 
zdražování plynu, ale zdraví by 
mělo být  vždy v první řadě a 
nemyslit si, že když mně to nevadí, 
že to nemůže vadit někomu v okolí.  
  Proto bychom se měli zamyslet, 
zda tím, že je do obce zaveden plyn 
není řečeno, že vesnice by měla mít 
čisté ovzduší neb  na plyn přešli 
všichni. On není problém v ceně 
plynu, i když je hodně vysoká, ale 
v tom, že mnoho rodinných domů 
má nedokonalou izolaci stěn a 
stropů a vlastně ohříváme venkovní 
prostor. Teplo se  těžko udrží uvnitř 
místností. Protože u novostaveb, 
kde je jenom jeden zdroj topení a to 
plynové, nevychází cena za topení 
tak vysoká a hlavně toto topení 
umožňuje nastavení tepelného 
profilu po celý den. Bylo by 
špatné,aby se zase celá vesnice 
halila do kouře, když navečer 
každý pořádně rozjede kotel.  
Tyto litanie, které jsem vložil do 
tohoto úvodníku se týkají nás 

všech, ale v obci není jenom tato 
záležitost. Co se stalo během 
období, kdy se nevydával Občasník 
?   
Došlo k vykradení místní kaple, 
kde zloději zničili zadní okenní 
vitráž a svým lupem se obohatili o 
dřevěnou sochu Krista a kované 
součásti inventáře kaple 
(svícny,lampu, stojan na květiny.) 
V současné době tuto krádež řeší 
Policie ČR, a proto nebudeme více 
zveřejňovat.  
Další aktualitou může být  stav 
prací  na metropolitní síti, kterou 
bude budovat 11 obcí Podoubraví. 
Zde se nacházíme v přípravných 
pracích pro výběrové řízení, které 
musíme zadat plně obecně tak, 
abychom nevyloučili jakéhokoliv 
dodavatele  a nevystavili se 
problému s odvolacím řízením. 
Vyhlášení výběrového řízení se 
předpokládá v dubnu a vlastní 
realizace  během léta a podzimu. 
Metropolitní síť pro všechny 
obyvatele zlepší pokrytí internetem, 
kvalitnější připojení , které bude za 
nižší ceny než  v současné době. Na 
realizaci projektu je poskytnuta 
dotace z EU  ve výši 80 %. Pokud 
realizace bude kryta v plné výši 
z dotace, rozpočet obce tuto akci 
výrazně neovlivní.  
Dalším problémem, který se 
v posledních dnech objevil je 
hrozba „ptačí chřipky“. Zde nelze 
podat podrobnější a nové  
informace, které jsou pro nás 
dostupné, jsou vlastně plně veřejné 
a dozvídáte se je z televize. Pokud 
by se nákaza objevilv okolí obce do 
3 km, budeme muset provést sčítání 
všech druhů ptactva a drůbeže 
chované v domácnostech. 
V okolních obcích šli cestou 
předběžných seznamů, což 
nepokládáme za nutné.  
Co dodat závěrem?  Těšme se 
všichni na sluníčko a nadcházející 
jaro a přejme si, aby jarní období 

trvalo alespoň dva,tři měsíce a ne 
jako v loňském roce, kdy po 
čtrnácti dnech nastalo léto a po něm 
hned zima.Dlouhá zima.  
 
 

******************************* 
 

V uplynulém období oslavili svá 
životní jubilea: 

LEDEN:   Marková Božena 
  Kolářová Marie 

Šimonová Jarmila 
Pešková Marie 

 
ÚNOR:   Mišoňová Danuše 
  Motlová Marie 
 
BŘEZEN Dostálová Božena 
  Němec Miloslav 
  Šedivý Jindřich 
  Medunová Marie 
  Ježková Helena  

VŠEM OSLAVENCŮM 
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 
 DO DALŠÍCH LET. 

 
 

************************************ 
 
 

POPLATEK ZA  

ODPAD   

A POPLATEK 

ZE PSA 

V souladu se změnou vyhlášky 

č. 1/2006 dochází ke změně výše 

poplatku za odpad. Pro občana, který je 

trvale hlášený v naší obci a je starší 18. 

let tato částka činí 350,-Kč, pro 

majitele rekreačního objektu 450,-Kč. 

