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     Úvodní slovo starostky    
 

Vážení a milí spoluobčané, 
 
přestože se to zdá neskutečné, opět budeme prožívat poslední dny roku. 
Končící rok 2017 do našich osobních životů určitě přinesl radostné a šťastné 
okamžiky, ale stejně tak bohužel pravděpodobně nechyběly události, které 
byly nepříjemné a možná i smutné. Podobná dynamika života tvořila i dění v 
naší obci. Vyhledala jsem si loňský zpravodaj, našla odstavec „Plány na další 
období“ a začala rekapitulovat, co se podařilo z našich plánů: vybudovat 
chodníky k penzionu, zvětšit šatnu v MŠ, vybudovat přípojku nového vrtu, 
projektantovi už je zadaný i projekt na opravu koupaliště. Nepodařilo se: 
získat dotaci na úpravu školní zahrady, opravu místní 
komunikace a přístavbu hasičské zbrojnice. 
 
V září (nejen) zastupitelstvo obce zastihla smutná zpráva, 
zemřela členka zastupitelstva a předsedkyně kontrolního 
výboru paní Blanka Kubišová. Mandát na uvolněné místo 
přijala paní Věra Jašková a rovněž přijala funkci předsedkyně kontrolního 
výboru. 
 
A teď k jednotlivým akcím podrobněji. 
 

Koncem září začala firma COLAS 
budovat chodníky k penzionu 
Starý dvůr s ukončením akce 30. 
listopadu 2017. Ale protože se při 
předání díla vyskytly na 
chodnících vady a nedodělky 
(velké mezery mezi položenou 
dlažbou, nezaspárováno atd.) a 
tyto vady mají být odstraňovány 

až do 31. května 2018, je v současné době zakázáno chodníky používat. 
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O prázdninách proběhla stavební akce v naší mateřské 
škole, a to zvětšení šatny s bezbariérovým vstupem. K 
výběrovému řízení byly osloveny čtyři firmy. Tři firmy 
ještě před ukončením výběrového řízení odstoupily. 
Zůstala firma „Kolouch“, které zastupitelé zakázku 
odsouhlasili za cenu 459 tis. Kč. Za tuto cenu byla 
vybourána příčka mezi šatnou a zádveřím, tím došlo ke 
zvětšení šatny a zádveří se posunulo směrem ven. Bylo 
třeba udělat nový beton na podlahu a podlahu vyrovnat, 
položila se nová dlažba, došlo k výměně okna a dvou dveří 
za plastové, zateplil se strop v šatně a 
následně se celá šatna zvenku zateplila a 
omítla. Bezbariérový vstup bylo nutné kvůli 
bezpečnosti dětí osadit zábradlím a umístit 
schody. Nakonec se u vchodu nainstalovala 
stříška z bezpečnostního skla. Nový nábytek 
do šatny zhotovil Tomáš Sobotka. 
 
Z dotačního titulu z fondu životního prostředí (SFŽP) obec získala dotaci 471 
986,- Kč na připojení nového vrtu. Vrt připojila firma STAREDO, která tuto 
akci vysoutěžila za cenu 585.412,- Kč. 
 
Za přispění dotace z Kraje Vysočina 120 tis. Kč se zakoupila traktorová 
sekačka značky JOHN DEER. Než se zastupitelé pro tuto značku traktorové 
sekačky rozhodli, probíhaly diskuse se starosty okolních obcí, kde již podobné 
sekačky mají. Zastupitelé navštívili i firmy, které se zabývají prodejem 
traktorových sekaček. Na základě získaných informací jsme hlasovali pro tuto 

značku a osobně si myslím, že jsme vybrali 
dobře, sekačka pracovala celou sezónu bez 
závad a ke spokojenosti obsluhy. 
Traktorová sekačka se koupila za cenu 480 
tis. Kč bez DPH a jako bonus jsme k 
sekačce dostali zdarma přívěsný vozík v 
hodnotě 18 tis. Kč. 
Informace pro občany: je možné zapůjčit 

sekačku i s obsluhou za poplatek 250 Kč/hod. na soukromé sečení. Stačí se 
přihlásit na obecním úřadě. 
 
Na komunikaci „Podevsí“ se rozpadla přejezdová šachta, kterou bylo nutné co 
nejdříve opravit. Byla oslovena firma Colas, která přejezdovou šachtu 
opravila za cenu 78 tis. Kč. 
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Z dotace životního prostředí (SFŽP) byly ošetřeny arboristickou firmou 
památné lípy za Sobotkovými č.p. 62. Tato dotace byla 100%, ošetření stálo 
4.800,- Kč. 
 

V letních měsících byla vypsána dotace z Kraje Vysočina na novou 
drobnou lesní techniku. Podmínkou dotace bylo zakoupení alespoň 

dvou nástrojů na práci v lese. Obec se rozhodla pro nákup pily a křovinořezu 
v hodnotě 29 tis. Kč. V přiznané dotaci bylo obci vráceno 18 tis. Kč.  
 
V loňském roce byla vypsána 
dotace z ministerstva vnitra na 
dopravní automobil pro hasičské 
jednotky. Obec žádost podala a v 
letošním roce jí byla schválena 
částka 750 tis. Kč (300 tis. Kč z 
Kraje Vysočina a 450 tis. Kč z 
ministerstva vnitra). Tím začal 
proces výběru „nejlepšího“ 
automobilu. Hasiči jezdili a 
sbírali informace od prodejců těchto aut. Nakonec byl vybrán automobil 
značky Mercedes Benz a začátkem listopadu jeli hasiči (starosta hasičů, 
náměstek a velitel hasičů) slavnostně do Prahy automobil převzít. Hodnota 
automobilu značky Mercedes Benz, který byl hasiči vybrán, je 1.102.310,- Kč. 
 
Na žádost vlastníků nemovitostí manželů Halíkových, Štursových a 
Sáblíkových bylo zastupiteli schváleno zpevnění účelové komunikace, která 
vede k těmto nemovitostem. Tato komunikace byla hlavně v jarních a 
podzimních měsících rozblácená a bylo těžké po ní jezdit i chodit. Z 
výběrového řízení byla vybrána firma René Mašek, která v září dílo 
vyhotovila za cenu 234.875,- Kč.  
Protože celá komunikace nepatřila do vlastnictví obce, rozhodl se pan Petr 

Štursa, který část cesty (67 m2) 
vlastnil, za cenu 1,- Kč převést svůj 
díl do vlastnictví obce. Toto se 
uskutečnilo a nyní je již celá účelová 
komunikace ve vlastnictví obce. 
Zpevnění vjezdu k nemovitosti č.p. 
30 si manželé Halíkovi hradili sami 
dle výměry. Společně s touto akcí byl 
prodloužen chodník u domu č.p. 42. 
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V letošním roce byla dokončena digitalizace katastrálního úřadu, digitalizace 
pozemkového úřadu se také chýlí ke konci (měla by být dokončena v příštím 
roce). Naopak zpracování územního plánu stále ještě není u konce, 
zastupitelstvo se v současné době snaží o zrušení obchvatu obce. 
 
Pan Kutterwasscher z chatové oblasti V Kříži, podal žádost o zhotovení 
odtokového kanálu na cestě do Kříže. Žádosti zastupitelé vyhověli a dva 
odtokové kanály byly, za pomoci pana Kocourka, který 
cestu vyhrabal a nakoupené pražce do připravené cesty 
uložil, vyhotoveny. 
 
Jak jste si již jistě všimli (zejména pejskaři), po obci byly 
rozmístěny odpadkové koše na psí exkrementy, příští rok 
přibydou další. Prosím tedy všechny pejskaře, aby sbírali po 
svých psech jejich hromádky. Sáčky na psí exkrementy si 
můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadě. 
 
