
  

                           

 

 

 
 

 

 

   

    
 

 

Vážení spoluobčané. 
    Tak už jsme zase o rok starší a můžeme 

říci, že rok je přímo sprintér, vždyť už bude 

konec března.  

Pomalu začíná sluníčko ukazovat svoji sílu, 

jarní květena už vylezla z trávníků a všem se 

nám už zapalují lýtka, jak se těšíme na 

zahrádky. Přesto je nutné si dát pozor na 

prostydnutí, aby nás neporazila nějaká 

viróza. Pak nezbude než uvařit čaj, dát něco 

ostřejšího a pořádně se vypotit. Ale nebudu 

strašit, však všichni víte jak se bránit a všem 

přeji tu zahrádku co nejdříve. 

      I u nás na úřadě se těšíme na jaro. I když 

můžeme říci, že průběh zimy byl docela 

dobrý a umožnil nám hodně práce udělat. 

Přesto i u nás se čeká, až úplně oschne zem, 

aby se mohlo dokončit vyhrabání trávníku, 

ošetření stromů a keřů a dalších podobných 

prací.  

     V zimě se nám podařilo připravovat 

projekty na letošní rok.  

Jeden velmi důležitý projekt je kanalizace. 

Zatím nevíme, zda jsme dotaci získali či ne, 

ale podle informací je to na dobré cestě. 

Proto jsme v zimě vybrali i firmu, která 

bude akci realizovat. Vítězem výběrového 

řízení se stala firma VOKD a.s., Ostrava a 

začíná se tato akce připravovat. Zatím pouze 

ve stádiu studování projektu, přípravy 

harmonogramu a dalších nutných činností, 

které musí být připraveny, než se začne 

kopat.  

    Druhým projektem, který je už finančně 

schválen, ale zatím jsme jej dali k ledu, je 

projekt na revitalizace zeleně, zde máme čas 

až do října se rozhodnout, zda jako obec 

jsme schopni finančně se podílet na tomto 

projektu společně s projektem na kanalizaci. 

Výhoda je, že se u obou projektů jedná o 

průběžné financování, a tak nemusíme mít 

finanční částku na hromadě. Částka je to 

dosti vysoká a musíme mít jistotu, že nám 

banka tuto částku dovolí rozložit na několik 

let. Kalkulace, které jsme si dělali nám to 

umožňují, ale zatím vyčkáváme. 

   Pak už máme jen drobnější akce, které se 

budeme snažit utáhnout z  vlastního 

rozpočtu, ale i ony jsou navázány na dotační 

tituly. 

Oprava mostu č.4 ( poslední dřevěný na 

hormím konci  ) je získána  pod dotací ze 

Státního zemědělského intervenčního fondu 

(SZIF)   

Obnova pamětních míst také realizována 

díky dotacím ze SZIFu .Jedná se o 

památníky z  1. a 2. sv. války a poutní místa 

jako je kříž u silnice na Bezlejov Na Bojišti 

a druhý kříž u kostela sv. Jana 

Nepomuckého. 

Na opravu  chodníku na místním  hřbitově 

máme dotaci  z Programu obnovy venkova a 

jedná se o chodník od vstupní brány ke kapli 

a márnici. 

Máme  zažádáno i o dotaci na realizaci 

dětského hřiště. Vybudování  ovšem závisí 

na získání peněžních prostředků 

z Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

A čekán nás  mnoho další práce, která je 

nutná -  údržba budov, pozemků . 

Přejme si, aby to co jsme v zastupitelstvu 

naplánovali na tento rok, bylo splněno a pro 

Vás, milí spoluobčané, to neznamenalo 

příliš velké omezení nebo újmu. 

 MU 

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

Na počátku roku 2011 oslavili nebo oslaví 

svá životní jubilea: 
LEDEN:  Marková Božena 
  Kolářová Marie 

Málková Marie 

Pospíchalová Ludmila 
Pešková Marie 

ÚNOR:   Pavlas Josef 

  Marková Jiřina 
  Kadleček Václav 

Horáková Jiřina 

BŘEZEN                  Pavlíček František 
                  Jindrová Ludmila 

DUBEN  Zelený Vladislav 

  Roubínek Jaromír 
  Janča Václav 

   

VŠEM OSLAVENCŮM 

BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 

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

                            POZVÁNKA 
ZASTUPITELSTVO OBCE NOVÁ VES 

U CHOTĚBOŘE  ZVE 
1.4.2011 

od 13.00 hodin 
NA SETKÁNÍ SE SENIORY 
v místním kulturním domě. 