Výše poplatku za psa zůstává ve stejné 

výši. Tzn. – poplatek za prvního psa 

100,- Kč, za druhého psa 150,- Kč , za 

třetího a každého dalšího 300,- Kč. 

 
VÝMĚNA 

OBČANSKÝCH 
 PRŮKAZŮ 

Státní občané České 

Vydává: Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 
Číslo  1/2006 
Vydáno dne:  
 



republiky jsou povinni provést 
výměnu  občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů, vydaných 
do 31. prosince 1996, za občanské 
průkazy se strojově čitelnými údaji 
nejpozději do 31. prosince 2006. 

Žádost o vydání občanského 
průkazu předloží nejpozději  do 30. 

listopadu 2006  . 
 

Občané, narození před 1. lednem 
1936, kteří jsou držiteli 

občanských průkazů, v nichž 
není doba ukončení platnosti 

vyznačena konkrétním datem, 
jsou povinni provést výměnu 

těchto občanských průkazů za 
občanské průkazy se strojově 
čitelnými údaji do 31. prosince 

2008. 
 

V případě prvního vydání 
občanského průkazu v 15. letech  
musí dítě doložit doklad o státním 

občanství. Je třeba žádat 
s předstihem  dvou měsíců. Měsíc 
trvá vydání osvědčení o státním 

občanství, měsíc vydání 
občanského průkazu.  

 
Při výměně občanského 
průkazu  si s sebou 
vezměte: současnou 

fotografii a starý občanský 
průkaz.  Nezapomeňte si vyměnit i 
občanský průkaz v případě 
ovdovění (v tomto případě si vemte 
s sebou úmrtní list partnera).  
 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA       

INFORMUJE : 31. 
leden 2006 byl pro 

žáky a učitele 
slavnostním dnem.  Každý 

žák v tento den očekával 
vydání pololetního vysvědčení. Aby si 
děti toto čekání  zkrátily, vyhlásili žáci 
4. a 5. ročníku pro své spolužáky turnaj 
ve hře Člověče, nezlob se ! Hra začala 
úderem 10. hodiny dopolední. Všichni 
žáci od 1. do 5. ročníku se utkali v boji 
s barevnými figurkami. Nejlepší borci 
z každého ročníku postoupili do finále. 
Za 1. ročník reprezentoval Ondřej 
Záruba, za 2. ročník Roman Sadílek, za 
3. ročník Pavel Friml, za 4. ročník Petr 
Málek, za 5. ročník Martina Málková. 
Po napínavém boji absolutně zvítězil 
Petr Málek ze 4. ročníku .                                         
1. února se konal v ZŠ netradiční zápis 
do 1. ročníku. Starší spolužáci 
předškoláky přivítali pásmem písní, 
pohádek a veršů.  K zápisu přišlo 10 
předškoláků, kteří  předvedli své 
znalosti v oblasti matematických 
představ, v pravolevé orientaci, 
v řečových dovednostech, 
v představivosti, v malování, v kreslení 
a v modelování. To vše formou hry a 
rozhovoru. Zápis zvládli všichni a  
odnesli si malý dárek a sladkou 
odměnu.                                                        
9.února jsme navštívili vystoupení 

cimbálové muziky v Chotěboři. Tento 
program byl velice přínosný pro 
hudební vzdělání dětí. Potvrdilo se, že 
děti mají v hudební oblasti velké 
znalosti, protože „vybraly“ téměř  
všechny ceny v hudební soutěži 
ostatním školám z Chotěboře a okolí.                              
V únoru se někteří žáci naší školy 
vypravili na lyžařský výcvik ve 
Zdobnici v Orlických horách.                    
V tomto měsíci jsme ukončili soutěž ve 
sběru plastových víček od pet-lahví. 
Zapojili se všichni, ale nejvíce se 
snažili žáci 4. a 5. ročníku, kteří 
nasbírali 3,29 kg víček na jednoho 
žáka. Víčka budou použita na stavbu 
plastové pyramidy.                                              
Protože se blíží termín tradičního 
karnevalu (25.3. )  a setkání s důchodci 
(24.3.) připravujeme divadelní, 
sportovní a recitačně-pěvecké 
vystoupení.    15.3. 2006 děti zpěvem a 
recitací otevřely v ZŠ výstavu 
s názvem: „Od housliček po buben“ a 
„Opery se nebojíme!“ a zároveň škola 
zůstala po celý den symbolicky 
„otevřena“ veřejnosti.Jsme potěšeni, že 
místní i přespolní občané, rodič, 
prarodiče, ale také někteří zdejší 
podnikatelé a zástupci složek v obci, 
přijali pozvání na tuto malou slavnost. 
Děkujeme všem, kteří našli čas a chuť 
podpořit svou účastí na výstavě práci 
nastupující generace.      Za ZŠ Nová 
Ves-                                      Mgr. Ilona 
Marková,ředitelka ZŠ                     
************************************
FINANCOVÁNÍ A HOSPODA ŘENÍ 
V UPLYNULÉM ROCE   

