
Vá ení spoluob ané.
   Sedím v kancelá i obecního ú a-
du, p emý lím, co napí i do úvod-
níku dne ního Ob asníku. Ob as se
podívám ven a pozoruji mokrou
zem a napadá mne, jak si s námi
zahrává leto ní po así. Po dlouhé
zim , která nad lala mnoho zlého,

la velká voda p i tání, vysoká
spodní voda, polomy, kody na
silnicích, na budovách a podobn .
Takto by mohl za ít n jaký kata-
strofický scéná . Po así za íná
ukazovat, kdo je vlastn  pánem na
Zemi. Lidé si po ád mysleli, e nad

 není, ale opak je pravdou. Jsme
jen zatím nejvy í ivo ný druh -
nic víc.
   Co se vlastn  pro tento rok p i-
pravuje a bude se d lat? Na místní
kapli se bude b hem ervna vym -

ovat st ní krytina, st echa se
bude dopl ovat okapy a laby. Dále
se provede ochranný nát r v e a

ech p vodních plechových do-
pl . Rekonstrukci st echy
provede místní firma a nát r v e
zrealizuje firma, která nát ry na
sakrálních stavbách provádí od 50
let.
Co dále se bude dít? Prob hlo vý-

rové ízení na dodavatele rekon-
strukce Staré hospody. B hem
ervence se za ne postupn  sundá-

vat st echa, opravovat stropní ásti,
instalace nových in enýrských sítí
se zapo ne tak, aby ve keré ven-
kovní práce byly ukon eny do
konce listopadu.

ást prost edk  obec získala ze
státního rozpo tu, ást je dotace ze
Státního fondu rozvoje bydlení a
ást prost edk  je ených úv rem.

Nyní zbývá zajistit prost edky na
vestavbu dvou byt  do podkroví
v 3 nadzemním podla í. Tyto  fi-
nan ní prost edky se musí zajistit
do konce p tího roku tak, aby

rekonstrukce byla ukon ena najed-
nou.
To není ale v e, ím se
v posledních dnech i m sících zao-
bíráme.
Dal í projekt, který pomalu fini uje
je Projektová dokumentace odd le-
né kanalizace a isti ky odpadních
vod. Zde prob hne první kolo p i-
pomínek, na které bude navazovat
ve ejná sch ze, kde s plánem bude
seznámena celá ve ejnost. Poté
za ne martirium územního ízení a
v záv ru získání stavební povolení.
Máme také  p ipraven projekt na
odbahn ní rybníka Perno, ale zde
chceme ádat a  na podzim o dota-
ci .
Toto je vý et velkých akcí na tento
rok, na rok 2006. N které akce
budou p echázet do roku 2007 a do
roku 2008. P esto ne ekáme a za í-
náme plánovat co dále, co je pot e-
ba dát do po ádku. Pokud by se
povedla realizace kanalizace, tak
rok poté by se provedly opravy

ech místních silnic, do té doby je
budeme jen udr ovat. Vím, e n -
kde by to cht lo u  celý nový ná-
st ik, ale je p ed asné toto d lat,
pokud by se to pak v echno znovu
rozbilo.
   Dále máme p edstavy, co by se
dalo zlep it a vylep it v obci a
hlavn  co by se m lo opravit. Ne-
budu zde citovat jednotlivé budovy,
nebo  toto bude p edm tem jednání
zastupitelstva obce 5.6.2006 , tak e
si poté m ete výsledek výb ru

íst v zápise. Samoz ejm , e
nezále í jen na na ich p edstavách.
I vy, ob ané na í obce, m ete

isp t svými nám ty na ve ejné
sch zi (která ov em bude p ede-

ím na téma kanalizace a OV)
nebo písemnou formou do obecní
schránky, pop . e-mailem i vypl-

ním formulá e na na ich www
stránkách. ádný nápad nezapadne,

ka dý bude projednán se stejnou
váhou.
    Co na záv r? Je pár dní p ed
volbami. Je pot eba jít k volbám,
aby hlas demokracie byl z eteln í.
Pravdou je, e poslední dv  velké
akce mohly být realizovány jen za
pomoci SSD – rekonstrukce
Obecního domu .p 63. a zahajující
rekonstrukce Staré hospody. Na e
obec jen o vlastních prost edcích
není schopna realizovat takovéto
projekty z vlastních zdroj . Je nut-
no si zvolit toho, kdo je ochoten

isp t do na eho rozpo tu, ale my
se nesmíme pak bát tyto prost edky

ijmout a v em íci od koho jsou.
  Zase jsem se podíval z okna ven a
vidím, e „zase nalejvaj“. P ipravu-
je se k de ti. Snad se nám od p tí-
ho týdne vyjasní a nejenom na nebi.

