
  
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
 

 
Vážení spoluobčané. 
Začal se psát nový rok a pár dní z něj je 
nenávratně pryč. V loňském roce se nám 
nedařilo připravit něž jedno číslo občasníku 
a tak si dáváme pro letošní rok závazek  
těchto občasníku udělat více. Ono se řekne 
napsat nějaký článek a sestavit jedno vydaní, 
ale je zatím mnoho práce a v loňském roce 
toho času nezbývalo mnoho.  
     Zajistil se dozor na stavbě nebo se 
realizovala akce. Když se to nakonec spočítá 
dává to pěkný balík hodin, který se na 
obnově obce nashromáždí. Prováděla se 
rekonstrukce kolny u Staré hospody, tady 
budova prokoukla a vznikly v ní skladové 
plochy pro obecní potřeby. Dokončila se 
oprava venkovní omítky na kapli.  
Vybudovala se nová zastávka v Novém 
Dvoře, pracovalo se na opravách omítky na 
místním kostele. Toto byly stavební práce, 
ale musíme zde započítat i mnoho hodin 
strávených na údržbě obce, zeleň – tráva 
rostla jako o závod a plochy nám stále 
narůstají. 
    Dále musíme pochválit i další složky, 
které se snažily pomoci obci. Myslivci 
pomohli obnovit výsadbu smrčků, které přes 
zimu zašly. Hasiči opravili zbrojnici a 
připravili oslavy k 120. letům založení 
sboru. Sokolové pořádali tradiční turnaj 
v malé kopané. Svaz žen pomohl při úklidu 
obce. Mnoho dalších drobných , ale i větších 
akcí se během roku konaly a kdyby je chtěl 
někdo sepsat, byl by to dlouhý výčet. Ano 
tady v obci se něco stále děje. Chtělo by to, 
ale aby se na těchto akcích zúčastnilo více 
spoluobčanů. Ono připravit pěkné 
odpoledne dá poměrně hodně práce a 
mnohdy pro pořadatele je nejlepší odměna 
vidět spokojené návštěvníky nebo hosty. 
    Co plánujeme na tento rok? Hlavním 
úkolem je zahájit stavbu kanalizace a ČOV. 
Zde jsme odkázání na výsledek naší žádosti 
o evropské peníze. Toto se rozhodne do 
konce února. Dále máme požádáno na 
odbahnění rybníka Perno i zde bychom měli 
vědět zda nám budou přiklepnuty peníze 
koncem února. Na letošní rok se také 
připravují přípravné práce na tvorbě 
dokumentace na rekonstrukci školy, KD a 
sportoviště. Bude se pokračovat 
v rekonstrukci na kapli, kde se provede 
oprava vnitřních omítek a vymalování. 
Budou se provádět i další údržbové práce na 
místním kostele, kde tyto práce provádíme 
pro místní farnost. Snaha je co nejvíce 
hospodárně a s rozmyslem utrácet veřejné 

prostředky tak, aby byly utraceny účelně a 
smysluplně. 
  
 
Městský úřad Chotěboř upozorňuje občany 
na povinnost nahlásit na Krajské operační a 
informační středisko hasičského 
záchranného sboru kraje Vysočina, telefonní 
číslo 950 270 102 veškeré pálení ohňů, 
zejména po likvidaci odpadu ze stromů po 
větrné kalamitě. V informaci je třeba uvést 
místo pálení, kontaktní zodpovědnou osobu 
a její telefonní číslo. 
 
 

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

V uplynulém období oslavili svá životní 
jubilea: 

 
LEDEN:   Marková Božena 
  Kolářová Marie 

Pelikán Josef 
Tesařová Zdeňka 
Holoubek Stanislav 
Škaryd Ladislav 
Pospíchalová Ludmila 
Pešková Marie 

 
ÚNOR:   Horák Ladislav 
  Němec Josef 
  Korytová Jana 

Motlová Marie 
  Fialková Dobroslava 
 
BŘEZEN Turek Jaroslav 
  Pavlíček František 
  Kuberová Vlasta 
  Medunová Marie 
DUBEN  Filip Ladislav 
  Kvaček Milan 
  Pelikánová Marie 

 
VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 
HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

 DO DALŠÍCH LET. 
 