Program: 
Vystoupení dětí z místní ZŠ 

Beseda seniorů se zastupiteli obce 
Volná zábava 
Překvapení  

Volná zábava 
Pro občany osady Nový Dvůr je odvoz z akce 

zajištěn 
  ************************* 

 

 

Základní škola Nová Ves  

zve všechny děti i 

rodiče  na   
DĚTSKÝ KARNEVAL ,  
který se koná 2. dubna 

2011 od 13.30 hodin 
v kulturním domě.  

 
2. dubna 2011 se v kulturním domě od 

20.00 koná taneční zábava. Hrají  
skupiny Artery, Galen a  Dystrybut 
**************************************** 

POPLATEK 

ZA  ODPAD, 

POPLATEK 

ZE PSA,STOČNÉ 

U výběru poplatků upozorňujeme, že je 

můžete  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 položku za co je 

poplatek uhrazen.popř. můžete zaslat 

avízo o platbě na e-mail: 

ilona.belouskova@novavesuchot.cz  

Věříme, že umožnění platby na účet Vám 

usnadní  úhradu poplatků.    

Zasílání SMS 

V současné době není možné zasílání 

informačních SMS. SMS brána, ze 

které byly informace posílány je 

nedostupná. V současné době se 

pracuje na tom, abychom našli 

vhodnou bránu, která by odesílala 

zprávy na všechny operátory a 

dokázala rozlišit i případnou změnu 

vašeho operátora při zanechání čísla. 

V této chvíli Vám nabízíme, že Vám 

informace můžeme 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 

Vydává: Obecní úřad Nová Ves u Chotěboře 

Číslo  1/2011 

Vydáno dne: 28.3.2011 

www.novavesuchot.cz 
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V brzké době se můžete těšit i na změnu 

webových stránek obce, věříme, že 

připravované změny uvítáte.  

Obnova místního kostela je navržena na 

cenu Zlatá jeřabina 

Kraj Vysočina vyhlásil již 7. Ročník veřejné 

ankety Zlatá jeřabina – Cena kraje Vysočina 

za kulturní počin roku 2010. Hlasování o 

Cenu kraje Vysočina probíhá od 1. března 

do 8. dubna 2011. Anketa je tradičně 

rozdělena do dvou částí . Kulturní aktivita a 

Péče o kulturní dědictví. První tři vítězné 

počiny v obou kategoriích s nejvyšším 

počtem hlasů získají spolu s Cenou kraje 

Vysočina i finanční odměnu.  

Naše obec byla krajským úřadem navržena 

do této ankety za obnovu místního kostela, 

který byl částečně financován i z dotací 

získaných od kraje Vysočina.  

Hlasovat v  anketě kraje Vysočina Zlatá 

jeřabina pro počin naší obce  při obnově 

místního kostela můžete na tomto 

odkazu:    http://extranet.kr-

vysocina.cz/zlata-jerabina/ 

(tento odkaz je i na stránkách obce)  

Svůj hlas přidáte kliknutím na kolečko na 

11-tém řádku v kategorii Péče o kulturní 

dědictví   a vyplněním řádků na konci 

stránky. Název akce je: Obnova kostela sv. 

Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Chotěboře 

Dále pak můžete hlasovat prostřednictvím 

originálních hlasovacích lístků z novin Kraj 

Vysočina.  

Děkujeme za Váš hlas  

 Pošta  
V současné době je i hodně diskutovaným 
tématem zrušení pošty v naší obci. 
K tomuto se můžeme pouze vyjádřit, že 
v současné době  
nemáme oficiální  stanovisko a stanovený 
termín, kdy by se pošta v naší obci měla 
zrušit. Zastupitelstvo obce udělá vše pro 
to, aby pošta v naší obci zůstala 
zachována.  

Omezení rychlosti v osadě Nový Dvůr 

Zastupitelstvo obce na svém březnovém 

zasedání rozhodlo na základě podaného 

podnětu, že v místní osadě Nový Dvůr bude 

snížena rychlost na 20 km/hod. Omezení 

platí v rámci celé osady.  

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

  INFORMUJE: 

 

Akce školy od ledna: 

- Zápis do 1. 

ročníku,  

- vydávání 

pololetního vysvědčení,  

- lyžařský výcvikový kurz žáků 4. a 

5. ročníku ve Zdobnici 

v Orlických horách,  

- souvislá praxe studentky 

pedagogické fakulty,  

- místní a  okrskové kolo v  

recitační soutěži,  

- projektový den na téma: Jak jsem 

potkal les, 

-  matematická soutěž Klokánek a 

Cvrček, 

-  vědomostní soutěž Všeználek,  

- příprava žáků na vystoupení pro 

seniory a  příprava dětského 

karnevalu.  