Hospodaření loňského roku je již 
uzavřeno, dokonce i 
zkontrolováno auditory 

krajského úřadu a tak 
Vám ve stručnosti sdělíme pár čísel, 
které se týkají hospodaření obce. 
Příjmy v roce 2005 činily 4.538.597 
Kč a výdaje 4870347 Kč.  V roce 2005 
začala obec splácet úvěr na budovu č.p. 
63 . Tento úvěr  zatížil rozpočet ve výši 
750 tisíc korun ročně. V loňském roce 
se také ještě splácela plynofikace obce, 
která v měsíci listopadu byla 
doplacena. I tak nároky na rozpočet 
činily cca 363 tisíc korun. Dalším 
výdajem je provoz místní základní 
školy. Žádné větší rekonstrukce se zde 
neprováděly a částka 200 tisíc byla 
poskytnuta na pokrytí provozních 
nákladů ZŠ.Částka cca 66 tisíc byla 
zaslána na neinvestiční náklady na 
žáky, kteří dojíždí do Chotěboře do 
školy.  40 tisíc korun je částka, která 
byla zaplacena společnosti Connex na 
dopravní obslužnost. V roce 2005 byl 
také částečně připraven a zaplacen 
projekt na kanalizaci v obci a 
centrální ČOV. Náklady se prozatím 
vyšplhaly na 183 tisíc korun. V roce 
2004 se v Novém Dvoře odbahnil 
rybník , tyto práce se ovšem platily až 
v roce 2005 – výdaje z rozpočtu na tuto 
akci byly 73000 Kč. Trochu nečekaná 
investice byla rekonstrukce dětské 
poradny, která musela být uskutečněna 
z důvodu nevyhovujících podmínek a 
hrozícího zavření. Tato rekonstrukce 
„ukrojila“ z rozpočtu obce částku 168 
tisíc korun . Dalším výdajem je 
například  částka na vypracování 

projektové dokumentace a výdajů 
s tím souvisejících na budovu č.p. 6   : 
182.000,-Kč.  (na toto byla částečně 
poskytnuta dotace ve výši 78.000,- ) .  
Dotace také byla poskytnuta na nákup 
kontejnerů a odpadkových košů 
(14.577,-), ale částka na nákup přesáhla 
46 tisíc korun . Také obnova 
dopravního značení po obci se stála 
cca 62 tisíc korun. Na toto byla 
poskytnuta dotace ve výši 27.000,- 
V tomto možná spousta z Vás namítne, 
že to byly vyhozené peníze. Je třeba si 
ovšem uvědomit, že obnova dopravního 
značení byla nutná, z důvodu dodržení 
zákona a výměna by nás čekala v roce 
2006 a třeba bez poskytnutí dotace.  A 
co dál. Tak třeba spotřeba energie na 
veřejné osvětlení cca 57 tisíc, opravy 
veřejného osvětlení 40 tis. Kč.  
Náklady na odpady činily cca 231 tisíc 
korun (komunální odpad, plasty, papír, 
nebezpečný odpad, apod. – nejsou zde 
započínány zmiňované kontejnery). 
Dále pak také z rozpočtu letošního roku 
byla zaplacena doplatková faktura na 
budovu č.p. 63 ve výši 711 tisíc korun 
. A tak bychom mohli pokračovat přes 
údržbu místní zeleně a zimní údržbu 
(140 tis)  až po obnovy altánu u ZŠ, 
kde sezení utrpělo přes letní prázdniny 
a muselo být opraveno, občasné 
zasklení okna u čekárny, nástěnky, 
nákup počítačů do knihovny a do ZŠ, 
nákup materiálu na opravu střechy 
místní kaple , ………… 
…………………………… Příjmy 
obce byly tvořeny částečně z daňové 
výtěžnosti a dále pak z nedaňových 
příjmů . Daňové příjmy  činily 
3.989.959 Kč, nedaňové a kapitálové 
příjmy pak 357.676 Kč. Poskytnuté 
dotace v roce 2005 byly ve výši 
190.962 Kč.                                           
Na bankovních účtech ke konci roku 
2005  bylo 358 tisíc korun. Hodnota 
dlouhodobého majetku obce  se ke 
konci období pohybovala nad částkou 
40 milionů korun.                              
Letošní rozpočet obce se pohybuje 
v částce cca 4.100.000 Kč. Jaký bude 
pohyb peněz záleží na mnoha 
faktorech, zejména pak na poskytnutí 
dotací a také na růstu či poklesu 
hospodaření v našem státě. 
********************************
*** MISS PODOUBRAVÍ 2006             
Finálový večer se koná v sokolovně 
v Chotěboři 25. března od 16.00 hodin. 
Vstupenky na finálový podvečer jsou 
k prodeji v DDM Junior. Na stránkách 
www.ddmchotebor.cz  či 
www.podoubravi.cz/miss můžete 
hlasovat pro svoji kandidátku. 
***********************                         
POZVÁNKA                               
24.3. od 13.00 hodin  

