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Vážení spoluobčané,
připravujeme další číslo našeho
občasníku a hledáme námět na
úvodník. Nechci se opakovat, a proto
je těžké rozhodnout- o čem psát.
U nás je stále problém s malými
skládkami. Ten má nepotřebnou věc,
ten zase starou trávu, někdo větve a
nebo něco jiného. Každý uvažuje kam
s tím. Tuto otázku si kladl i náš velký
spisovatel. U něho se jednalo o
slamník. V našem případě jsou
zbytečnosti, které nám třeba „hyzdí“
zahrádky. Co teď ? Normálně by se
vzala nějaká nádoba ( popelnice) a
ta věc by se tam dala. Ale napadne
nás: Proč se budu dřít, támhle je
taková díra, a tak to tam dám.On to
není náš pozemek, je cizí . Nejčastěji
obecní.Ale já jsem také občanem
obce, tak je to vlastně taky moje.
Takové myšlenkové pochody, nám
všem pravděpodobně někdy prošly
hlavou, ale ne každý tuto myšlenku
aplikoval. Obecní pozemky nebo
vlastně všechny cizí pozemky by měli
pro nás všechny být určité tabu, na
které nic nepatří a nic se nevyhazuje.
Pokud se to stane a někdo tyto
myšlenky aplikuje, musí pak obec
nebo majitel pozemku likvidovat tyto
věci na své náklady. A ty nejsou malé.
Neboť pokud se objeví malá
hromádka, hned se najde další
dobrák, který ji zvětší, a tak dále, až
se to nevejde na náklaďák. Mohl bych
o tomto problému dělat sebevětší
úvahy a bude to stále do kolečka a do
nekonečna.
Prosím Vás o likvidaci odpadu v naší
obci v souladu s obecní vyhláškou.
Pokud má někdo materiál, se kterým
si neví rady, může přijít k nám na
úřad a zde mu poradíme, jak s ním
naložit.
Bohužel se nejedná pouze o Novou
Ves, ale tyto problémy má i Nový
Dvůr.A bohužel nepořádek po sobě
nezanechávají jen občané naší obce,
ale i majitelé rekreačních objektů.

Snažte se, prosím, aby naše obec byla
stále hezčí a útulnější.
Na závěr úvodníku Vám přejeme
krásné a slunečné jarní dny, které
budou provoněné láskou,
pochopením, úsměvem a tolerancí.
ODPAD
Opět připomínáme téma třídění
odpadu. Každý z nás vyhodí za rok cca
150 – 200 kg odpadu. Pokud však
odpady doma třídíte a dáváte do
kontejnerů za rok můžete vytřídit až 25
kg papíru, 20 kg plastů a 15 kg skla.
Papír – do modrých nádob paří:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly. Do
kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo
jinak znečištěný papír, uhlový a
voskový papír, použité jednorázové
plenky a hygienické potřeby
(
kontejnery jsou před OÚ, na horním
konci, v Novém Dvoře, ve sběrném
dvoře)
Sklo – do zelených nádob patří láhve
od nápojů, skleněné nádoby, skleněné
střepy – tabulové sklo. Nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla (kontejnery: u OÚ, horní
konec, hřbitov, Nový Dvůr)
Plasty – do žlutých nádob patří pet
láhve od nápojů /nezapomeňte je
sešlápnout/, kelímky, sáčky, folie,
výrobky a obaly z plastů …Nepatří sem
např. novodurové trubky, obaly od
nebezpečných
látek
apod.
(kontejnery: u OÚ, horní konec,Nový
Dvůr, u hřbitova)
•
třídění odpadu se můžete
více dovědět na
www.ekokom.cz

OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
VYDANÝCH DO ROKU 1994
(VČETNĚ). I v případě, že máte
v občanském průkazu označeno
„BEZ OMEZENÍ“ a je vydán do
31.12. 1994 tak jej musíte vyměnit !!!
Pokud takovýto občanský průkaz
vlastníte, nabízíme Vám
vyfotografování a zhotovení
občanského průkazu na OÚ.

FOTOGRAFOVÁNÍ SE
BUDE KONAT: 25. DUBNA
OD 13.00 HOD DO 16.00
(zajišťuje p.Kunc). Vyhotovené
fotografie následně budou předány na
OÚ,kde budou předány pracovnicím
MÚ.3. KVĚTNA od 9.00 hod
budou na OÚ v Nové Vsi pracovnice
z Městského úřadu Chotěboř, které
zařídí vše potřebné VYSTAVENÍ
NOVÉHO OBČANSKÉHO
PRŮKAZU. V tento den si s sebou
vezměte OBČANSKÝ PRŮKAZ A
RODNÝ LIST.
**********************