Na kontejnerové stání u prodejny byla dodána zelená nádoba, která slouží k 
ukládání použitého jedlého oleje. Olej je nutné sbírat do plastových 
uzavíratelných lahví. 
Informace pro občany: za každý vyvezený kontejner, i když není plný, obec 
platí. Ráda bych proto poprosila všechny občany, až půjdou vyhazovat odpad, 
aby se podívali a odpad vhodili do již plnícího se kontejneru. Kontejnery, 
které zůstanou zcela prázdné, nám nebudou vyváženy a tudíž počítány. Obec 
tak může ušetřit peníze za odvoz. 
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Rozšiřují se stížnosti na nedělní sečení trávy a řezání dříví. Jelikož tuto 
činnost nemáme stanovenou obecní vyhláškou, zakázané to není, ale prosím, 
vykonávejte tyto činnosti v neděli jen ve výjimečných případech, berte prosím 
ohled na své sousedy a spoluobčany, kteří v neděli chtějí mít klid. 
 
 
Plány na další období: 
 
Ve fázi rozpracování je projektová dokumentace na opravu koupaliště. 
Je znovu podaná žádost na úpravu 
školní zahrady. 
Je znovu podaná žádost na opravu 
místní komunikace. 
Řešení přístavby hasičské zbrojnice. 
Zamýšlíme výkup pozemků na 
rodinnou zástavbu. 
 
Poděkování: 
 
Tak jako každý rok bych chtěla poděkovat vám všem, kteří se staráte o pěkný 
vzhled naší obce, všem, kteří pomáháte v obecních lesích. 
Letos poprvé také mohu poděkovat našemu technickému pracovníkovi za jeho 
příkladný přístup ke svým povinnostem. Jistě mi dáte za pravdu, že je to 
poznat i na vzhledu obce. Také v obecních lesích se udělalo daleko více práce. 

 
Poděkovat bych chtěla také panu Josefu 
Sobotkovi, který k 31. prosinci letošního roku 
končí ve funkci lesního hospodáře. Děkujeme mu 
za zodpovědnost a svědomitost, se kterou svoji 
funkci lesního hospodáře vykonával, věřím, že 
svoji práci dělal s láskou k lesu, proto budeme 
rádi, když v obecních lesích bude podle svého 
uvážení i nadále vypomáhat. 

 
Poděkování patří také paní Jiřině Růžičkové, která dlouhá léta půjčovala 
občanům knihy. Ze zdravotních důvodů se rozhodla tuto činnost ukončit, na 
uvolněné místo knihovnice nastoupila paní Eva Štursová. Půjčovní doba v 
knihovně zůstala stejná – každé PONDĚLÍ od 16 do 18 hodin.  
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Poděkování zaslouží také hasiči, kteří se starají o kulturní akce, které pro obec 
pořádají. Starají se i o požární techniku a tuto činnost provozují ve svém 
volném čase. Děkuji také hasičkám, které vedou kroužek mladých hasičů a 
mají velice dobré výsledky v soutěžích. 
 
Děkuji také kroužku stolního tenisu, který s dobrými výsledky reprezentuje 
naši obec a vede mládež ke sportu. 
 
Děkuji i kroužku Koumáci, který svými výrobky zdobí čekárnu a její okolí 
udržuje čisté. Poděkovat bych také chtěla paní Marii Fišarové za letošní velice 
vydařené vystoupení u betléma, který vlastnoručně vyhotovili, kdy se 
stmívající obcí neslo zpívání koled při rozsvěcení vánočního stromku.  
 
Na závěr mi dovolte popřát, ať jsou letošní Vánoce pro vás těmi pravými 
svátky klidu, míru a prožijete je s těmi, které máte rádi. Ze srdce vám přeji 
krásné Vánoce, bohatou nadílku, veselé zakončení tohoto roku a šťastný 
začátek toho příštího. 

 
     Naďa Šmerousová, starostka obce   

                      

PF 2018 
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Na začátku roku měla obec na účtech 
částku 5 290 685,56 Kč. K 30. 11. 2017 
měla obec na základních běžných účtech 
částku ve výši 6 665 443,77 Kč. (ještě 
neuhrazeno hasičské auto) 
                                                 

  POVINNÉ POPLATKY OBČANŮ - návod jak platit 

Jelikož se neustále množí dotazy na úhradu poplatků jiným způsobem, než osobní 
návštěvou na obecním úřadě, připravili jsme pro Vás možnost zasílat povinné úhrady i 
pomocí příkazu k úhradě. Následující tabulka Vám v tomto pomůže:  
  

DRUH POPLATKU   SAZBA POPLATKU SPLATNOST  

Poplatek za odpady 
(trvale přihlášená 
osoba) 

430,--/rok/přihl.osoba 
do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

430,--/rok/nemovitost do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek 
za psa 
(na číslo 
popisné) 

100,--/rok/jeden pes 
200,--/rok/každý další pes 

do 31.3. každého 
kalendářního roku 

 

Možnosti úhrady výše uvedených poplatků:  
1. osobně v kanceláři Obecního úřadu, každou středu od 19:30-21:00 hodin 
2. složenkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx  
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx 
 
variabilní symbol je složen následujícím způsobem: 
yyyy=rok,za který je popl.hrazen a xxxx=číslo popisné,za které je placeno 
 
příklad:v roce 2018 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému 
pobytu, tzn.,že za č.p.333 bude hrazena částka 2 250,-- pod variabilním symbolem 
2018333. 
                                    Všechny poplatky lze hradit najednou, 
                                     součtem všech adekvátních položek.          
 
 
VODNÉ lze také hradit stejným způsobem jako výše uvedené poplatky, v případě 
úhrady složenkou nebo příkazem k úhradě následujícím způsobem: 
- je nutné vyžádat si na emailu nove.dvory-zr@seznam.cz informace o výši vodného 
za číslo popisné a následně bude na email, ze kterého přišel dotaz na výši vodného, 
zaslána informace o vodném a případný způsob úhrady.  
Email stačí zaslat pouze jednou, poté budou automaticky na tento email 
zasílány informace o vodném. 
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Všem občanům naší obce 
přeji všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do nového roku.        

  
 

Martin Šmíd, ekonom obce 
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Vážení čtenáři a spoluobčané, 
 
protože se o knihovnu starám 

krátkou dobu, nemohu příliš 
hodnotit dění v knihovně.  

Chtěla bych poděkovat paní 
Růžičkové, která se o knihovnu 
starala dlouhou dobu a zasvětila mě 
do práce s vypůjčováním knih. 

Ráda bych touto cestou pozvala spoluobčany, 
aby se přišli do knihovny podívat, protože je tady 
hodně pěkných knih, jak vlastních, tak i 
z výměnného fondu knihovny M.J.Sychry ve Žďáře  
nad Sázavou. Ještě bych chtěla požádat všechny 
čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy delší dobu, aby 
je vrátili, abychom mohli dát vše do pořádku. 

 
Přeji všem čtenářům i ostatním spoluobčanům krásné vánoční 

svátky a šťastný nový rok.  
Eva Štursová, knihovnice 
 

 

Veškeré dění v obci a také veškeré dokumenty a informace 
jsou zveřejňovány na nových webových stránkách obce 

http://www.novedvory.eu 
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

          
  

Vážení spoluobčané, 
 
 

po roce jsme tu opět, abychom zhodnotili činnost sportovního klubu za 
uplynulý rok. 
 
V letošní sezóně máme nasazeny zase 3. oddíly:  
 
A tým 
Za A tým 
musím s 
potěšením 
říct, že 
loňská 
sezóna 
byla velmi 
úspěšná. 
Nové 
Dvory v 
sestavě 
Pátek 
Mira, 
Benc 
Jarda, Stejskal Tomáš, Sáblík Petr a za pomoci chlapů z B týmu, poprvé v 
historii postoupily do Krajského přeboru 3. třídy. Také letošní začátek sezóny 
byl velmi dobrý. Bohužel postupem jsme nějaké ty zápasy prohráli či 
zremízovali a tak jsme po polovině soutěže na 5. místě. Na začátku sezóny bych 
za toto umístění byl moc rád, ale po průběhu soutěže musím 

říct, že je to pro mne mírné zklamání. Do jarní sezóny to 
bude chtít hrát více zodpovědně a s větším nasazením. 

No, abych nebyl tak přísný, v konkurenci měst jako je 
Žďár n.S., Havl. Brod, Světlá, Třešt, Pelhřimov, 
Pacov a ostatní být na 5. místě není ostuda. 