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

V uplynulém období oslavili svá
ivotní jubilea:

Duben: Jaroslav Filip
Ladislav Filip
Bo ena Uchytilová
Marie Králová
Kv ta Klepetková

Kv ten: Pavel Málek
Marie echová

EM OSLAVENC M BLAHO-
EJEME A P EJEME HODN

STÍ A ZDRAVÍ
 DO DAL ÍCH LET.

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

POPLATEK ZA  ODPAD
Je splatný do 30. ervna !!!!!

ZÁKLADNÍ KOLA  INFORMUJE:
V uplynulém

období
zaznamenali áci a
ákyn  místní koly
kolik významných

sportovních úsp ch .

Vydává: Obecní ú ad Nová Ves u Chot bo e
íslo  2/2006

Vydáno dne: 31.5.2006
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1.4.se d ata  (Martina Málková,
Andea Pavlasová, Nikola Kadle ková,
Adéla Tirmantingerová, Kristýna Po-
spíchalová a Veronika Dole ánová)
pod vedením paní Ireny Kolá ové
umístila na 1. míst  v tane ní sout -
i:“P ibyslavský pantoflí ek“ ve své

kategorii. P edvedli vystoupení aero-
bicu s názvem:  "Kyti ka."

26.4. bojovalo smí ené dru stvo pod
vedením L. Filipové (Dan ermák, Dan
Kufr, Ondra Kolá , Ondra Pato ka,
Franti ek Paclík, Václav Málek, Petra
Bendíková, Andrea Pavlasová, Martina
Málková, Nikola Kadle ková, Pavel
Friml a Václav Marek ) v Havl. Brod
na h ti Z  Wolkerova, kde byl uspo-
ádán okresní p ebor ve vybíjené. Ze 16

dru stev se na i borci umístili na 1.
míst  a postupují do krajského kola,
které se uskute ní 31.5.2006 v P i-
byslavi.

Dal í akce koly:
31.3. na i kolu nav tívila delegace
z vesnice Lohmen v dru ební oblasti
v N mecku. Hosté si prohlédli kolu a

inesli d tem sladkosti, které jsou
typické pro oblast Lohmen.

4.4. se áci 5. p.r. (A. Pavlasová,M.
Málková, K. Pospíchalová, D. ermák,
D. Kufr, O. Kolá ) zú astnili v do-
mostní sout e „V eználek“ na oblast-
ním kole v Chot bo i.

13. a 14. 4. m li áci Velikono ní
prázdniny, ale v echny u itelky p ipra-
vovaly ve kole kolní vzd lávací
program, podle které se za ne u it ve
kolním roce  2007/2008.

28.4. se ji  tradi  konal v Z  „Slet
arod jnic“. Nechyb ly p kné masky
arod jnic, hry, k ovky, rébusy,

písni ky, let na ko ti ani sladká od-
na.

Tého  dne jsme také v rámci „Dne
Zem “ uklidili odpadky z okolí koly,
upravili kolní h  a shrabali kolní
zahradu.

8.5. jsme s d tmi nav tívili Havl. Brod
na akci „Dosp lí d tem pro radost.“

áci se ú astnili výtvarné sout e
s prací „Pohádková Zem “ a byli oce-

ni porotou jako „ocen ný kolektiv
tí a pedagogické vedení“ (O. Seme-

rádová, L. Filipová). P ivezli si sladkou
odm nu a jako pod kování m li áci
volný vstup na pohádku: „ ertice
Fridolína“, kterou zahráli chot bo tí
ochotníci.

9.5. jsme pozvali nejenom maminky na
besídku ke „Dni matek“. Pod vedením
paní u itelky Olgy Semerádové áci

ipravili pásmo písní, básní a pohádek
pro v echny p ítomné. Nechyb l ani
pravý domácí perník, který upekla

ata.

10.5. prob hlo kolní kolo atletických
závod . Nejlep í atleti postoupili do
okrskového kola

14.5. prob hlo vítání nových ob ánk
do obce, kde vystoupily ákyn koly
s pásmem písní a básní pod vedením
paní u itelky Ludmily Jindrové.

16.5. jsme pozvali d ti a paní u itelky
z M  Víska na úsp nou pohádku
„Mrazík“, kterou  zahráli a zazpívali
áci 4. a 5. ro níku pod vedením paní
itelky Ilona Markové.

17.5. prob hla sch zka rodi .

