
   
                           
 
 
 
 
 
 
   
    
 

 
Vážení spoluobčané. 
Letošní rok je příliš rychlý, už máme 
téměř polovinu měsíce prosince, a ten 
zbytek uteče stejně jako rok 2010. 
Přesto si musíme najít pár okamžiků na 
hodnocení a bilancování. Můžeme 
s klidem napsat i do kroniky, že rok 
2010 byl poměrně rušný na akce.  Ať to 
byl volební rok, tak pro naší obec to byl 
i rekonstrukční rok. Opravilo se několik 
budov, připravila se dokumentace na 
další, ale hlavně to byl úspěšný rok na 
ziskní dotací. Podařilo se získat dotaci 
na kostel, stodolu, kontejnerová stání, 
územní plán, místní komunikaci 
v Novém Dvoře a pro další léta na 
opravu pamětných míst, dřevěného 
mostu a revitalizaci zeleně. Zde se bude 
zastupitelstvo rozhodovat, zda se bude 
realizovat či dáme přednost tlakové 
kanalizaci, která se připravuje (probíhá 
výběrové řízení na dodavatele) a 
v lednu se bude žádat o dotaci na 
ministerstvu zemědělství. Proto si 
necháváme zadní vrátka otevřená, 
neboť obě dotace by obec velmi těžko 
zvládla. Toto rozhodnutí nás zastupitele 
ještě čeká. MU 
 

Pozor na cizí návštěvy 
Vážení spoluobčané, po množí-
cích se zprávách z okolních obcí 
i z naší obce, Vás chceme 
upozornit  na to, že se v našem 
okolí vyskytují různí nenechavci, 
kteří zneužívají dobroty lidí. 
Zpravidla se jedná o stejný scé-
nář. K domku dorazí jeden, dva 
či více osob  a buď nabízí coko-
liv k prodeji, nebo potřebují 
nutně půjčit peníze – nejlépe na 
benzín či opravu auta .  Bohužel 
ve chvíli, kdy se majitel domku 
obrátí ke dveřím zády, jeden z 
„návštěvníků“ dokáže nepozo-
rovaně vniknout do domu a  ne-
pochopitelným způsobem rychle 

„vyčuchat“ kam jste si schovali 
svoje úspory. 
Ať  je scénář či záminka  nene-
chavců jakákoliv, chceme na Vás 
apelovat, aby jste v žádném pří-
padě nepouštěli cizí osoby na 
dvůr či zahradu a už vůbec ne do 
svého domu.  Nemusíte jim půj-
čit ani korunu a stejně můžete 
přijít o veškeré úspory. Zvláště 
teď – v čase adventním – spo-
léhají  na to, že máte doma vy-
brané peníze na dárky, tudíž 
jejich lup může být ještě úspěš-
nější. 
Pozor i na podomní charitní 
sbírky. I ty jsou velice dobře 
zneužitelné. 
V nedaleké obci se podařilo od 
muže vylákat peníze pod zá-
minkou, že spolu pracovali kdysi 
v jedné firmě a že zná přece pana   
xxxx z té obce. Pro okradeného 
to byl přesvědčující argument, 
aby mu peníze půjčil,když zná  
xxxx. Jak je to možné? Stačí si v 
telefonním seznamu najít nějaké 
jméno z vesnice či si stoupnout 
před obchod a nenápadně 
poslouchat, co si tam lidé poví-
dají. Jsou různé finty,jak tito so-
lidně vyhlížející lidé dokážou z 
nás – občanů udělat oběti !!!! 
Pokud budete mít podezření na 
tyto osoby můžete volat ihned na 
telefon  pana starosty 
602 537 984.  
 
Nabídka pracovního místa 
Pracovník/ce údržby obecních 
pozemků a budov - Nová Ves u 
Chotěboře 
- na plný pracovní úvazek (cca od 7:00 
ráno) 
- údržba zeleně, sečení, odvoz 

- zimní údržba chodníků a místních 
komunikací  
- údržba techniky 
- úklid ordinace poradny ( 1x měsíčně )  
- vedení práce u pracovníků na dohodu 
o provedení práce 
- údržba budov, běžné řemeslné práce 
Očekáváme: 
- ZŠ, SOU vzdělání 
- zkušenosti s prací s křovinořezem, 
motorové sekačky 
- řidičské oprávnění alespoň B ( T, C 
výhodou) 
- spolehlivost, samostatnost, pracovitost 
- zodpovědný přístup  
Nabízíme: 
- příjemné pracovní prostředí v 
intravilánu obce 
- pracovní doba:  
jaro-podzim PO - PÁ ráno do 7.00 do 
15.30 hod 
zima  PO – PÁ( po dohodě SO, NE) 
pružná pracovní doba dle dohody 
- odpovídající  platové podmínky 
(platová třída 5)  
- nástup:  od 1.1.2011 

V případě dalších informací nás 
kontaktujte na tel.čísle: 602 537 984 - 
Ing. Uchytil. 

Zájemci zašlete stručný životopis na e-
mailovou adresu: 
obec@novavesuchot.cz do 20.12.2010 
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Na sklonku roku 2010 oslavili nebo oslaví 
svá životní jubilea: 

 
LISTOPAD:  Česalová Marie 
  Karlíková Marie 

Večeřílková Marie 
Filipová Libuše 
Filip Ladislav 
Dvořák František 

 
PROSINEC: Pešková Marie 
  Erben Jaroslav 

Straková Eva 
Kočí Josef 
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