Petr Sáblík 
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B tým 
B tým hraje okresní přebor 2. třídy. Zde pravidelně nastupují Martin Šmíd, 
Petr Langpaul, Jiří Fišar, Martin Mokrý a Radovan Štursa, zaskakuje Josef 
Halík a Tomáš Klimeš. Sezóna začala dobře a v polovině soutěže se tým 
nachází na krásném 3. místě s bilancí 6 výher, 1 remíza a 2 prohry. 

Martin Šmíd 
C tým 
 Náš C tým hraje, tak jako v předešlé sezoně, okresní soutěž. Zde nastupují tito 
hráči: Libor Urban, Josef Halík, Tomáš Klimeš, David Vencálek, Zdeněk 
Fišar, Tomáš Němec, Patrik Rosecký, Sára Rosecká a Natálie Šmídová. Letos 
jsme do našeho týmu vzali i mladší, kteří chodí na kroužek, jsou to Petr Sáblík 
ml. a Matěj Nepraš. Ani tito hráči nezůstávají v pozadí a věřím, 
že se budou i nadále zlepšovat. 
Zde bych chtěl moc poděkovat Martinu  Šmídovi a 
Petru Sáblíkovi za to, že s našimi nejmladšími 
pravidelně chodí trénovat. Je na nich vidět 
obrovský kus odvedené práce, díky. Letos se zatím 
náš tým drží na předposlední příčce v tabulce, ale je 
před námi ještě druhá půlka hrací části. Věřím, že se 
ještě vyšplháme nahoru. Je třeba podotknout, že tento tým 
máme pro naši mládež, aby se postupně probojovala do 
vyšších soutěží. Držím palce. 
 

Tomáš Klimeš 
 

 

  
 
 

Jak víte, už delší dobu vedeme kroužek 
pro mladé. Nyní do kroužku chodí Petr 
Sáblík, Jarda Benc, Anna Fišarová, 
Matěj Nepraš, Jarda Sáblík a vítám 
nové členy Ondru Růžičku a Tomáše 
Horta. Po loňské celkem úspěšné 
sezoně i letos objíždíme dětské turnaje.  
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Jeden rozdíl v tom ale je, letos se nám 
daří získávat i nějaké trofeje . V 

krajských bodovacích turnajích 
nejmladších žáků za Nové Dvory 
hrají Petr Sáblík, Jarda Benc a 
Anna Fišarová. Tito hráči se 

zúčastnili 3. turnajů, kde se Petr 
Sáblík vždy vešel na stupně vítězů a 

obsadil vždy 3. místo. I Jarda Benc hrál velmi slušně 
a v úspěšnosti je zatím průběžně na 12. místě.  Anička hraje v soutěži děvčat,  i 
když výsledky jako kluci zatím nemá, tak jezdí moc ráda a baví jí to a být 25. ze 
40. dětí není také vůbec špatné. Dále jezdíme na krajské turnaje mladších žáků. 
Zde hrají Matěj Nepraš, Jarda Sáblík, Petr Sáblík a někdy Jarda Benc. Tady je 
konkurence větší, ale i tak se kluci 
začínají prosazovat . Sice nejsou 
výsledky jako u nejmladších, ale 
výkony kluků jdou pomalu nahoru, 
což je moc dobře. Umístění chlapců v 
mladších žácích je: Matěj Nepraš 18., 
Petr Sáblík 20. a Jarda Sáblík 24. ze 
40. zúčastněných hráčů. Letos se také 
účastníme tréninkového kempu v 
Havlíčkově Brodě, kde naše mládež 
trénuje pod vedením profesionálních 
trenérů. Příklad: Karol Korbel otec našeho historicky nejlepšího hráče stolního 
tenisu Petra Korbela, nebo František Kanta, loni hráč extraligy, David Štěpánek 
loni hráč extraligy a jiní. Všem dětem se tam moc líbí, a tak se zúčastníme všech 
tréninků. Závěrem bych chtěl všem dětem poděkovat za snahu a chuť se zlepšovat 
a taky za to, že svůj volný čas věnují stolnímu tenisu.  
 

Družstvo dorostu vede 
Martin Šmíd. Trénovat a 
hrát turnaje chodí a jezdí 
David Vencálek, Tomáš 
Němec, Zdenek Fišar, Patrik 
Rosecký, Natálie Šmídová a 
Sára Rosecká. Tréninky 
probíhají každý pátek. Na 
podzim se téměř všichni 
zúčastnili celkem tří 
krajských turnajů dorostu, 
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bohužel konkurence je veliká a úspěchů zatím moc není. Všichni také nastupují 
za C tým. 
 
Závěrem bychom chtěli za SK Nové Dvory moc poděkovat našemu obecnímu 
úřadu a zastupitelům obce za to, jak nás v naší činnosti podporují. DĚKUJEME 
MOC. Všem sportovcům a občanům obce přejeme krásné prožití svátků 
vánočních, bohatého Ježíška a do nového roku hodně zdraví. 
  

Petr Sáblík a Martin Šmíd 
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KROUŽEK KOUMÁCI NOVÉ DVORY 
   

 
Nezadržitelně se blíží jeden z nejkrásnějších svátků roku. 
Náměstí a domovy se oblékly do slavnostního, pomalu a jistě 
na nás ze všech koutů dýchá 
úchvatná vánoční atmosféra. 

Jsem moc ráda, že i my 
jsme společně přivítali 
rozsvícením vánočního 
stromu dobu Adventu. 

Děti celý rok něco 
vyráběly, některé věci jste 
mohli vidět na čekárnách. Ale 
největším úkolem letošního 
roku pro nás bylo vyrobit 
Josefa Marii a Ježíška s 
beránkem do betléma, který 
po nás chtěla udělat paní 
starostka. Dále dekorace na 
vystoupení dětí z hasičského 
kroužku, které zpívaly u 
rozsvěcení vánočního stromku, a pár ozdůbek, kterými děti obdarovaly posluchače. 
To byl tedy oříšek, mysleli jsme si, že to ani nestihneme, ale zadařilo se. Na 1. adventní 
neděli se malých hasičů vystoupení moc povedlo. Dík ale patří, všem kteří se na tom 
podíleli. Letošní rok zakončíme zase pečením cukroví, které se dětem asi nejvíc líbí. 
Vždyť jak zavoní cukroví, znamená to pro děti, že za chvilku přijde Ježíšek. 

Pokud by měly 
zájem i další děti přijít 
si něco vyrobit nebo se 
zatím jen tak přijít 
podívat, samozřejmě 
mohou. Do kroužku 
Koumáků mohou 
chodit děti od 5 let. 
Schůzky jsou každé 
úterý v klubovně v MŠ 
od 16 – 17:30 hodin. 
Momentálně do 
kroužku chodí 8 dětí - 
Tomášek Hort, Anička 
Fišarová, Nelinka 
Kulhánková, Kubík 
Sáblík, Matěj Nepraš, 
Jaroušek Sáblík, Péťa 
Sáblík a Honzík 
Křepela. 



 

19 

Na závěr bych chtěla za 
kroužek Koumáků moc 
poděkovat našemu obecnímu 
úřadu za to, jak nás v naší 
činnosti podporuje. 

 
DĚKUJEME MOC 
 
A Vám všem přejeme 

krásné prožití svátků 
vánočních, bohatého Ježíška a 
do nového roku všem jen to 
nejlepší a hodně zdraví, 
vždyť to je to, na čem 
nejvíc záleží. 

 
Krásné Vánoce. 
 

Za kroužek Marie Fišarová 
 
 
 

 

Sbor pro občanské záležitosti 
          „Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“ J. W. Goethe 

 
Vážení spoluobčané, 
 
ocitáme se na prahu nového roku, a proto mi dovolte malé 

ohlédnutí za činností SPOZ. I v tomto roce členky SPOZ navštívily naše starší 
jubilanty, kterým s přáním zdraví do dalších let předaly dárkový balíček s kytičkou. 

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí chci poděkovat členkám SPOZ za jejich 
obětavou činnost, kterou vykonávají pro naše občany.  

Zároveň chci popřát všem občanům do nového roku hodně zdraví, štěstí, 
spokojenosti, rodinnou pohodu a slunce v duši. 

 
předsedkyně sboru pro občanské záležitosti Ivana Němcová 
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Milí novodvorští, 
rok se s rokem sešel a my vám opět přinášíme zprávičky z mateřské školky. 
 