 

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

POPLATEK ZA  

ODPAD, 

POPLATEK 

ZE PSA 

V souladu se vyhlášky č. 1/2006 nedochází 

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. Stočné je stanoveno pro 

trvale hlášenou osobu v obci Nová Ves u 

Chotěboře na 50,-Kč a za nemovitost  

50,-Kč. 

 
  
 

ZÁKLADNÍ 
ŠKOLA       

INFORMUJE :       
 

21.3.2009 ve 
13.30hod. tradiční dětský 

karneval 
Srdečně zveme všechny 

spoluobčany. 
              

FINANCOVÁNÍ A HOSPODA ŘENÍ 
V UPLYNULÉM ROCE .   

Začal leden, další rok je u konce, všechny 
finance jsou odkontrolovány, zúčtované a 
tudíž nastává čas vás alespoň v rychlosti 
seznámit s tím, jak se hospodařilo s pro-
středky obce.  

Z počátku zmíním jaký rozpočet byl schvá-
lený na počátku roku 2008. Příjmy ve schvá-
leném rozpočtu dosahovaly výše 4356800 
Kč, výdaje 4140700 Kč. Ale už při tvorbě 
rozpočtu víme, že i když se snažíme jej vy-
tvořit co nejlépe a nejpravděpodobněji, tak 
záleží „jen na jedné maličkosti“ a tou jsou 
především příjmy ze státního rozpočtu, které 
se odhadují velice špatně. Nyní již mohu 
ovšem říct, že příjmy předčily naše očeká-
vání a částka ke konci roku se vyšplhala 
dokonce o pár milionu víc. Celkové příjmy 
činily 6748081,02 Kč. A tudíž se mohlo i 
více investovat a i výdaje překročily hranici 
šesti a půl milionu.  

U příjmů opět začneme výnosem z daní 
fyzických, právnických osob, daní z nemo-
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vitosti apod. Daňové příjmy v letošním roce 
vylepšily náš rozpočet o 5,2 milionu korun. 
Dotace,které jsme získali především z Kraje 
Vysočina byly ve výši 282 220 Kč. Jednalo 
se o dotace na volby (23 tisíc), dotace na 
rekonstrukci kolny u staré hospody (116 
tisíc) , dotace s názvem Líbí se nám v 
knihovně (43 tisíc), která byla využita na 
rozšíření polic a na vybavení galerie, dotace 
na veřejnou zeleň ve výši necelých 5 tisíc 
korun, dále pak příspěvek na Sportoviště 12 
tisíc korun ( nakoupili se sítě, lajnovačka, 
postavili se nové branky a obnovily se slou-
py na volejbal a nohejbal) , dotace pro vy-
bavení školy sportovními potřebami ve výši 
6 tisíc korun a v poslední řadě dotace na 
běžný provoz ve výši 77 tisíc. Nedaňové 
příjmy byly v celkové výši 1203135 Kč a 
sem patří například i poplatky za odpad 
vybírané od občanů, majitelů rekreačních 
objektů a firem ( cca 190 tisíc), poplatky za 
psa 13 tisíc, správní poplatky 22 tisíc, příjem 
za prodej dřeva 350 tisíc, příjmy z nájmů 
bytů i nebytových prostor 475 tisíc, patří 
sem i příjmy rybářského spolku, příjmy z 
nájmu hrobových míst, poplatky za VHP 
apod.  