Platnost řidičských
průkazů
Všechny řidičské průkazy, které byly
vydány před 31. 12. 2000 ztratí poslední
den letošního roku platnost. Platí to pro
všechny řidičáky, jež byly vydány
policií, tj. najdete na nich zkratku
Dopravního inspektorátu (DI) nebo
nápis VB či Policie ČR. Původně se měly

V měsíci dubnu oslaví svá životní jubilea
:
1.4.
Filip Ladislav
82
1.4.
Filip Jaroslav
84
6.4.
Pavlas František 70
V květnu 2005 oslaví svá životní jubilea :
5.5.
Benešová Marie 50

"růžové, skládací" průkazy vydané do roku
1993 vyměnit do konce roku 2007.
Průkazy vydané v letech 1994-2000 měly
mít platnost až do konce roku
2010.Řidičské průkazy Vám vymění na
Městském úřadě v Chotěboři ( 4. patro).
Nenechávejte výměnu na poslední chvíli.

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
hodně zdraví a spokojenosti.

KE KONCI LETOŠNÍHO
ROKU KONČÍ
PLATNOST VŠECH

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

Základní škola informuje:
Na sobotu 12.3. jsme se všichni moc
těšili. Proč? Konal se tradiční dětský
karneval. To znamenalo, že se z nás

na celé odpoledne stanou vodníci,
princezny,supermanové, batmanové,
víly, divoženky, Karkulky,
námořníci, kuchaři, kominíci, doktoři,
sestřičky, muchomůrky , berušky,
draci, žížaly a jiná
havěť.Samozřejmě, že jsme se také
těšili na soutěže, které nám připravily
paní učitelky.Nejdříve jsme měli
trochu trému z toho, aby dobře
dopadla sportovní akademie, kterou
jsme nacvičili pro mamky, taťky,
babičky, dědy a pro další vzácné
hosty karnevalu. Naše cvičení však
dopadlo dobře a tak jsme se mohli
věnovat tančení, soutěžím a také
tombole. Ta je každým rokem větší a
větší.Sponzoři naší školy nám
věnovali určitě dost pěkných dárků.
Také jsme se těšili na naše spolužáky
z dětského domova, na jejich
kamarády, na tety a strejdy, kteří je
na karneval doprovodili. Všichni
jsme si společně zatančili a zařádili
při „nářezu“ kapely MIX.
Žáci ZŠ N. Ves

AKCE ŠKOLY:
*KARNEVAL
*DALŠÍ AKCE ŠKOLY:
- okresní kolo soutěže Všeználek
v Havl. Brodě (žáci 5.p.r. se umístili
na 3. – 5. místě)
- okresní kolo soutěže v recitaci ve
Žďáře nad Sázavou (Jan Štekl
obsadil 2. místo a postupuje do
krajského kola v Třebíči)
- exkurze do Planetária v Hradci
Králové
- výlet do obřího akvária v Hradci
Králové
- vystoupení žáků na setkání s
důchodci
- žáci 4. a 5 . ročníku se zúčastnili
soutěže Matematický klokan
- celá škola se zapojila do
srovnávacího projektu Kalibro
- byl zahájen dopravní kurz pro žáky
4. p. r.
Za ZŠ Mgr.Ilona Marková

Vítězství ve floorbalu
Na župním turnaji v Přibyslavi ve
floorbalu se mladší družstvo žáků TJ
Sokol Nová Ves umístilo na prvním
místě, družstvo dospělých na druhém
místě. Tomáš Křováček, který hrál v
obou družstvech získal prvenství za
nejlepšího střelce. Družstvo mladších
odjíždí hrát na sokolské přebory do
Prahy.Držíme palce.

poskytnutí provizorních
podmínek pro knihovnu v době
rekonstrukce.

Co se stalo?

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
pořádal pro své členy i
spoluobčany přednášku Mudr.
BLANKY ŠŤASTNÉ.
Přednáška se konala
v kulturním domě dne 14.3.
2005 .
16.4. se v KD konala taneční
zábava. Hrálo Artery.
*****************************
OČKOVÁNÍ PSŮ PROBĚHNE
22.4. V 16.00 – 16.30 - NOVÝ
DVŮR A 16.30 – 17.45 - NOVÁ
VES. CENA 90 Kč / pes a 10,-Kč
vystavení očkovacího průkazu
****************************
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 3/2005
konané dne 7.3.2005 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva
obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního
zasedání ZO 7.2.2005
3. žádost o snížení nájmu za rok 2004
pro ZD Nová Ves – Víska
odst.1 – snížení nájmu o 50%
z nájmu za rok 2004 – přijato
všemi hlasy
odst.2 – dodatek ke smlouvě o
nájmu z 2.1.2003 uzavřenou se ZD
Nová Ves-Víska – prodejna masny;
dodatek se týká
článku I. Předmět nájmu – úprava
nájemní plochy na 38.8m2 plochy a
článku III. Výše a splatnost
nájemného – odst. 1 a 2 . Celková
částka nájmu je 25.000,-Kč ve
dvousplátkách - přijato všemi
hlasy
4. smlouvu na servis výtahu.
Smlouvu o dílo č. 25470 s firmou
Výtahy elektro s.r.o. – přijato
všemi hlasy
5. obecně závaznou vyhlášku 1/2005
Řád pohřebiště – přijato všemi
hlasy
6. žádost o prodloužení výjimky z
počtu žáků dle zákona 561/2004
Sb. pro období od 1.1.2005 do
31.8.2005 pro ZŠ Nová Ves u
Chotěboře – přijato všemi hlasy
ZO bere na vědomí:
1.