I druhé pololetí školního roku 2016/2017 bylo u nás ve znamení mnoha aktivit. 
Začátek nového roku 2017 jsme zahájili výletem do přibyslavského kostela, kde 
nás přivítal pan farář Pavel Sandtner, ukázal nám jesličky a za varhanního 
doprovodu paní Ireny Málkové jsme si zazpívali koledy. V lednu jsme také 
navštívili solnou jeskyni ve Žďáře nad Sázavou.  
V únoru se v naší školce konal karneval s podtitulem knoflíkové rejdění. Měli 
jsme přehlídku masek, nechyběl tanec, soutěže a nakonec byla i tombola. 
Absolvovali jsme také prohlídku na statku u Bencových a v rámci týdenního 
tématu ´Dopravní prostředky´ jsme byli na exkurzi na nádraží ČD v Přibyslavi.  
V březnu děti namalovaly obrázky do výtvarné soutěže ´Požární ochrana očima 
dětí a mládeže´, kterou pořádalo Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a 
Slezska. Jedno z dětí se svým obrázkem získalo 3. místo v krajském kole a 2. místo 
v okresním kole.  
Dále jsme se loučili s ´babou Zimou´- vynášeli jsme Moranu. Navštívil nás také 
myslivec pan Musil, který nám povídal o lese a zvířátkách.  
Vyrobili jsme také zajíčky z ponožek a ozdobili perníková vajíčka do soutěžní 
výstavy „Ukaž, co umíš aneb barevné velikonoce“, kterou pořádalo Informační 
centrum v Přibyslavi. Zde děti se svými výrobky získaly krásné 2. místo. 
 
V dubnu se konala odpolední dílnička pro děti a rodiče - paní Alena Ronovská 
nás naučila vyrábět věnečky z papíru. 
Přijel za námi cirkus - duo Palusových nám předvedlo žonglování, balancování 
se sklem, drezuru cvičených pejsků, kouzlení a na závěr si mohly děti pohladit 
opičku. 
Na duben vyšly také velikonoce, takže i děti se věnovaly velikonočnímu tvoření - 
zasévaly obilí, barvily vajíčka, pletly pomlázku. 
Dále jsme byli ve školní družině při ZŠ Přibyslav na keramické dílničce, kde jsme 
pro maminky k svátku vyrobili keramická sluníčka. 
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Vyráběli jsme fontánu do soutěže přibyslavské Cukrárny Fontána, která slavila 
25 let od svého otevření. Vstupenkou do soutěže o 25 dortů bylo vyrobení fontány 
z jakéhokoli materiálu. Ta naše fontána byla vyrobená z perníku a líbila se, takže 
jsme vyhráli poukázku na dort a děti si na něm smlsnuly při oslavě Dne dětí. 
Duben jsme u nás ve školce uzavřeli čarodějnickým rejděním. Měli jsme v plánu 
opéct si venku buřty a soutěžit, ale tyto plány nám překazilo počasí - ráno v den 
konání čarodějnic v MŠ bylo nasněženo! Takže jsme všechny aktivity museli 
zvládnout ve třídě. Na programu jsme toho měli mnoho -  představování čarodějů 
a čarodějnic, ukázky kouzlení, hry, soutěže, vaření čarodějných lektvarů, tanec a 
pojídání buřtů opečených na pánvi. 
 
V květnu za námi do školky přijel skřítek Pomocníček s vílou Pohádkou z 
Pohádkové školičky a přivezli nám pásmo ´S písničkou a hravě nejen o dopravě´.  
V sobotu 13. 5. 2017 se v novodvorské mateřské škole konal zápis nových dětí pro 
další školní rok 2017/2018. Pro děti byla připravena různá pohádková stanoviště, 
kde plnily malé úkoly, za které dostaly drobné odměny. K zápisu se dostavilo osm 
dětí a všechny byly přijaty. 
Byli jsme na výletě v Horní Krupé, kde jsme se zúčastnili programu ´Hodně 
stromů´. Děti se zde hravou formou učily o stromech, společně si zazpívaly, 
zaběhaly a vyrobily létající javorové semínko z papíru. 
Ve školce nás navštívily maminky z Mateřského centra Harmonie z Přibyslavi s 
maňáskovou pohádkou O králíčkovi. 
A květen jsme zakončili besídkou pro maminky. 
 
Červen jsme zahájili oslavou svátku Dne dětí - děti si pochutnaly na vyhraném 
dortu z cukrárny Fontána z Přibyslavi.  A také jsme se zúčastnili vystoupení Míši 
Růžičkové v Přibyslavi na sportovním hřišti. 
V polovině června jsme jeli na školní výlet do Pohádkové vesničky Podlesíčko. Na 
výlet jsme jeli objednaným minibusem a připojily se nám i některé děti, které do 
MŠ nastoupí v dalším školním roce. S mladšími dětmi jely na výlet i jejich 
maminky. Vesničkou nás provedly dvě pohádkové postavy - čarodějnice a 
Sněhurka. Po prohlídce vesničky na děti čekala výtvarná dílnička, kde si pod 
vedením čarodějnice vyrobily zápich - včelku na špejli.  
A to už se nachýlil konec června a s tím i konec školního roku. Na oslavu konce 
školního roku se konala ´Pohádková cesta´ - rodiče si pro své děti připravili 
několik pohádkových stanovišť, na kterých děti plnily různé úkoly. Cílem této 
cesty bylo získání pokladu, který byl ukrytý u koupaliště. Chránily ho ale strašlivé 
pirátky a děti se musely hodně snažit, aby poklad získaly. Děti byly šikovné a 
statečné, a tak se zdařilo. Dále si rodiče pro děti připravili pohádku O červené 
Karkulce a před altánem u koupaliště se tak konalo malé divadelní vystoupení. 
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Poté jsme si všichni opekli buřty, povídalo se, soutěžilo se, hrálo se, .... Zkrátka 
zakončení školního roku se povedlo na výbornou. 
 
Úplným závěrem školního roku 2016/2017 bylo rozloučení s odcházejícími dětmi 
- jedno z dětí nastoupilo do první třídy ZŠ Přibyslav a jedno dítě ukončilo 
docházku do naší MŠ z důvodu stěhování. 
 
Přes letní prázdniny byla MŠ Nové Dvory uzavřena z důvodu plánované 
rekonstrukce šatny. Pro rodiče, kteří své děti potřebovali umístit do MŠ i během 
letních prázdnin bylo zajištěno přijetí dětí do MŠ Přibyslav. 
Během prázdnin tedy začaly a byly i dokončeny stavební práce, při nichž došlo ke 
zvětšení šatny mateřské školy. Dílo se zdařilo a my jsme mohli nový školní rok 
přivítat v prostorách zvětšené a pěkně zrekonstruované šatny.  
Velký díky patří zastupitelům obce Nové Dvory, kteří realizaci rekonstrukce a 
přestavby šatny podpořili, čehož si velmi vážíme. 
 
Na konci prázdnin (stejně jako vloni) se ve školce konala schůzka s rodiči, kde se 
dozvěděli důležité informace do nového školního roku. Dále jsme také měli hrací 
dopoledne. Děti si mohly přijít prohlédnout školku a pohrát si s hračkami jen tak 
„nanečisto“. 
 
A v jakém složení jsme nový školní rok zahájili? Personální posilou ke dvouletým 
dětem je nám chůva paní Ivana Nedělková z Velké Losenice. Paní Nedělková má 
pedagogické vzdělání pro předškolní děti. Jiné personální změny se neudály.  
Co se týče počtu přihlášených dětí do MŠ, je stav uspokojivý - potěšil nás zájem i 
přespolních o umístění dětí do naší MŠ. Celkem je přihlášeno 18 dětí, z toho je 10 
novodvorských a 8 z okolních obcí. Dojíždějí k nám děti z Přibyslavi, Poříčí, 
Stříbrných Hor a po přestěhování dokonce ze Střížova. 
 
Načisto jsme školní rok zahájili v pátek 1. 9. 2017. První den ve školce děti čekala 
prohlídka prostor mateřské školy, seznámení s personálem, hraní si s hračkami. 
Ale byla také pohádka, kterou si pro děti opět secvičili šikovní rodiče - tentokrát 
to byla ta ´O perníkové chaloupce´. Za to, že byly děti šikovné, dostaly kopeček 
výborné zmrzliny a ty děti, které se vesele smály, si domů odnesly medaili veselého 
úsměvu. 
 
