
  

                           

 

 

 
 

 

 

   

    
 

 

Váţení spoluobčané,  

běţí den po dni a stále se ptáte, co bude 

s opravou silnice, kdy se bude dělat 

kanalizace a ČOV. Mohu Vám říci, ţe 

stejnou otázku máme i my, zastupitelé, 

a nejvíce já s naším místostarostou. 

Není dne, aby mi Jaromír Filip nevolal, 

nebo se mne nezeptal, jak jsme na tom. 

Já mohu jen krčit rameny a stále 

opakovat jedna slova. Není zatím 

rozhodnuto, není nic ztraceno, máme 

být v klidu a vyčkávat na rozhodnutí 

ministerstva zemědělství. 

Jak ono to vlastně je? 

Podali jsme ţádost o vybudování 

kanalizace přímo na ministerstvo 

zemědělství, které vypsalo vlastní 

program. Ano, museli jsme vyuţit 

menší zlo a šlo se zároveň ţádat o 

výjimku , protoţe dnes nemáme 1000 

obyvatel, toto byl jeden nutný parametr. 

Zpočátku vše vypadalo nadějně, ale 

zaúřadovalo ministerstvo financí , které 

pro letošní rok zakázalo vyuţívat 

v prvním kole výjimky. Dostali jsme 

zamítavou odpověď s podpisem 

ministra, ale téţ příslib, ţe pokud do 

měsíce pošleme odvolání, kde 

poukáţeme a vysvětlíme stav věcí, 

máme velkou šanci výjimku uplatnit 

v odvolání na rozhodnutí ministra. 

Odvolání jsme zaslali i s důvodovou 

zprávou, kde jsme zahrnuli i 

plánovanou  rekonstrukci průtahu obcí, 

ze které plyne zákaz  s manipulací 

kolem vozovky po dobu minimálně 10 

let, dále nutnost vyčištění toku 

Novoveského potoka, oţivení toku 

dříve pstruhového potoka a mnoho 

dalších pádných argumentů. Naše 

odvolání bylo přijato, projednáno, a 

stále se čeká na rozhodnutí ministra, 

který musí dát naší akci zelenou, zatím 

stále vyčkáváme na ţluté, a nevíme jak 

dlouho. Proto také, kdyţ začala SÚS 

kraje Vysočina provádět údrţbu 

vozovky v obci po letošní zimě 

frézováním vozovky, poţádal jsem o 

pozdrţení jejího zaasfaltování, protoţe 

jsme měli signalizaci, ţe b y se snad do 

20. 6. mělo rozhodnout o našem 

odvolání na kanalizaci, ale v pondělí 

jsem se dozvěděl, ţe to tak není a jak 

jsme byli domluveni s vedením SÚS, 

dal jsem zelenou k jejímu dokončení  a 

k zaasfaltování. Moţná, ţe za dva tři 

měsíce ji budeme zase frézovat, ale to si 

budeme muset opravit za své, ale to se 

nedá nic dělat. To si myslím, ţe 

k problematice ČOV a silnice by mohlo 

toto stačit. 

   Jak  šel čas, tak jiţ se nám podařilo 

dokončit letošní program  obnovy 

venkova Vysočiny (POVV), byl to 

chodník na místním hřbitově . 

Plánujeme během příštího roku 

dokončit pokládku chodníku aţ ke 

spodní brance, ale vše bude záleţet na 

přísunu financí a dotací.  

Zatím to vypadá, ţe letošní rok pro obce 

bude snad nejhorší za poslední léta 

v oblasti financí.  

   Máme připravenou akci na místní 

farské zahradě , kde během července 

vznikne dětské hřiště, a bude tak 

k dispozici pro veřejnost přibliţně od 

srpna. 

  Máme stále přichystanou dotaci na 

úpravu zeleně, ale zatím vyčkáváme 

z důvodu kanalizace a ČOV, abychom 

si nevzali přiliš tučné sousto a neměli 

problém se splátkami  úvěru.  

  Teď však jsou před námi  prázdniny, 

čas dovolených a malin nezralých a tak 

bych chtěl popřát vám všem, ať 

pojedete po vlastech českých nebo do 

zahraničí , budete jen za humny nebo 

půjdete do lesa na houby, aby jste 

následné dny proţili ve zdraví, 

spokojenosti , proţili krásné chvíle 

obklopeni svými blízkými, kamarády a 

načerpali dostatek sil do další práce a 

činností.   =MU=  
----------------------------------------------------- 

V průběhu roku 2011 oslavili nebo oslaví 

svá ţivotní jubilea: 

 

KVĚTEN:  

Musílková Marie 

Konfršt Jan 

Heidinger Antonín 

Kufrová Dana 

Zmek Miroslav 

Korynt Ladislav 

ČERVEN:  

Procházková Anna 

Hanauerová Květa 

Němcová Irena 

Pešková Hana 

ČERVENEC:  

Švadlenková Emilie 

Kvačková Ludmila 

Marek Václav 

SRPEN: 

Erbenová Ludmila 

Vondra Jaroslav 

Kautská Věra 

Kuberová Růţena 

ZÁŘÍ:  