SETKÁNÍ S DŮCHODCI  v místním 
kulturním domě. 

Program:  
*  13. 15 hod vystoupení dětí z místní 

ZŠ  
*  14.30 hod beseda seniorů se 

zastupiteli obce 
* 15.00 hod volná 

zábava 
Pro občany osady 

Nový Dvůr je odvoz 



zajištěn                **********       
     25.3. 2006 od 13.30 hodin 

DĚTSKÝ KARNEVAL  
***** 

V měsíci březnu je v místní 
knihovně přístup na internet i 
pronájem počítačů zdarma. 
Otevřeno je vždy v pond ělí a ve 
středu od 13.00 do 16.00 hodin .  
 Rozšířena je i nabídka knih.  

************************************ 
MALUJEME S VEČERNÍČKEM 

VÝHERCI SOUTĚŽE JSOU:  
ONDŘEJ MAZURKA  (VÍLA AMÁLKA, 

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA) 
ANDREA PAVLASOVÁ  (KRTEČEK) 
ONDŘEJ ZÁRUBA  (BOB A BOBEK), 
VERONIKA DOLEŽÁNOVÁ ( BOB A 

BOBEK) . OBRÁZKY BUDOU 
VYSTAVENY V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ. 

DĚTEM BUDOU V ÚTERÝ PŘEDÁNY 
CENY. PŘI TÉTO PŘÍLEŽITOSTI 

VYHLAŠUJEME NOVOU SOUTĚŽ 
„MALUJEME  

SVOJI NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNÍŽKU“ Děti 
nám mohou obrázky nosit  až do konce 

letních prázdnin do místní knihovny. 
Obrázky kreslete na čtvrtku. 

Nezapomeňte si obrázky podepsat !!! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Z Á P I S   Z E   Z A S E D A N Í  
Z  A S T U P I T E L S T V A    O B C E 

 
poř.číslo 1/2006 
konané dne 2.1.2006 v 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
  
ZO schvaluje : 
 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 6.12.2005  
• pokračování akce „Čistá voda“ 

na dokončení projektové 
dokumentace pro uzemní  a 
vodoprávní řízení - bod trvá  

• smlouva o pronájmu KD -  bod 
trvá 

• ostatní body splněny 
3. mandátní smlouvu č.22/2005 mezi 

obcí a UNIT INVEST spol. s r.o. -  
přijato všemi hlasy 

4. dodatky ke smlouvě s VČP 
Východočeskou plynárenskou pro 
odběrná místa 7037094, 7045878, 
7068317 – přijato všemi hlasy 

5. smlouvu č. 641/092/2006-2007 
uzavřenou mezi obcí a CONNEX 
Východní Čechy a.s. – přijato všemi 
hlasy 

6. podpis smlouvy mezi obcí a ČEZ 
DISTRIBUCE a.s. na přemístění 
vedení u Staré hospody č.p. 6. – přijato 
všemi hlasy 

7. přeložení bodu týkající se materiálů 
pro partnerství mezi obcemi  

         ( Lohmen) na únorové zasedání –  
         přijato všemi hlasy 
8. obecně závaznou vyhlášku č.1/2006 o 

místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. – přijato všemi 
hlasy 