A stejně jako v minulém, tak i v tom letošním školním roce nás doprovází mnoho 
akcí.  
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Koncem září jsme se vydali na ´Cestu za pokladem´ - navštívila nás ve školce 
princezna, kterou ale unesl zlý černokněžník, ale děti ji našly a osvobodily. 
Byli jsme opět v solné jeskyni ve Žďáře nad Sázavou. S našimi výrobky jsme se 
zúčastnili tradiční Výstavy ovoce a zeleniny v Přibyslavi. Při podzimní procházce 
jsme pouštěli draka. Stejně jako vloni jsme i letos jeli na výlet do Dýňového světa 
v Nové Vsi u Leštiny. Jedno dopoledne nás navštívil pan Pelikán z Přibyslavi s 
tahací harmonikou a tak jsme zpívali známé lidové písničky a také si zatančili.  
Na konci října se u nás ve školce konala Bramboriáda s bohatým programem - 
soutěž o největší bramboru, výroba bramborových panáčků, tiskání 
bramborovými tiskátky, soutěžení ve skákání v pytli, v sázení a sklízení brambor. 
V soutěži o největší bramboru byla na prvním místě brambora o váze 
úctyhodných 669 g. Sponzorem tohoto bramborového odpoledne bylo ZD Velká 
Losenice, za což patří velký dík jejímu předsedovi Ing. Halíkovi. Ve školce nás 
také navštívili profesionální hasiči ze Žďáru nad Sázavou a my jsme zase jeli na 
exkurzi na stanici záchranné zdravotnické služby v Přibyslavi. Dělali jsme 
podzimní úklid na školní zahradě, vyráběli jsme dýňové panáčky a před pár dny 
nás ve školce zase po roce navštívil Mikuláš s andělem a čertem. Přijely za námi 
také paní učitelky ze ZUŠ Havlíčkův Brod z pobočky v Přibyslavi, které nám 
zahrály a zazpívaly pohádkové písničky, ale také koledy. 
 
Stejně jako v loni se s vámi i nyní loučíme ve chvíli, kdy se připravujeme a těšíme 
na naši školní vánoční besídku spojenou s nadílku. 
 
Přejeme vám radostné a klidné prožití Vánoc a všechno dobré v novém roce 2018 
a děkujeme za vaši přízeň a podporu. 
 
       paní učitelky a děti z MŠ Nové Dvory 
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SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 

     

      
 Vážení spoluobčané, 
 
      dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností 
Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory v roce 2017. 
      Tradiční zahájení naší činnosti proběhlo pořádáním již 52. 
hasičského plesu v místním kulturním domě. V nedělním 

odpoledni následovalo 
kulturní veselí při pěkně 
připraveném  dětském 
karnevale. Při sobotním 
plese vyhrávala kapela 
Fortuna a v neděli pak k 
dobré náladě a výborné 
atmosféře kapela 
Šafářanka z Ústavu 
sociální péče Křižanov. 
Stejně jako v loňském 
roce nálada byla výborná 
a všem se jejich 
vystoupení líbilo. Jenom připomínám, že naše obec, již pravidelně několik let, 
zasílá tomuto ústavu finanční příspěvek, který slouží pro jejich vlastní potřeby. Obě 
tyto kulturní akce se vydařily. 
 Z dalších akcí připomínám velice zdařilé červnové sobotní odpoledne, kdy 
nejprve proběhla přehlídka veteránů na kontrolním stanovišti u kulturního domu v 

rámci Závodu veteránů 1 000 mil 
československých na trase Praha-
Bratislava-Praha. Po této parádní 
přehlídce nablýskaných krasavců 
následoval sportovní program pro 
přítomné děti. Chlapi si ťukli 
nohejbal. Večer jsme pokáceli 
krásně nazdobenou májku. To vše 
bylo doplněno rožněním a 
ochutnávkou výborně připraveného 
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selátka a dobrého piva v prostoru u kulturního domu. Pálili jsme čarodějnici, stavěli 
májku, sbírali kamení, organizovali akce pro děti i dospělé a další aktivity během 
celého roku. 
 Na podzim jsme se již tradičně sešli v penzionu Starý dvůr u příležitosti 
přátelského posezení. O několik dní později byly v naší obci slyšet strašidelné 

zvuky čertů, které měl na 
povel Mikuláš s andělem, 
rovněž pod záštitou hasičů 
a obce.  
 Ze sportovní činnosti 
připomínám účast na 
okrskové soutěži, která se 
letos konala v Bukové. 
Kromě družstva mužů, žen 
a veteránů se soutěže opět 
zúčastnila i dvě družstva 
mladých hasičů. Celkové 

umístění 2 x první, 2 x druhé a 1 třetí místo v silné konkurenci okrsku Velká 
Losenice ukazuje na výbornou práci místního hasičského sboru. Následně se 
družstvo mužů zúčastnilo okresní soutěže v Lavičkách. Svoje dovednosti jsme 
dokázali s výbornými výsledky rovněž v Sázavě na soutěži O pohár starosty. 
Námětové cvičení v podávání 
vody na dálku se letos konalo 
mezi obcemi Velká Losenice a 
Vepřová rovněž za naší účasti. 
Bylo provedeno čištění 
místního koupaliště. Na všech 
těchto akcích byla hlavně 
prověřena provozuschopnost 
svěřené techniky a dovednost 
její obsluhy.  

 Začátkem měsíce listopadu bylo představeno přítomným 
spoluobčanům nové vozidlo, které bude sloužit pro potřeby 
obce a místního hasičského sboru. Jedná se o nové 9-ti místné 
dodávkové vozidlo Mercedes Benz Sprinter. Toto vozidlo je 
trvale nahlášeno do zásahového plánu Kraje Vysočina.  
          Veškerou naši techniku se snažíme udržovat v rámci 
možností k jejímu stáří v akceschopném stavu tak, abychom 
všem dokázali, že i tak starou techniku je možno využívat v 

krizových situacích.  
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V současné době má náš sbor142 členů, z tohoto počtu je 41 žen a 33 mladých 
hasičů. Toto vysoké číslo je dáno příkladnou prací sboru s naší mládeží. Všichni 
věříme, že v budoucnu povede tato aktivita ku prospěchu nejen místního hasičského 
sboru, ale i celé obce Nové Dvory.   

Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval 
všem, kdo nepotřebný kovový odpad ukládají na 
místní skládce. 
 
A jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další 

období? Především udržovat v provozuschopném stavu svěřenou techniku, 
pokračovat v práci s mládeží a příkladně reprezentovat v okrskové, případně 
okresní soutěži náš sbor i obec. 
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, spokojenost v 
rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka do nového 
roku 2018. 
                           

Za SDH Nové Dvory Ing. Vladimír Halík, jednatel 
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Hasičský kroužek 
 

 Hasičský kroužek je rozdělen na děti starší od 11 
do 15 let a mladší od 6 do 11 let. Mezi mladší členy patří 
Hort Tomáš, Uttendorfská Soňa, Růžička Ondřej, 
Růžičková Anna, Sáblík Jakub, Bedrna Matěj, Fišarová 
Anna, Kulhánková Nela, Malina Samuel a Křepela Jan. 
Vedoucí družstva mladších jsou Fišarová Marie a 
Němcová Věra. S nejmenšími 5-ti letými dětmi nám ještě 

pomáhá Fišarová Marie ml. Mezi starší členy patří Sáblík Jiří, Pokorný 
Matěj, Bedrna Michal, Rosecká Sára, Kulhánek Matyáš, Němec Filip, 
Blažek Patrik, Nepraš Matěj, Sáblík Jaroslav a Sáblík Petr. Vedoucí 
straších jsou Rosecká Lucie a Lacinová Eva. 