A co výdaje? Jak jsem již uvedla, výdaje 
byly ve výši přesahující 6,5 milionu korun. 
Tak se na ně podívejme trošku podrobněji: 
Nejrozsáhlejší investice letošního roku byla 
rekonstrukce kolny u staré hospody. Ta se 
vyšplhala na částku 990 tisíc korun. Další 
investice byla do čekárny u Nového Dvora 
(82 tisíc korun), dále pak další část projektu 
na ČOV (85 tisíc), náklady na údržbu lesů a 
lesních porostů (cca 250 tisíc), opravy a 
údržba místních komunikací (55 tisíc), dre-
náže a chodníky u staré hospody ( 420 tisíc), 
výdaje na dopravní obslužnost (40 tisíc) , 
příspěvek na žáky,kteří dojíždějí do školy v 
Chotěboři (107 tisíc), příspěvek na provoz 
naší základní škole 289 tisíc korun, náklady 
na veřejné osvětlení – spotřeba energií, 
opravy (165 tisíc). V neposlední řadě to jsou 
i náklady na vývoz veškerého odpadu téměř 
300 tisíc korun, náklady na vybavení galerie 
a knihovny 160 tisíc. V letošním roce se 
nám také podařilo splatit úvěr,který byl 
poskytnut na rekonstrukci budovy čp.63. V 
roce 2008 obec také přispěla na rekonstrukci 
místního kostela a to částkou ve výši 150 
tisíc korun a také přispěla i jiným organiza-
cím nemalou částkou. Dalšími výdaji z roz-
počtu obce jsou samozřejmě běžné poplatky 
za telefony, elektrickou energii, plyn, vodu. 
Dále pak poplatky z účtů a úroky z úvěrů, 
poplatky za servis a údržbu programů v 
počítačích, školení,nákup drobného majet-
ku,pohonných hmot, právnické služby , 
rozbory odpadních vod, apod.....  

Po ukončení všech uzávěrek i inventur, ale 
lze zkonstatovat, že v letošním roce hospo-
daření obce bylo vyrovnané a předčilo veš-
keré odhady. Do dalšího roku si můžeme 
přát snad jen to, aby příjmy byly alespoň v 
takové výši jako doposud a nedolehlo na 
naše hospodaření „systematické likvidování 
malých obcí“ , které je, jak si troufám říci, 
čím dál razantnější.        Ilona Běloušková 
----------------------------------------------------- 

 
 

Kolik  
jsme vyprodukovali v roce 2008 

odpadu??? 
Stále diskutované téma je odpad a jeho 
třídění a zajisté i to, zda jsou poplatky 

přiměřené či nikoliv. 
 Podívejme se na náklady na odpad i z 

jiné strany, v trochu jiných číslech. 
Kolik jsme toho loni vyházeli do 

popelnic a kontejnerů?  
Tak začneme komunálním odpadem, 

tzn. popelnicemi a kontejnery: 
V těchto nádobách skončilo loni celkem 

cca 112,13 tun odpadu. A to je pouze 
komunální odpad. Dál můžeme 
pokračovat kontejnery s plasty, 

papírem,sklem.v minulém roce bylo z 
naší obce vyvezený kontejnery s plasty 

o hmotnosti 7,21tuny , kontejnery s 
papírem o hmotnosti 14,97 tuny a  8,94 

tuny skla. A pak přichází na řadu 
velkoobjemový odpad, který tvoří více 

než 3,18 tuny a 1,8 tuny různého 
nebezpečného odpadu. Zde nejsou 
započteny el.spotřebiče v rámci 

zpětného odběru.  
Toto jsou čísla, která jsou udávaná ve 
fakturaci, odpad, který se dostane do 

třídírny a je dál zpracováván.  
Pokud se chcete dozvědět informace o 

třídění odpadu, navštivte stránky 
www.eko-kom.cz  nebo 

www.jaktridit.cz  
***********************************  
KNIHOVNA           
 
     Veřejná knihovna je místní branou do 
světa vědomostí a základním 
předpokladem celoživotního vzdělávání, 
nezávislého rozhodování 
a kulturního rozvoje jednotlivců i 
společenských skupin.“ 
(Manifest IFLA/UNESCO o veřejných 
knihovnách, 1994) 
  