K datu 31.3.2005 je v naší obci
562 trvale hlášených občanů.V
Nové Vsi (+
Kohoutov,Bezlejov,Zastráň) žije
523 obyvatel a v Novém Dvoře
39.
Děkujeme paní
Poděkování
Věře Čermákové za dlouholeté
vedení místní knihovny a za

granty vydané krajem Vysočina a
vypracování žádostí na:
a) Sportoviště 2005 – doskočiště
u školy
b) Sběr a třídění odpadu 2005 –
dokoupení kontejnerů
c) Čistá voda 2005 – projektová
dokumentace na kanalizační
systém obce
d) Bezpečná silnice 2005 –
výměna a doplnění
dopravního značení

2.

zprávu o bezpečnostní situaci
v teritoriu PČR OO Chotěboř za rok
2004
3. ustanovení přípravného výboru
Rybářského spolku a konání valní
hromady dne 29.3.2005-02-21
konání Setkání s důchodci dne
11.2.2005 pořádané obcí od 14.00
hodin, náklady na setkání budou
vyčísleny na příštím zasedání ZO
ZO ukládá :
1. starostovi podpis smlouvy o dílo
č.25470 na servis výtahu
2. starostovi vypracování
jednotlivých žádostí na granty
Vysočiny
závěr jednání ukončen 19.00
ZÁPIS ZE ZASEDANÍ
Z ASTUPITELSTVA OBCE
poř.číslo 4/2005
konané dne 4.4.2005 v 19.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ
Přítomni: dle presenční listiny
ZO schvaluje :
1. program zasedání zastupitelstva
obce – přijato všemi hlasy
2. kontrola úkolů z posledního
zasedání ZO 7.3.2005
3. nákup motorové pily na údržbu
zeleně
4. žádost o uskladnění stavebního
materiálu na obecním pozemku
rodinného domu č.p. 75 pro Pavla
Marka
5. osvobození od poplatků pro rok
2005 pro Michala Barvínského
ZO neschvaluje :
1. nákup sbírky Nejvyššího správního
soudu – přijato všemi hlasy
ZO bere na vědomí:
1. dodatek ke smlouvě, projednání se
zástupci ZD Nová Ves – Víska se
sídlem Nová Ves u Chotěboře
2. podání žádostí na Fond Vysočiny
kraje Vysočina :
-Sportoviště 2005
-Sběr a třídění odpadu 2005
-Bezpečná silnice
4. ustanovení výboru rybářského
spolku. Kontrolní výlov Nového
rybníka a Perna je stanoven na
9.dubna 2005
5. oznámení o konání valné hromady
České spořitelny, a.s. v Praze
6. částku pro rozdělení výtěžku za
výherní hrací automaty
7. žádost Občanského sdružení
„Spektrum“ a přidělení příspěvku
se odkládá na příští jednání
zastupitelstva obce
8. stav účtu 811.573Kč, zůstatek
úvěru 2.812.499Kč
ZO ukládá :
1. starostovi podpis smlouvy o
pronájmu prodejny masna ZD Nová
Ves-Víska
2. pověřuje starostu k vypracování
nájemní smlouvy na rybníky tak,
aby byla zajištěna během dvou let
čistá reprodukce
3. starostovi vypracování
jednotlivých žádostí na granty
Vysočiny
závěr jednání ukončen 19.50

STÁLE PLATÍ, ŽE NABÍZÍME ZASÍLÁNÍ
INFORMAČNÍCH SMS
(OSKAR,EUROTEL). TĚM, KTERÝM
TYTO SMS ZASÍLÁME SE OMLOUVÁME
ZA OBČASNÉ CHYBY (ZASLÁNÍ SMS
2X,NEDORUČENÍ). VĚŘÍME, ŽE I PŘES
TYTO CHYBIČKY (KTERÝCH NEBYLO
AŽ TAK MOC) VÁM TATO SLUŽBA
VYHOVUJE.