Dne 20.května jsem se opět zúčastnili soutěže pro mladé hasiče HRA 
PLAMEN. Jarní kolo se konalo ve 
Velkém Meziříčí. Soutěžili jsme v 
obou kategoriích, jak v mladších, 
tak i starších. Soutěž probíhala v 
disciplínách - štafetový běh CTIF, 
požární útok s překážkami CTIF a 
požární útok. Po sečtení bodů z 
předešlého podzimního kola se 
naše družstva umístila nakonec v 
kategorii mladších na krásném 10. 
místě a v kategorii starších na 20. 
místě. Myslíme, že se nám 
tentokrát závěr Hry Plamen povedl.  

Dne 23.května jsem navštívili 
dopravní hřiště ve Žďáře nad 
Sázavou. Nejprve nám policisté 
ukázali výcvik policejních psů a 
potom nás paní policistka 
seznámila v učebně s pravidly 
silničního provozu, které jsme si 
následně vyzkoušeli na novém 
dopravním hřišti. Potom jsme se 
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přemístili na služebnu městské policie, kde nás seznámili se svojí prací. 
3.června se konala již tradiční okrsková soutěž, tentokrát v Bukové. 

Děti soutěžily v požárním útoku podle pravidel HRA Plamen. Této 
soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. 
Celkem soutěžilo pouze pět družstev. Dvě družstva starších a tři mladších. 
Starší se umístilo na1.místě a mladší na 2.místě. 

24. června jsme vyrazili na tradiční Srandamač do Hamrů, kde se 
soutěží pouze v požárním útoku. Mladší i starší měly dva pokusy – jeden 
za světla a druhý za tmy, při kterém je osvětlená pouze základna a terče. 

Děti si tuto soutěž velmi užily, protože to 
bylo i s nocováním ve stanu. 

Kromě soutěží máme čas 
také na zábavu. V červnu jsem 
vyrazili  do nově 
zrekonstruovaného kina  
Vysočina. Starší si vybraly 

film Piráti z Karibiku – Salazarova pomsta 
a mladší film Šmoulové - zapomenutá 

Šmoulí vesnice. 
Okrsek Velká Losenice uspořádal  

30.června  pro děti z celého okrsku pěší výlet 
z Nových Dvorů na zříceninu hradu Ronova 
s plněním různých, nejen hasičských, úkolů.  
Na konci bylo pro ně připraveno opékání 
buřtů a střílení ze vzduchovky na pohyblivé 
terče. Velký dík patří panu Bukovjanovi za 
umožnění vstupu do jeho obory. Pro děti i 
dospělé to byl velký zážitek. Účast byla 
opravdu veliká. 

Tentokrát jsme se také zúčastnili i jiné 
soutěže než obvykle a vyrazili jsme 2. září na 
Bohdalovský pohár. Opět je to soutěž pouze 
v požárním útoku. Na této soutěži děti 
nasbíraly další zkušenosti. 

Další týden 10. září se konala přátelská 
soutěž okrsku Velká Losenice v Malé 
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Losenici. Celkem 
dorazilo 7 družstev. Tři 
družstva starších, tři 
družstva mladších a 
jedno družstvo 
nejmladších. Každé 
družstvo mělo dva 
pokusy. Naši starší se 
nakonec umístili na 
prvním místě a na 
druhém místě mladší. 

7. října jsme 
zahájili nový ročník 

soutěže mladých hasičů Hry Plamen v Krásném.  Soutěžili jsme tentokrát 
kvůli nepřízni počasí pouze v disciplíně závod požárnické všestrannosti. 
Měli jsme dvě družstva mladších a dvě družstva starších – tudíž se mohli 
zúčastnit všichni. Toto kolo se nám velmi povedlo. 

Starší děti se za odměnu vypravily autobusem do Žďáru nad Sázavou 
do Laser Game arény. Děti mezi sebou bojovaly laserovými zbraněmi. 
Návrat domů jsme si zpestřili jízdou vlakem do Nížkova a odtud již po 
tmě pěšky domů. Všichni byli z této akce nadšeni. Mladší děti odměna 
teprve čeká v podobě návštěvy kina. 

1.adventní 
neděli 3.prosince 
jsem opět předvedli 
své pěvecké  umění 
u rozsvícení 
vánočního stromku. 
Letos to bylo i s 
živým betlémem. 
Dětem se zpívání 
moc líbilo a mile 
nás potěšila a 
překvapila velká 
účast posluchačů. 
Tady bychom opět 
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chtěli poděkovat Zdeňku Bartošovi, který nás doprovodil na kytaru. 
V průběhu celého roku se nepřipravujeme jen na soutěže. 

Zapojujeme se do sběru starého papíru, úklidu kolem hasičské zbrojnice, 
plnění odznaků odbornosti, děti se účastní výtvarné soutěže PO očima dětí 
a připravují nástěnku.  Letos jsme také využili nabídku a navštěvujeme s 
dětmi v zimních měsících tělocvičnu ve Velké Losenici, kde si děti zahrají 
různé pohybové hry. 

Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům za pomoc při sběru 
papíru, Zdeňku Fišarovi za 
jeho pomoc při svozu po 
vesnici a ZD za možnost 
jeho uskladnění než je 
firmou AVE odvezen. 
Dále rodičům mladých 
hasičů za pomoc při 
soutěžích a panu Jaroslavu 
Bencovi za umožnění 
trénování na jeho 
pozemku. Věříme, že 

odhodlání a nadšení dětem vydrží a budou i nadále reprezentovat SDH 
Nové Dvory na soutěžích. 

S přáním pěkných a klidných svátků, spokojenosti a pevného zdraví 
do nového roku přejí vedoucí mladých hasičů.       

      vedoucí mladých hasičů 
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Lesní hospodářství 
 
Předpověď loňského roku, že letos se ještě lýkožrouta 

nezbavíme, se opravu splnila. I letos nám v obecních lesích brouk 
nadělal obrovské škody. Značné škody způsobila také větrná bouře 
v neděli 29. října. Jedná se předběžně o 130 až 150 stromů.  

Vzhledem k tomu, že škody způsobené broukem a větrnou 
bouří nemáme stále ještě zlikvidovány, tak nevíme, kolik dřevní 
hmoty se letos v obecních lesích vytěžilo. Oproti loňsku, kdy se 
vytěžilo 436 m3 dřeva, to letos bude daleko více. Je celkem 
pochopitelné, že při tak obrovském přetlaku dřeva na trhu spadla i 
cena dřeva. Oproti loňským cenám, které už byly stejně značně 
nižší než v roce 2015, klesly ty letošní ještě o 400,-- - 500,--. Pro představu: rok 
2015: 2000-2500 Kč, rok 2016:1800-2100 Kč a rok 2017: 1200-1700 Kč. 
 

Děkuji všem, kteří nám v letošním roce pomáhali se sázením stromků, 
úklidem v lese a s pěstitelskou prací. Doufám, že nám vstřícnost zachovají i 
pro příští rok. Přeji všem šťastné a veselé Vánoční svátky a pevné zdraví do 
příštího roku.          

Sobotka Josef, lesní hospodář 
 

Milí novodvorští, 
po roce znovu slavíme svátky Narození Ježíše Krista. Bůh se chtěl člověku 

stát blízkým - člověkem se stal. Chtěl bych vám všem popřát, abyste tuhle 
touhu po blízkosti člověku mohli sdílet ve svých rodinách. Program 

vánočních oslav může být velmi prostý. Stát se druhým blízkým, bližším než 
kdy dřív. Probudit v sobě zvědavost po poznání těch, které budeme o 

Vánocích potkávat. Více se na ně dívat, lépe je vnímat, trávit s nimi čas a 
mluvit. Trochu poodstoupit od toho co potřebuji já, od svých jistot a prostor, 
kde je nám dobře bez druhých. Jít do blízkosti druhých 

nám otvírá vánoční tajemství. Stal se člověkem. A abychom 
rozuměli, co to znamená, říká nám na jiném místě v evangeliu: 
cokoli jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste 
udělali. Bůh je blíže než si myslíme. Možná právě v tom, komu se 
vyhýbáme a nemáme ho rádi. Tak či jinak tajemství Vánoc je v 
blízkosti. Bůh se stal blízkým až na kříži, kde zlomil moc zla a 
smrti. Až tam sdílel náš úděl. Zvu vás k podílu na velkém Božím 
tajemství Vánoc. Buďme si blízko, buďme blízko Bohu, který 
svým narozením zachránil všechno to, co v nás bylo ztraceno. V 
osobním příběhu kohokoli z nás. Požehnané svátky vánoční a pokoj a dobro v 
Novém roce přeje a vyprošuje. 