Krulíková Ludmila 

Kočí Lubomír 

Janovská Marie 

 

VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

DO DALŠÍCH LET. 
---------------------------------------------------------- 

 

POPLATEK ZA  

ODPAD, POPLATEK 

ZE PSA,STOČNÉ 

Tak jako v kaţdém vydání 
Občasníku musím 

upozornit na výběr poplatků. A vzhledem k tomu, 

ţe se blíţí konec června a s ním i blíţící se 
splatnost poplatku za odpad, povaţuji toto za víc 

neţ nutné. Neţ se zmíním o tom, jak lze poplatky 

uhradit, ráda bych vás seznámila 
s připravovanými změnami pro příští rok a tresty 

pro ty, kteří poplatky za odpad „zapomenou“ 

zaplatit, a věří, ţe se jim podaří této povinnosti 
uniknout. Pokud začnu tím, co se připravuje pro 

letošní rok je to, ţe ti, kteří v obci fyzicky  bydlí, 

odpad produkují a nemají zaplacený poplatek 
ještě za rok 2010  - tak tyto rodiny se v brzké 

době dočkají toho, ţe jim popelnice nebude 

vyváţena. Pokud ani toto nezabere, budeme jiţ 
nuceni poplatky předat  k soudnímu vymáhání, 

vč. všech souvisejících poplatků. Proto apeluji ta 

tyto dluţníky, ať v co nejkratší době zaplatí své 
dluhy, poněvadţ jakmile budou předány 

kompetentní firmě či k soudnímu vymáhání, můţe 

se  ź pár stovek stát i pár tisíc.  Pro příští rok je 
toto nejvýraznější změnou, která se prozatím 

připravuje, ale věřím, ţe ji dotáhneme do 

zdárného konce. Pokud poplatek nezaplatíte do 
konce června, tak ve svozu za měsíc červenec uţ 

vám firma odpad prostě nevyveze. Samozřejmě, 

ţe nyní musíme vše dostatečně organizačně 
zajistit, ale věříme, ţe se vše stihne a konečně si 

všichni uvědomí své povinnosti. Pokud ani toto 
nezabere, budeme postupovat tak, ţe poplatky 
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budeme vymáhat právní cestou včetně všech 
spojených nákladů. 

A toto jiţ jistě znáte:  
    U výběru poplatků upozorňujeme, ţe je 

můţete  hradit buď hotově nebo převodem na účet 

č. 104669614/0300 . V tomto případě uvádějte 

své rodné číslo jako variabilní symbol (u občanů 
trvale přihlášených)  a do zprávy pro příjemce 

uvádějte své jméno a poloţku za co je poplatek 

uhrazen.popř. můţete zaslat avízo o platbě na e-

mail: ilona.belouskova@novavesuchot.cz  
Věříme, ţe umoţnění platby na účet Vám usnadní  

úhradu poplatků.   
PROVOZNÍ DOBA NA OBECNÍM ÚŘADĚ 

BĚHEM MĚSÍCE ČERVENCE A SRPNA 
 

S předstihem Vám sdělujeme, ţe o prázdninách 

bude na OU omezená pracovní doba. Tato 

provozní doba se můţe měnit , ale budeme se 
snaţit vás o tomto pravidelně informovat na webu 

obce.  

V období od 18.7.- 31.8.bude provoz 

úřadu omezený denně do 12.00 hodin 

(kromě 17.8. a 24.8.). V tomto období 

doporučuji, ţe pokud budete vyţadovat 

legalizaci a vidimaci (ověřovat podpisy 

a listiny), přihlášení k TP apod… 

domluvit si přesnou hodinu se starostou 

obce (tel. 602537984) nebo 

hospodářkou obce (604176773)  a to i 

mimo úřední dobu, popř. navštívit pro 

legalizaci a vidimaci  MU Chotěboř  

nebo OU Maleč. Na tato telefonní  čísla 

se můţete obrátit pokud budete něco 

během prázdnin potřebovat a nebude 

vám vyhovovat pracovní doba (jste 

v práci apod…)  a vţdy se domluvíme 

na době, kdy se budeme moci sejít. Pro 

výběr poplatků a drobné sluţby 

(kopírování apod.) zde budeme v tak, 

jak je uvedeno výše.  

Děkujeme za pochopení. 

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

Místní knihovna je otevřena 

PONDĚLÍ A ČTVRTEK 

Lichý týden 8 - 10 hodin 

a sudý týden 16 - 18 hodin. 