18.5. se konal Metodický den. Na i
kolu nav tívily pracovnice Pedagogic-

ko-psychologické poradny v Havl.
Brod .

22.5. jsme jeli do Chot bo e, kde d tem
edvedli ochránci p írody z Brna

výcvik dravc .

23.5. odjelo 27 závodník  na okrskové
kolo v atletických závodech do Chot -
bo e. P ivezli 22 medailí a diplom .
Nejlep í postupují do Havl. Brodu do
okresního kola, které se koná 6.6.

24.5. byly odeslány výtvarné práce d tí
z celé koly na podporu prevence soci-
áln  patologických jev  ve spole nosti
do sout e, kterou po ádá Ministerstvo
vnitra. Téma výtvarných prací: „Sv t

ima d tí.“

8.6. zakon í d ti ze 4. p.r. výletem na
kolech cyklistický kurs, který probíhal
2 m síce pod vedením paní u itelky
Zuzany ípové.

19.6. odjí díme do koly v p írod ,
která se letos bude konat v Horním
Bradle – Vr ov . V ichni se u  velmi

íme !!!

V posledním ervnovém týdnu je
musíme zvládnout turnaj ve vybíjené a
v malé kopané o putovní pohár proti
dru stv m ze Z  Male  a Z  Libice
nad Doubravou. Doufám, e pohár op t

stane v Nové Vsi !!!

Na úplný záv r kolního roku pozveme
op t d ti z M  ve Vísce na loutkovou
pohádku „O t ech prasátkách“ a „ er-
vená Karkulka“.
Za základní kolu: Mgr. Ilona Marková,
editelka koly

***********************
POZVÁNKA

******************
SDH NOVÁ VES VÁS SRDE
ZVE  9.6. 2006 OD 18.00 HD NA
STARO ESKÉ KÁCENÍ MÁJE.

TSKÝ DEN

tský domov Nová Ves po ádá

 Den d tí 3.6. od 14.00 hodin
v Zámeckém parku.

Za nep íznivého po así se akce odkládá
na 10. 6.

………………………………………
MÍSTNÍ KNIHOVNA JE OTEV E-

NA V POND LÍ A VE ST EDU OD
13.00 DO 16.00 HODIN

************************************
ísp vek

od Hany a Ji ího T mových

Pod kování
Leto ní d tivé jaro a velké mno -
ství tajícího sn hu nám zp sobilo
zatopení sklepa. Proto e je man el
vá  nemocen a nem e se moc
pohybovat, byla jsem dost bezradná
co ud lat. Cht la bych touto cestou
moc pod kovat n kolika hodným
lidem z na í malé vesni ky Nový
Dv r, kte í ochotn  a nezi tn  po-
mohli zvládnout tuto nelehkou situ-
aci. D kuji také panu starostovi
Uchytilovi a hasi m z Chot bo e
za rychlý zákrok a pomoc.
Rodina Miroslava Zmeka m  po-
mohla  zajistit erpadlo od pí. Kolá-
ové a sna ila se vodu od erpat,

co  se neda ilo (malý výkon erpa-
dla). Ve sn hu kopali stru ky, aby
voda otékala do kanálu.
Po od erpání vody  hasi i, se sklep

hem noci  op t za al plnit vodou.
Tentokráte m  velmi pomohla rodi-
na Jana Erbena .p. 24 . Zap ila
nám na n kolik dní erpadlo o vel-
kém výkonu. B hem t chto dní
jejich synové kontrolovali n kolikrát
denn  chod erpadla a já se nemu-
sela o nic starat.
Pod kování pat i i na emu synovi
Tomá i, který nám jako v dy ochot-

 pomohl.
Dnes ji  voda ve sklep  není.

la jsem v dycky lidi z Nového
Dvora moc ráda, ale nyní si jich
navíc i moc vá ím.

em moc d kují
Hana a Ji í T movi, Nový Dv r
.10.

VOLBY DO POSLANECKÉ
SN MOVNY R

Op t se nám blí í dal í volby. Ve
zkratce Vám p ipomínáme pár d -
le itých bod :

• Volby se konají ve dnech
2. a 3. ervna 2006.
V pátek od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu od 8.00
do 14.00 hodin . Volební
místnost je v kulturním
dom .

• P i vstupu do volební
místnosti p edlo te volební
komisi platný ob anský
pr kaz.

• Volit m ete i v jiném vo-
lebním okrsku, ale musí
Vám být vydaný voli ský
pr kaz na obecním ú ad .