V rámci projektu EU-peníze školám jsme 

požádali Ministerstvo školství mládeže a 

sportu o dotaci na vybavení školy 

interaktivními pomůckami (tabule, počítače 

apod.) Dotace ve výši téměř 500 000,- Kč 

nám byla schválena a bude sloužit všem 

žákům k výuce. Projekt spustíme od září 

2011. 

Mgr. Ilona Marková              

 ------------------------------------------------
KONTAKTNÍ MÍSTO  

CZECH POINT 

Dovolujeme si Vás upozornit, že i na našem 

OÚ je kontaktní místo Czech pointu, kde 

můžete získat výpisy z katastru nemovitostí, 
výpis z trestního rejstříku, apod. 

Samozřejmostí je i nadále ověřování podpisů 

a listin.  

Pro získávání výpisů z Czech pointu 
doporučujeme občanům, aby se informovali, 

zda je přítomný starosta obce (tel 602537984)  

který má v současné době potřebnou 

certifikaci na výdej těchto výpisů.  

Záchranný hasičský sbor Vysočina 
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 těžbě. V informaci je 
třeba uvést místo pálení, kontaktní 

zodpovědnou osobu a její telefonní číslo 

Místní knihovna je otevřena  v pondělí a 

ve čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. 

Nabídka knih je stále obnovována  díky 

spolupráci se střediskovou knihovnou 

v Malči.  

Oznamujeme občanům, že stále se 

přijímají žádosti o přidělení bytů na čp.    

6 i čp. 63  V případě zájmu Vaši žádost 

doručte na obecní úřad buď osobně nebo       

e-mailem. 

Prodej stromků:  

V naší obci proběhne prodej stromků ve 

dnech  4.4. a 16.4.2011 vždy od 13:15 

do 13:45 hod.  Více se dozvíte z letáku 

ve Vašich schránkách.  

Sčítání lidu, bytů a domů: 

Sčítací formuláře budete moci vyplnit a 

odeslat na internetu po rozhodném 

okamžiku, tj. od 26. 3. do 14. 4. 2011. 

Pro nás z toho plyne povinnost Vám 

zajistit přístup k PC a internetu. Tímto 

Vám oznamujeme, že na OU bude 

k dispozici počítač, kde si budete moci 

sčítací formuáře vyplnit. Vyplněné 

sčítací formuláře lze odevzdat i Vašemu 

sčítacímu komisaři osobně při jeho další 

domluvené návštěvě, nebo je lze odeslat 

poštou v předplacené obálce, zanést osobně 

na příslušné sběrné místo České pošty či je 

odeslat elektronicky. Způsob odevzdání 

vyplněných sčítacích formulářů jste již sdělili 

Vašemu sčítacímu komisaři při přebírání 

sčítacích formulářů. 

 

PÁR ÚDAJŮ ZE STATISTIKY:  

Český statistický úřad zveřejnil na svých 

stránkách  územní změny v Nové Vsi a 

místních   částí   od roku 1971 do roku 2009. 

Pro zajímavost jsme tato data od ČSÚ 

přejali a zveřejňujeme je.  
 Údaje jsou převzaty z webu ČSÚ 

 

 

ROK Počet 

obyvatel 

Naroz

ení 

Zem

řelí 

Přist

ěhov

aní 

Odstě

hovaní  

1971 930 21 13 13 24 

1972 927 11 10 15 17 

1973 926 13 17 8 22 

1974 908 18 8 18 30 

1975 906 16 22 13 20 

1976 893 19 15 11 40 

1977 868 9 10 19 18 

1978 868 13 11 19 17 

1979 872 17 11 14 38 

1980 854 18 18 11 17 

1981 813 7 16 0 30 

1982 774 8 8 4 15 

1983 763 13 15 30 17 

1984 774 15 22 31 20 

1985 778 10 12 26 17 

1986 785 9 14 20 12 

1987 788 13 11 13 23 

1988 780 10 13 22 18 

1989 781 Sloučení sChotěboří -781 

1990 Evidence   v Chotěboři  

1991 580 9 6 13 24 

1992 572 5 9 11 29 

1993 550 5 13 11 9 

1994 544 7 5 7 6 

1995 547 8 8 8 7 

1996 548 6 7 16 3 

1997 560 6 7 1 12 

1998 548 5 1 12 9 

1999 555 4 5 11 20 

2000 545 4 3 7 14 

2001 553 7 11 7 21 

2002 535 7 7 19 5 

2003 549 7 3 7 1 

2004 559 5 6 17 11 

2005 564 6 5 8 12 

2006 561 11 7 12 7 

2007 570 7 4 12 10 

2008 575 4 6 28 10 

2009 591 6 4 7 17 
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