Dne 7.7. bude zavřena 

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

OBECNÍ ÚŘAD NOVÁ VES  
POŘÁDÁ ZÁJEZD NA VÝSTAVU 

FLORIA  
VE VĚŽKÁCH  

U KROMĚŘÍŽE 
ZÁJEZD SE USKUTEČNÍ  7.8. 2011 

(neděle) 
V PŘÍPADĚ ZÁJMU JE MOŽNÁ I 

PROHLÍDKA OKOLÍ 
CENA ZÁJEZDU: 

OBČANÉ NOVÉ VSI:  250 KČ 
   OSTATNÍ: 350 KČ 

BLIŽŠÍ INFORMACE A PŘIHLÁŠKY  U 
PANÍ PAVLASOVÉ  V MASNĚ   DO 

KONCE ČERVENCE 
SVONA, s.r.o. drůbeţárna Mírovka 

nabízí  

CHOVNÉ KUŘICE 

barva: červená a černá  

stáří:  21 týdnů - před snůškou 

Cena : 135 Kč/ ks 

Odběr: 21.7. v 10.30 před OU 

---------------------------------------------- 

Informace od firmy EKO-

KOM 
V roce 2010  vytřídila naše obec 

následující mnoţství odpadu 

(plast,papír, sklo… ) 

 Nejedná se o komunální odpad ! 

 

Zasílání SMS 

Stále jsme ještě nenašli vhodnou bránu pro 

odesílání SMS.Opět nabízíme, ţe Vám 

informace můţeme zasílat na e-mail či 

skype. Jedná se především o hlášení, které je 

oznamováno v rozhlase. Pokud by jste chtěli 

krátké zprávy zasílat, napište na e-mail: 

ilona.belouskova@novavesuchot.cz či 

na skype  ilda.b80 

Prozatím se snaţíme dávat informace, které 

se dozvíme včas, na web naší obce.  

ŢÁDOST !!!   

Ţádáme rodiče dětí či jejich zákonné 

zástupce, aby dohlédli na své svěřence, zda 

neničí majetek obce a spoluobčanů. 

Všechny děti mohou vyuţívat hřiště u školy 

i budoucí dětské hřiště, ale za předpokladu, 

ţe se zde budou chovat slušně a nebudou 

záměrně ničit vybavení. Blíţí se prázdniny, 

kdy děti mají víc volnosti a tak Vás tímto 

ţádáme – dohlédněte občas na to, co vaše 

děti dělají, kde se zdrţují.  

Předejdeme tím zbytečným dohadům, 

nepříjemnostem i  případným úrazům.  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  INFORMUJE: 

Školní rok je u konce, a zdá se, ţe uběhl 

opět o něco rychleji. Ţáci se těší na 

prázdniny, učitelé na dovolenou. 

V závěru 

školního roku 

nás zastihly 

radostné 

události: 

1. Ţáci 5. 

ročníku (J. 

Stuchlíková, M. 

Marek, V. Hrubý) se přihlásili 

k přijímacím zkouškám na 

víceleté gymnázium. U zkoušek 

uspěli a byli všichni tři přijati ke 

studiu. Pro školu je to vizitka, ţe i 

málotřídní škola dovede připravit 

své ţáky pro náročné studium. 

Našim ţákům blahopřejeme! 

2. Jiţ po 8. ţáci školy obhájili 

vítězství v soutěţi O putovní 

pohár ve vybíjené. Utkání 

probíhalo na hřišti v Malči a 

porazili  jsme Maleč, Sobíňov a 

Libici. 

3. Naši nejmladší (1.-3. ročník) 

získali 1. místo  ve smíšeném 

druţstvu (kluci a děvčata) 

v minikopané a poprvé získali pro 

školu putovní pohár v této 

disciplíně.  

Soutěţili jsme také v atletice, kde 

jsme se umístili na druhé 

příčce.Těsně nás porazili ţáci ze 

Sobíňova.     

 

                 I. Marková, řed. školy 

                                                       

Místní rybářský spolek  

Oznamuje, ţe od neděle 

12.6.2011 se začalo pravidelně 

chytat na Zámeckém rybníku 

od 5:00 do 12:00. Zveme 

všechny příznivce Petrova 

cechu. 

MO ČSSD a TJ SOKOL 

Zve spoluobčany na tradiční 

turnaj o putovní pohár 

v MALÉ KOPANÉ. 

Turnaj se uskuteční :   

2.7. 2011 od  9:00 hodin 

---------------------------------------- 

SOUBOJ PODOUBRAVÍ 

se tento rok koná ve Vísce dne 

27. 8. 2011 od 13.00 hodin  

Přijďte podpořit naše druţstvo 

 

---------------------------------------- 
Stále se přijímají ţádosti o přidělení bytů na 

čp.6 i čp. 63  V případě zájmu Vaši ţádost 

doručte na obecní úřad buď osobně nebo     

e-mailem. Ţádost je moţná ke staţení na 

webu naší obce v sekci „ke staţení“.  

týden Pracovní doba 

27 4.7. zavřeno 

5.-6.7. svátek 

7.-8.7.  8.00-14.00 

28 11.7. a 13.7.  8.00 – 17.00 

12.,14.,15.7. 8.00 – 14.00 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

 

 

18.7. – 31.8 .  8.00  - 12.00 

a 

17.8.  8.00-12.00  13.00-17.00 

24.8.  8.00-12.00  13.00-17.00 

  

1. kvartál 5, 118 tun 
2. kvartál 9,041 tun 
3. kvartál 9,530 tun 
4. kvartál 6,894 tun 

CELKEM 30, 583 tun  

mailto:ilona.belouskova@novavesuchot.cz
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