
VŠEM OSLAVENCŮM 
BLAHOPŘEJEME A PŘEJEME 

HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ 
 DO DALŠÍCH LET. 

 
 

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

 

Poplatky  2010 
Upozorňujeme dlužníky, že 
 úhrada plateb v hotovosti bude 
přijímána nejdéle do 17.12. 2010 
do 12.00 hodin. Pokud dluh 
bude převeden do roku 2011 
bude navýšen o 50%. 
Po tomto datu můžete úhrady 
provádět na bankovní účet obce 
(nejdéle do 27.12.2010)  
104669614/0300, variabilní 
symbol uvádějte rodné číslo a do 
zprávy pro příjemce udejte vaše 
jméno a číslo popisné. Můžete i 
zaslat avízo o platbě na  
ilona.belouskova@novavesuchot
cz 
 

  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
  INFORMUJE:       
 
16.12. Vánoce s Kamarády. Výchovný 
koncert v Chotěboři. 
 
19.12. Vánoční koncert. Tradiční akce školy 
nejen  pro občany Nové Vsi. 
 
22.12. Zimní vycházka, zdobení stromků 
pro lesní zvířata. 
                                                                       
Za ZŠ : Mgr. Ilona Marková 
 

 
 
 
 

   
 
 

              

 
Poplatky pro rok 2011 

POPLATKY ZA ODPAD, PSA  
I STOČNÉ ZŮSTÁVAJÍ V 
ROCE 2011 NEZMĚNĚNY 

Platby opět můžete provádět 
hotově i využít možnosti placení 
na účet. Podmínky pro platbu na 
účet jsou stejné, jako při platbě v 

roce 2010 (viz článek Poplatky 
2010) . Pokud by jste platili na 
účet obce, prosím Vás o avízo na 
uvedený e-mail. 

----------------------------------------------------- 
***********************************   
POZVÁNKA           
                      
19.12. Vánoční koncert od 17.00 v 

kostele sv. Jana Nepomuckého 
------------------------------------ 

 

Provozní doba v knihovně v 
prosinci a v roce 2011 

Provozní doba v knihovně v prosinci a v 

roce 2011 

pondělí 13.12. a  

čtvrtek 16.12.   od 16  do 18 hodin 

pondělí 20.12 od 8 do 10 hodin ,  

čtvrtek  23.12. zavřeno 

pondělí 27.12. od 16 do 18 hodin,  

čtvrtek  30.12. zavřeno 

V roce 2011  

bude provozní doba knihovny opět 

rozdělena na sudé a liché týdny.  

Začínáme v týdnu od 3. 1. a v tento týden 

bude knihovna od 8 – 10 a 

 následující týden bude od 16 -18 hodin.  
 

Výměna řidičských průkazů 

Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 

do 31. prosince2000 jsou jejich držitelé 

povinni vyměnit do 31. prosince 2010.  

Výměna bez poplatku trvá 20 dnů !!!  

Další informace získáte na 

www.vymenteridicak.cz nebo na úřední 

desce obecního úřadu.  

 

Provozní doba v prosinci 
OD 22. 12. 2010 DO 2.1. 
2011  BUDE OBECNÍ 

ÚŘAD UZAVŘEN 
Výběr poplatků bude 

zahájen  10. ledna  2011 
 

V roce 2011 zahájíme aktualizaci 
údajů pro poplatky a evidenci 
psů.  

Pro Vás, občany, z toho vyplývá, 
že pokud přijdete na OU zaplatit 
poplatek, tak s Vám bude 

předložena karta do které 
vyplníte osoby, které jsou s Vámi 
trvale hlášené a pokud se tam 
nezdržují, tak i adresu na které se 
zdržují (pokud Vám je známa). 
Dále pak zde vyplníte údaj, zda 
jste vlastníkem psa, popř. počet. 

Tato evidence je zřizována pro 
přesnou aktualizaci námi 
vedených údajů, pro kontrolu i 
pro jednodušší  obesílání 
dlužníků apod.  

 

Poděkování 

Děkujeme všem, jenž se v roce 
2010 jakýmkoliv způsobem 
aktivně účastnili na chodu a 
rozvoji obce. Ať jsou to bývalí či 
stávající zastupitelé, zaměstnanci 
či brigádníci, ale  i místní firmy a 
organizace , které  pořádají akce 
pro občany (malá kopaná, 
hasičská soutěž, kuličkiáda, 
plesy, letní slavnosti, rybí a 
vepřové hody…..) a  vedou 
volnočasové aktivity především 
pro mládež . 
 
Poděkování patří  pedagogům i 
žákům místní ZŠ, kteří podporují 
akce pořádané  obcí svým 
kulturním programem a nyní 
připravují Vánoční koncert v 
kostele sv. Jana Nepomuckého. 
 
Dík patří  i všem občanům naší 
obce za podněty a připomínky i 
za to, že jsou stále občany naší 
obce :-) 
 
Přejeme Všem příjemné prožití 
vánočních svátků a do Nového 
roku hodně zdraví, štěstí, lásky i 
optimismu. 
 
 