• Volební lístek musí být
v ú ední – edé – obálce
(tu dostanete od volební
komise). Pokud bude lístek
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v urn  voln  vhozený – JE
NEPLATNÝ.

• P etr ený volební lístek JE
NEPLATNÝ.

• Do obálky m ete vlo it
pouze jeden hlasovací
lístek. Pokud jich vlo íte
více – op t je Vá  hlas ne-
platný

• Na volebním lístku m ete
zakrou kovat   maximáln
dva p ednostní hlasy.

ednostní hlasy se ud lují
ZAKROU KOVÁNÍM
PO ADOVÝCH ÍSEL
KANDIDÁT . Pokud

ednostní hlasy budou
nap . ozna eny k kem i
podtr ením – nelze je po-
ítat jako p ednostní !

• Pr h voleb m ete sle-
dovat na internetové adre-
se www.volby.cz , kde bu-
dou aktualizovány výsled-
ky voleb.

SB R
NEBEZPE NÉHO

ODPADU

Sb r nebezpe ného odpadu pro-
hne 13.6. 2006 v Nové Vsi od

15.30 hodin do 15.45 hodin a
v Novém Dvo e  od 15.15 hodin do
15.30 hodin.
Druhy odebíraných odpad : Staré
automobilové akumulátory, nádoby
a tce se zbytky barev, zbytky
chemikálií, staré léky, bateriové
mono lánky v ech druh , zá ivky,
výbojky, staré motorové oleje a ,
maziva, textilie zne né ropnými
produkty, olejové filtry…….

Pátek 9. ervna od 15.00 – 15.30
SB R VELKOOBJEMOVÉHO
MATERIÁLU  - velkoobjemový
materiál lze ukládat p ed vraty sto-
doly POUZE 9. ervna ( koberce,
lina, aloun ný nábytek, zahradní
nábytek – d ev ný, pneumatiky).

Z Á P I SY   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

po íslo 4/2006 konané dne 3.4.2006 v
19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ

ítomni: dle presen ní listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce

– p ijato v emi hlasy
2. kontrola úkol  z posledního zasedání

ZO 6.3.2006
• pokra ování akce „ istá voda“ a
 dokon ení projektové dokumenta-
ce pro uzemní  a vodoprávní ízení
- bod trvá
• pronájem prostor pod stodolou

OÚ – bod trvá
• ostatní body spln ny

3. osvobození od poplatku za odpad
vodu celoro ního pobytu

v zahrani í sl. Iren  N mcové - p ijato
emi hlasy

4. nákup aluzií do oken OÚ ( kancelá e
a  zaseda ka) od pana ezní ka za
6500,-K  - p ijato v emi hlasy

5. smlouvu s firmou ASEKOL na odb r
vy azených elektronických za ízení a
pov uje starostu jejím podpisem -

ijato v emi hlasy
6. schvaluje Smlouvu s Lohmenem na

vzájemnou spolupráci - p ijato v emi
hlasy

7. p ísp vek na po ádání D tského dne
pro DD c Nové Vsi v ástce 2000K  -

ijato v emi hlasy
8. osvobození od poplatku za odpad

z d vodu celoro ního pobytu
v zahrani í p.Petru T movi - p ijato

emi hlasy
9. ádost man el  B lou kových o

povolení vjezdu na pozemek
z obecního pozemku .p. 2065/2 –
místní komunikace na pozemek
.p.58/3 - p ijato v emi hlasy

10. p evod hospodá ského výsledku za
rok 2005 Z  Nová ves u Chot bo e
v ástce 316,40K  do rezervního fon-
du - p ijato v emi hlasy

11. rozpo tový zám r na profinanco-
vání stavby „Rekonstrukce Staré hos-
pody“a pov uje starostu rozesláním
poptávek na úv r - p ijato v emi hlasy

ZO bere na v domí:
1. rozpis náklad  a výnos  neinvesti -

ních náklad  M  Víska. Pov uje sta-
rostu vypracováním neinvesti ních
náklad  za rok 2005 pro Z  Nová Ves
a jednáním se starostkou Obce Víska

2. fakturu za neinvesti ní náklady koly
za áka dojí jící z Nové Vsi do
Chot bo e. Pov uje starostu jedná-
ním na M st.Ú Chot bo  o sní ení

chto ástek
3. zprávu o p ezkoumání hospoda ení

obce za rok 2005
4. návrh územního plánu obce Male
5. zprávu o konání ádné valné hromady

S,a.s v Praze 26.4.2006
6. kone nou zprávu SKP o konkurzu na

firmu Stavba- 1.stavební s.r.o. a po-
uje starostu vypracováním schva-

lovací zprávy.
7. ádost o sbírku Diakonie Broumov.