ZO bere na vědomí: 
1. pořízení elektronické podatelny dle 

vyhlášky č. 496/2004 Sb. 
2. žádost obce Víska o finanční příspěvek 

na neinvestiční náklady MŠ Víska 
žádosti se nevyhovuje - přijato všemi 
hlasy 

3. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, 
ČS ) 241.407,17Kč 

TV KB        75.172,06Kč 
                          Úvěr:        -2.249.999,-Kč 
ZO ukládá : 
1. starostovi podepsat mandátní smlouvu 

č. 22/2005 
2. starostovi zajištění pořízení 

elektronické podatelny 
3. starostovi zaslání dopisu obci Víska 

s požadavkem na přesné vyúčtování 
neinvestičních nákladů, celkovou výši 
nákladů, dále ukládá starostovi 
vypracování vyúčtování neinvestičních 
nákladů na žáka v ZŠ Nová Ves u 
Chotěboře  

závěr jednání ukončen 19.10 
Z Á P I S   Z E   Z A S E D A N Í  

Z  A S T U P I T E L S T V A    O B C E 

poř.číslo 2/2006 
konané dne 6.2.2006 v 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
Přítomni: dle presenční listiny 
  
ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 2.1.2006  
• pokračování akce „Čistá voda“ 

na dokončení projektové 
dokumentace pro uzemní  a 
vodoprávní řízení - bod trvá  

• smlouva o pronájmu KD -  
splněno 

• ostatní body splněny 
3. žádost o finanční příspěvek A divadla 

v částce 500,-Kč v případě, že se ZŠ 
zúčastní akce A divadla - přijato všemi 
hlasy 

4. výběr dodavatele na rekonstrukci 
webových stránek Obce Nová Ves u 
Chotěboře, dle dotačního titulu 
Webové stránky a nabídky rozpočtu 
žádosti na kraj a Fond Vysočiny; pana 
Ing. Jiřího Pavlíčka - přijato všemi 
hlasy 

5. smlouvu o vzniku OPS Podhůří 
železných hor a člena ve správní radě 
Ing. Miloš Uchytila a v dozorčí radě 
Romana Sadílka -  přijato všemi hlasy 

6. žádost o odkoupení zaploceného 
pozemku č.p. 77/5 k RD č.p.89. 
Pověřuje starostu zahájením odprodeje 
za běžné ceny, nabyvatel bude hradit 
veškeré výlohy a geometrické 
zaměření  -  přijato všemi hlasy. 
Majitelům Janě a Petru Strakovým 
bude poskytnuta Smlouva o smlouvě 
budoucí na tento pozemek. 

 
ZO bere na vědomí: 
1. zprávu kontrolní komise za rok 2005 
2. výroční zprávu ZŠ o činnosti za rok 

2005 
3. žádost Centra pro zdravotně postižené 

a neschvaluje příspěvek - přijato všemi 
hlasy 

4. informaci o podání žádosti na byty 
v č.p. 6 

5. informaci o podání žádosti v Programu 
obnovy venkova ( kaple )  

6. materiály z Lohmenu  
7. výsledek hospodaření za r. 2005 včetně 

výkazů a inventur 
8. výsledek hospodaření obce za rok 

2005 včetně výkazů a inventur 
žádost ZD Nová Ves-Víska na 
výstavbu silážního žlabu. K této stavbě 
nemá výhrady a doporučuje k zahájení 
stavebního řízení - přijato všemi hlasy 

9. žádost na stavební úpravy a přístavbu 
RD č.p.89, k stavebním úpravám nemá 
výhrady - přijato všemi hlasy 

10. informaci o dotaci se SR na 
infrastrukturu obecního domu č.p.6 

11. nabídku PROGRANT na organizaci 
výběrového řízení dle zákona č. 
40/2004 Sb. 