P. Pavel Sandtner, administrátor 
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Vážení spoluobčané, 
         na našem obecním úřadě je možno získat některé ověřené výpisy, které jsou pro 

vás informativní nebo potřebné pro vaše další jednání na jiných úřadech.  
Druhy vydávaných ověřených výpisů: 
 - Výpis z rejstříku trestů 
 - Výpis z obchodního rejstříku 
 - Výpis z živnostenského rejstříku 
 - Výpis z katastru nemovitostí  
 - Výpis bodového hodnocení řidiče 
 - Výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 
Výpisy jsou vydávány: 
Kancelář obecního úřadu Nové Dvory 
Ceník služeb pracoviště Czech POINT na OÚ Nové Dvory: 
 
Výpis z rejstříku trestů  ............................. 50,-- Kč 
Ostatní druhy výpisů: 
 - první strana formátu A4  ...................... 100,-- Kč 
 - každá další započatá strana  ...............     20,-- 

 
Dále je pak na obecním úřadě prováděno ověřování podpisů a listin a to v úředním dni a 
případně po dohodě s Martinem Šmídem, který ověřování provádí: 
 
Ověřování 1 podpisu:  …………… 30,-- 
Ověřování 1 strany listiny …………… 30,-- 

 
Informace z Obecního úřadu na mobilní telefon  

Chcete mít vždy nejlepší informace o dění v obci ? 
Chcete být mezi prvními, kteří se o všem dozví ? 

Nebaví Vás nebo nemáte čas poslouchat obecní rozhlas ? 
Chcete dostávat informace o dění v obci, byť jste třeba tisíce kilometrů od domova ? 

 

Jestliže odpovíte alespoň na jednu otázku ANO,  
pak neváhejte a zaregistrujte se ... 

Vše je ZDARMA, k odeslání je třeba pouze tel. číslo. 

 

SMS 
Pošlete ze svého mobilního telefonu popř. z Internetu SMS zprávu ve tvaru 

"PRIHLAS ZPROUND číslo Vašeho mobilního telefonu, jméno a příjmeni, 
adresu", např. "PRIHLAS ZPROUND 603123456 Josef Panáček,Nové Dvory 999" 

na tel. číslo: 

604 296 590 

Můžete si zaregistrovat zasílání SMS. 
Jelikož je používána komerční technologie,bude odesílána na jedno č.p. jedna smska. 
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

 
  

Datum CELKEM ženy Muži 
 

 

Pohyb obyvatel obce v roce 2017 
 

 Stav k 18.12.2016         332  
Narozené děti 2017         5 
Zemřeli 2017             3 

    Přistěhováni 2017        8 
    Odstěhováni 2017             1 
    Stav k 18.12.2017      341 

 
 
 
 
 

 

18.12.2017 341 179 162 

18.12.2016 
18.12.2015 

332 
336 

173 
178 

159 
158 

21.12.2014 330 176 154 

21.12.2013 
22.12.2012 
17.12.2011 
21.12.2010 

320 
313 
318 
318 

168 
167 
172 
173 

152 
146 
146 
145 

20.12.2009 310 170 140 

22.12.2008 302 164 138 

21.12.2007 292 160 132 

1.5.2007 287 156 131 

20.12.2006 268 147 121 

1.1.2006 256 139 117 

24.3.2005 
16.6.2004 

251 
242 

135 
133 

116 
110 
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Na tomto místě přinášíme 7. díl 

z kroniky rodu Flesarů, ve které se píše 
o naší obci. (text není nijak upravován)  

 Rok 1471 :  
Tak jak začíti mám, začínám po otci svém milém Kroniku naši 

rodu Flesarova. Štěstí pře náramné mám, že otec náš milý psáti i 
čísti učil nás i všechno dobře poučoval nás a zkoušel.  

Otec už od půli decembris (prosince) leží a hnouti se nemůže 
nic. Jak smutno jest, když stáři zlé se ukáže a pomoci není žádné.  

 
Dnia 1 - ho februalys Letha 1471 Pomržie Otec N ass Mileg Flesar Wacslaus 1. Rozeneg 

Byw Dnia 5 - ho majus Letha 1428 W Zdiaru Pomržiw W Wieku 70 Let Božych Pokoy Dussi 
Geho Gest, Amin Pocowaneg Gest W Polney wod Kazatela N asseho Bratrskyho.   
   ( doslovný opis)  

 
Službu boží vykonal kazatel náš dobrý Dobroslav z Polné, kde otec náš milý pochovaný jest 

na hřbitově bratrském. 
Tak život se změnil rodině naší dobré a já musím na bedra svá všechno dáti a splniti prosbu 

otce našeho. Ještě že všechno naučil mne a že vím, jak se chovati musím.  
Zvěst se donesla k nám, že zemřel král náš český JIŘÍK Z PODĚBRAD. To že stalo se dne 

22. března léta 1471.  
Také volba krále nového nastala a zvolen jest člověk neznámý Vladyslav zvaný Jagalowiec. 

Jenže pletichy prý se pořád strojí a ten Matyáš nakonec se smířil s tím, že uzavřen jest mír mezi 
Matyášem uherským a Vladyslavem Jagaloviecem. On ten Vladyslav, jest syn krále 
Polanského, Kazymiera.  

Zima 
tuhá byla 
a držela 
až do 3 
týdne 
měsíce 
dubna. 
Ale i tak 
ještě skoro měsíc celý chladno a deštivo hojně, takže na pole panská i naše se dlouho při 
pozdilo.  

Přišel do Polné nový katolický farář Walter, zvaný Kiihn, Němec jest. Ten co byl odešel 
nevíme kam. On nedobrý byl a lid bratrský pomlouval.  

Dítka sestry moji milé v Nížkovi už velké jsou. Ta milá první dcera jejich už let má 18. To 
brzy už ženicha hledati bude, i když ještě čas má. Syn jejich Vojta zvaný, let má 9.  

Velká pohroma se ukázala, když kobylky potvorné přiletěli a všechno žerou, co zelené jest. 
Chytáme je, ubíjíme a kurám je na žrádlo dáváme, ale oni už to žráti nechtějí, když den každý 
to mají. Ty kobylky přece dobré jsou pro ně i svině domácí to rádi mají převelice. Ono čas celý 
venku jsou a kde se všechno dohromady pase.  

Hospodářství naše tuze pěkné máme a lidé nepřeji nám to všechno.  
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Přitom také naše rodina robotovati musí podle přání a nařízení v Polné. Jen ti, co v hamru 
dělají nemusí. Když hamr stojí, tak robotovat jdeme.  

Dúbravka sestra milá má, našla si ženicha dobrého. Ona velmi hodná a tichá jest a pomáhá 
nám všem v rodině naši. Ona už má let 40 a tak snad život lepší pro ni bude. Tem ženich jest ze 
vsi malé zvané Počítky. Také už let má také 41. Pracuje on v lesích a milíře po čas celý pálí a 
uhlí dělá. Jak pravil, tak peníze má. Ale já svatbu dělám doma a také ji peníze dám.  

  
Dnia 23 - ho dnia aprilis Letha 1474 Wstaupila W Staw Manželstwa Dúbrawka Flesarewa, 

Rozena Gest dnia 9 - ho septembrys Letha 1434 W Dw. Nowy Ženich gest Woldržych, zwaneg 
mazuch, Leth 41 z Wsy Pocžitki.     (doslovný opis) 

Svatbu dělal kazatel náš dobrý bratrský, Dobroslav z Polné.  
Na hamru opravujeme střechu, také přítoky vody a jiné potřebné práce.  
Také na poli jest práce dosti, takže času volného jest tuze málo. Když trochu to jde, tak na 

návštěvu do Nížkov a Počítek jedeme na koních našich dobrých.  
Úroda slabší bude, protože ty kobylky hodně škod udělaly a tak z bídou to stačiti musí, ale 

asi něco koupiti musíme na jarmarku a nebo od lidí jiných. Ještě že grošíky nějaké za železo 
máme.  