Sbírka se bude konat v sobotu 8.4 a
ve st edu 12.4.2006

8. zprávu Policie R ve v ci vloupání do
kaple na h bitov  v Nové Vsi
u Chot bo e

9. smlouvu mezi Novou Vsí a Lohme-
nem o spolupráci a p átelství

10. nabídku p. Divi ka  z M sí níku
kultury a volného asu na publikaci

sta a obce Vyso iny a neschvaluje
ast obce - p ijato v emi hlasy

11. akci eského svazu ochránc
írody „Akce ába“

12. na v domí informaci o poskytovate-
lích technologií na centrální OV a
nedoporu uje náv vu v sou asné
dob .

13. ádost DD Nová Ves na po ádání
ského dne „Pohádkový les“

14. Stavy ú tu:
ný ú et ( KB, SOB, S )

716.814,33K
TV KB   75.245,38K
Úv r:    -2.062.499,00K

ZO ukládá :
1. Starostovi vypracování rozpo tu

neinvesti ních nákladu za rok 2005 u
 Nová Ves

2. starostovi jednání se OÚ Víska a
.Ú Chot bo  o fakturách neinves-

ti ních náklad

3. starostovi rozeslání nabídek na zís-
kání úv ru pro obec

záv r jednání ukon en 20.45

po íslo 5/2006 konané dne
2.5.2006 v 18.00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

ítomni: dle presen ní listiny

ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva obce

– p ijato v emi hlasy
2. kontrola úkol  z posledního zasedání

ZO 6.3.2006
• pokra ování akce „ istá voda“

na dokon ení projektové do-
kumentace pro uzemní  a vo-
doprávní ízení - bod trvá

• pronájem prostor pod stodo-
lou OÚ – bod trvá

• ostatní body spln ny
3. ú ast na publikaci leteckých snímk

na dvou-stran  od firmy VIDEO DE-
SING v ástce 15.000K  bez DPH -

ijato v emi hlasy
4. rozpis neinvesti ních náklad , které

edlo ila M  Víska na hrazení nein-
vesti ních náklad  na d ti, které do-
chází do M  Víska za rok 2005 - p i-
jato v emi hlasy

5. fakturu za neinvesti ní výdaje koly
za áky dojí jící z obce Nová Ves u
Chot bo e do kol z izovaných m s-
tem Chot bo  za rok 2005 - p ijato

emi hlasy
6. opravu havarijního stavu st ech na

íst cích nad sociálním za ízením
a vstupu u Z  Nová Ves u Chot bo e
– varianta „Cu“ v ástce 148.300K   -

ijato v emi hlasy
7. ú etní záv rku a hospodá ský výsle-

dek za rok 2005 - p ijato v emi hlasy
8. komisi pro výb rové ízení Stará

hospoda ve slo ení Uchytil, Sadílek,
V.Marek, ermák, Vávra, Vodi ka,
náhradník Pospíchal- p ijato v emi
hlasy

ZO bere na v domí:
1. ádost o poskytnutí podpory z Fondu

Vyso iny z grantu programu „ Bez-
pe ná silnice“,

2. informace o stavu projektu kanalizace
a OV

3. informaci o stavu navrácení majetku
obce 738/6 – Bejkovka, 1367/3 –
Obecní b eh a ukládá starostovi po-
ádat o zbylé parcely ve vlastnictví

Les R a nebo odkup.
4. uzav ení smlouvu s Okr.st.byt. dru -

stvem Havl. Brod na stav, parcelu .4
a zahradu 1/1

5. p edb né podmínky úv ru a pov u-
je starostu vypracováním t í poptávek.

6. navý ení ceny u akce „ oprava kaple“
z d vodu vy í ceny materiálu z „Cu“

7. Stavy ú tu:
ný ú et ( KB, SOB, S )

586.626,37K
    TV KB   75.267,95K
    Úv r:-1.874.999,00K

ZO ukládá :
1. starostovi po ádat o zbylé parcely ve

vlastnictví Les R a nebo odkup.
2. starostovi vypracováním t í poptávek

na úv r na „Starou Hospodu“.

záv r jednání ukon en 19.30
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Vítání ob ánk  14.5.2006
Leni ka Pe ková, Daniela karydová
Eli ka Málková, Deniska trosová.

VÍT ZNÁ DRU STVA
V AEROBICU     A        VYBÍJENÉ

SETKÁNÍ S D CHODCI

DELEGACE
Z LOHMENU V Z
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