Kdo chce číst,vždycky si knihu najde a 
v naší místní knihovně je výběr opravdu 
pestrý.  Od odborné literatury, přes 
detektivky, historické romány, sci-fi až 
po romány pro ženy a krásné knihy pro 
naše nejmenší čtenáře a další čtenáře . 
Staré známé přísloví praví ,,Řekni, co 
čteš, já Ti povím, jaký jsi‘‘.Já děkuji 
všem svým čtenářům. 
Vážím si toho, že přijdou, pohovoří a 
půjčí si knihy. Nejmilejší jsou malí 
čtenáři – nadšení, ohromení, 
skvělí. Vezměte je a přijďte, určitě i Vás 
nějaká kniha osloví. 
K rozšíření vědomostí a znalostí, ale i 
k pobavení máte k dispozici tři počítače. 
Zasednout k nim můžete každé pondělí 
a středu od 13.00 – 16.00 hod. 
Všem občanům přeji mnoho zdraví a 
štěstí  a čtenářům spoustu krásných 
čtenářských zážitků. 
R.Horáčková, knihovnice 
 
***********************************   
 
 
 
 

POZVÁNKA           
                      
20.3. od 13.00 hodin  
SETKÁNÍ S DŮCHODCI  v místním kulturním 

domě. 
Program:  

*  13. 00 hod vystoupení dětí z místní ZŠ  
*  14.00 hod beseda seniorů se zastupiteli 

obce 
• 14.30 hod volná zábava 
• 15.00 hod překvapení 

• 15.30 hod volná zábava 
Pro občany osady Nový Dvůr je odvoz z akce 

zajištěn               
  **********       

 
     21.3. 2008 od 

13.30 hodin 
DĚTSKÝ 

KARNEVAL  
******************* 

 
 

Fotogalerie roku 2008.  

 
 
Dětský karneval 
 

 
Vernisáž ve škole k projektu Voda 
 

 
Malé čarodějnice ve škole 
 

 
Velikonoční Věž pro kuře 



 
Setkání důchodců 
 

 
Stavění máje 

 
Pálení čarodějnic 

 
Okrsková soutěž 
 

 
Tradiční pouť 

 
Předání praporu 

 
Oslavy 120.LET SDH 
 

 
Vernisáž Hasičské hnutí v obci 
 

 
Rekonstrukce polnicového regálu v knihovně 
 

 
Nové výstavní panely a vitríny 
                                

 
Betonáž na kolně u Staré hospody 
 

 
Montáž střech na kolně 
 

 
Oprava vnější omítky na kostele 
 
 

 
Oprava fasády na kolně 
 
 

 
Oprava vitrážového skla 
 
 

 
Dokončení opravy fasády na kapli 
 
 

 
Slavnostní otevření bytů na staré hospodě 
 
 

 
Den otevřených dveří 
 
 
 
 
 



 
Rybářské závody 
 

 
Turnaj v malé kopané 
 

 
Ulovený sumec a šťastný rybář 
Sumec byl uloven ještě jednou Mirkem Zárubou, ale 
z toho nemáme žádné foto. 
 

 
Kácení máje v netradičním čase. 
 

 
Nový putovní pohár obce. 

 
Soutěž o pohár starosty. 
 
 

 
Podoubravský víceboj. 
 

 
První školní den 
 
 

 
Výstava Pavla Raka 
 
 

 
Rekonstrukce knihovny. 
 
 

 
Soutěž o pohár IZS 
 
 

 
Adventní trhy v Lomenu 
 

 
Mikulášská besídka 
 
 

 
 

 
Vánoční výstava 
 
 

 
Vánoční Koncert 
 
 

 
nástup zimy 
 
 
 
 
 
Toto je jen přehled části fotografií, které se podařilo 
pořídit během celého roku. Není možné dokázat 
zastihnout celý rok po vteřině, ale snažíme se 
zachovat do budoucnosti alespoň zrnko toho, co se 
během roku událo. 