12. Stavy účtu: běžný účet ( KB, ČSOB, 
ČS ) 226.201,96Kč 

TV KB    75.198,37Kč 
Úvěr:      -2.062.499,00Kč 

ZO ukládá : 
1. starostovi přípravu žádosti na 

IV.dekádu do 3.4.2006starostovi 
zajištění pořízení elektronické 
podatelny 

2. starostovi poptání minimálně další dvě 
firmy na organizaci výběrového řízení 
pro č.p.6 a dle nejvýhodnější nabídky 
zahájit přípravné práce na organizaci 
zadávajícího řízení dle zákona č. 
40/2004 

závěr jednání ukončen 19.35 
Z Á P I S   Z E   Z A S E D A N Í  

Z  A S T U P I T E L S T V A    O B C E 



poř.číslo 3/2006 
konané dne 6.3.2006 v 18.00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ 
 
 
Přítomni: dle presenční listiny 
  
ZO schvaluje : 
1. program zasedání zastupitelstva obce – 

přijato všemi hlasy 
2. kontrola úkolů z posledního zasedání 

ZO 6.2.2006  
• pokračování akce „Čistá voda“ 

na dokončení projektové 
dokumentace pro uzemní  a 
vodoprávní řízení - bod trvá  

• ostatní body splněny 
3. návrh spisového a skartačního řádu 

Obecního úřadu Nová Ves u 
Chotěboře - přijato všemi hlasy 

4. Schvaluje princip výběru stočného.  
Stanovuje se výběr stočného  za 
každou nemovitost na 50Kč + 50Kč za 
občana trvale hlášeného. ( Rodinný 
dům se 4 osobami bude platit 
50+4x50=250Kč za rok). Za rekreační 
objekty 50Kč + 50Kč (bez ohledu na 
počet osob) za kalendářní rok. 
Rekreační nemovitost bude platit 
50+1x50=100Kč.) 
Výběr bude probíhat do 30.října 
kalendářního roku. - přijato všemi 
hlasy 

5. mandátní smlouvu č. 23406 na 
zpracování veřejné zakázky na Starou 
hospodu - přijato všemi hlasy 

6. schvaluje Smlouvu s Lohmenem na 
vzájemnou spolupráci - přijato všemi 
hlasy 

ZO bere na vědomí: 
1. odkoupení stavební parcely č,4 od 

OPBH u hřbitova 
2. odprodej zaplocené parcely č.77/5 

manželům Petru a Janě Strakovým 
3. žádost o pronájem prostor pod 

stodolou obecního úřadu 
4. Stavy účtu:  běžný účet ( KB, ČSOB, 

ČS )     626.750,95Kč 
TV KB   75.222,81Kč 
Úvěr: -2.062.499,00Kč 

ZO ukládá : 
1. starostovi rozpracovat postup pro 

pronájem prostoru pod stodolou a 
zveřejnění žádosti 

závěr jednání ukončen 19.20 
VÍTÁNÍ DO OBCE 4.12. 2005   

 
MICHAELA MAZURKOVÁ 

 
SABINA KADLEČKOVÁ 

       VÍTÁNÍ DO OBCE  19.2. 2006  

 
KAROLÍNA BŘÍZOVÁ 

 
VOJTĚCH SEMRÁD 

 
KLÁRA ČERMÁKOVÁ 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU 

 
 

 
 

MAŠKARA 4.3.2006  

 
 
 

VERNISÁŽ VÝSTAVY „Od housli ček 
po buben; Opery se nebojíme“ a Den 

otev řených dve ří v ZŠ  15.3.2006  .  

 

 
 

 

NABÍZÍME:  
ZASÍLÁNÍ AKTUÁLNÍCH ČÍSEL 
OBČASNÍKU A INFORMACÍ  NA VAŠI  
E-MAILOVOU ADRESU.VÁŠ E-MAIL  
ZASÍLEJTE NA ADRESU 
ounovaves@tiscali.cz   a do předmětu 
uveďte „ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ“ .Pokud 
chcete zasílat pouze Občasník nebo jen 
stručné informace, sdělte nám to do zprávy.  
I nadále platí, že zasíláme SMS s krátkými 
informacemi.  

 
 

BYLINKÁŘSTVÍ 
ČAJE-KOŘENÍ-ORIENT 
    VILÉMOV  259 

  ֠֠֠֠ 724 976 231 
   Simona Kulhánková 
 
Bylinky:  
Bylinné směsi, tekuté bylinné extrakty, 
masti, mýdla, koupele… 
Čaje: 
Bylinkové jednodruhové, léčivé směsi, 
čaje orientální, zelené, černé,červené  
v nálevových sáčcích i sypané. 
Orient – dovoz z Indie: 
Vonné svíčky, svícny, aromalampy,  
vonné tyčinky, dřevěné korále…  
Poradenství v oblasti léčení 
přírodou. 
Otevřeno: 
Úterý–sobota 10.00–20.00  

 
 