Jak jsem pravil, je to tak, protože to co dorostlo, zelené ostalo a tak se to ani sklízeti nebude. 
Dobytek sežere to tak.  

Práce na hamru jsem ukončil poslední den v septembris (září). Znovu začneme až v roce 
druhém na jaře, jak zvykem bývá.  

Prwnie zapsaw Flesar Wacslaus II. 
hamernik W Dory n.  

( Celý rok 1772 a 1773 chybí)  
 
Rok 1774:  
Času málo jest, tak do Kroniky naši málo 

píšu. Letos nás zase čeká oprava hamru 
našeho, protože zdi kamenné se popraskaly, to 
prý voda učinila a to hodně práce a peněz 
potřeba bude. Co ten hamr stojí, tak pořádné 
opravy se nekonaly, to jen vždycky trochu se 
zalepí a tak to vypadá zle celé. Hamr jest živobytí potřebné pro nás všechny.  

Na jaře po zimě silné plno práce na poli jest a bylo i přípravy jiné na hamr opravy. Písek v 
řece lovíme, vápno z daleka se vozí a kameni všelijak se shání, kde po lesích, nebo na polích 
leží. V lesích panských za to platiti se musí dosti. Také dřevo jsem na střechu koupiti musel a 
něco z lesa našeho malého mám. Ten hamr jest starý víc jak let 90, tak pravil otec náš, co 
zemřel. To on tak věděl, když se kdysi kupoval. To on prý už tehdy dotlučený byl a proto je ten 
člověk co z Pořešina byl prodal dobře. I když za ty léta, co máme ho, také obchody dobré jsme 
měli dosti.  

Třeba časem ještě ho větší uděláme a nebo dítka naše, až dorostou. 
Celé léto až do podzimu, tak jak rok každý uhlí, dřevo a jiné věci sháním, aby něco 

bylo.Také na poli našem, loukách práce jest. Když trochu času mám, sousedům dobrým, koni 
svými na poli pomůžu a dřevo jim dovezu a oni pak zase pomůžou nám. Tak zadarmo si rok 
každý jeden druhému pomáháme a na ruku jdeme. Tak nás učí víra naše bratrská i kazatel náš 
to hlásá v modlitebně naši v Polné i Nižkovi a i jinde, kam občas chodíme.  
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Konečně vše doma jest, hlavně dobré obilí jsme poklidili, žito jaré, oves lesklý jarý, dosti 
řepy a zelí na jídlo den skoro každý. To mléko a mouka na chléb nejhlavnější jest. Prodali jsme 
1 starou krávu starou a 2 ovce mladé. Takže mám krávy ještě 2 a ovcí dohromady 5 kusů. Také 
2 koně dobré a 2 volky tahavé silné.  

Byl jsem zjednaný na lovení rybníku Pekelského v Polné a 1 rybníku velkého do vsi 
Záborná. Také jsem nějaké ryby i peníz dostal.  

Zima započala dosti brzy a už druhý týden v měsíci octobris (říjnu) sníh padal hojně a slabé 
mrazy jdou. Tak bylo měsíc jeden a půl. Pak 10 dnů bez sněhu jest a znova silné mrazy a sněhu 
do půli člověka velkého. Tak jest bylo do 12 - ho ledna.  

Zapsaw Flesar Wacslaus II. Hamernik w Dwory  
 
Rok 1475 :  
Hned od toho 12 - ho januaris jest teplo trochu dni 2 a pak znovu veliké mrazy, které nikdo 

let 14 nepamatuje. Voda je všude zamrzlá a na jídlo do řeky chodíme sekat leda. Dobytek na 
hnáty padá a ta havěť drobná, v jizbě jest. Oheň v jizbě naši hoří celý den i noc a tak strach 
máme, aby na půdě jiskra nepadla, kydy otvory kouř ven jde. Tak jest v chalupách všech. Když 
venku člověk se dívá, to vypadá, jako by všechny chalupy hořely, jak dým všemi otvory ven 
uniká. Oči nás od smradu pálí od kouře i smradu ovčího. Také šuby velké ovčí co ve dne 

nosíme, v noci v nich spíme. Takové mrazy 
skoro den každý drželi do půli aprilis (dubna). 
Každý už se na jaro těší a lidé strašně nemocní 
všude jsou. Mnoho dítek malých a lidí starých 
zemřelo.  

Konečně teplé dni jsou a každý jeden 
člověk se nemůže slunce nasytiti, po tak 
dlouhé zimě, která více jak půl roku byla. V 
hamru se pilně práce započala a tak doháněti 
musím všechno i doma i na poli a den nám 
pomalu nestačí i když už delší bývá. Z 
Brzkova zemřel přes zimu robotýř na hamru 
mém, Matýsek, zvaný strakatý, také Wolf, 
zvaný vlček ze Sirákovi. Tak zase 2 nocé jsem 
vzal z míst stejných. A to z Brzkova Vincek, 
zvaný strnad, svobodný jest a ze Sirákova, 
Jones, zvaný košťál, ženatý jest a dítka 2 malé 
má.  

Jak jsem slyšel tak po okolí zemřelo zimou 
a na nachlazení 26 člověků. Ale bylo jich více, 
protože dítka malá nikdo nepočítá a doma na 
zahradě, nebo na poli je zahrabají.  

Vyšlo nařízení, kdo volky, neb 2 koně má, 
bude robotovati 4 dny v týdnu a ostatní členi 
rodiny také. Jest to čím dál horší, ale já jisté 
úlevy přes léto mám, ale žena a dítka i ostatní 
v chalupě, co jsou ne, ať mladý, nebo i starý. 
Jezdí se dosti daleko na panské na strany 
všechny.  
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U chalupu naši jsem zasadil stromoví ovocné, to vzácné jest u nás, Jsou to jablka stromové, 
neboli štěpy, hlavně včely radost z květů mají a my pak med dobrý jíme.  

Také vyšlo nařízení o povinnostech dávek a odvodů pro vrchnost, každý větší sedlák co jest.  
U mně to vyšlo takto do konce měsíce octobris (října).  
Ovce mladá 1, kury mladé 6, vejce čerstvé 110, medu včelího domácího 1 libra, tele mladé 

dáti někomu na chováni a pak vrchnosti odevzdat 1, máslo čerstvé a přepuštěné v hrnci 
hliněným 4 žejdlíky. Také dani za hamr vychází 4 kopy grošů.  

To strašné jest, jak vrchnost nová v Polné zlá na nás jest. Nikdo se neozve, protože se bojí 
trestů velkých.  

Léto a podzim dlouhý a teplý jest, tak se člověk každý trochu zmátořil. V hamru jest hodně 
práce a tak daleko své výrobky vozíme a pracujeme od rána do noci, abychom to všechno 
stihnuli.  

Máti naše drahá často naříká a chorá jest, na otce našeho často vzpomíná a my také, škoda že 
on nás navždy opustil. Pořád jen pláče a naříká. Přitom do roboty jíti musí i když zle ji bývá. 
Člověk cenu žádnou nemá nic.  

Zase hony na zvěř se konali, panstva hojnost byla a tak se zabijí, co se dá a jak se komu 
podaří. Lidé už na to si zvyknouti museli. 

Zima přišla déle, tak jsme všechno domů dobře dostali a zásoby potravy na zimu dobré jsou. 
Hamr běžel do konce měsíce novembris (listopadu) tak dlouho ještě jsme nedělali.  

Teprvé druhý týden v decembris (prosinci) napadnulo mnoho sněhu a i mráz započala to drží 
do konce roku toho.  

Zapsaw Flesar Wacslaus II. Dwory  
 
Rok 1476:  
Radost máme s dítek našich dobrých. Syn Václav III. Už má let 17 a silný i vysoký jest to 

chlap. Dcera naše Mářa má let 14, už i ona hodně práce pomůže nám. Máme jen ty 2 dítky a 
stačí nám to. V některých chalupách mají lidi až 14 dítek, to pak hladu užijí a oni stejně skoro 
všechny tak zemřou hladem a na bídu velkou. Máme u sebe na bydlení formana, on dřív na 
hamru pracoval, jest to Frydrych Schiitz ze Šicindorfu. Velmi pracovitý a svědomitý forman 
jest on. Místo něho jsem vzal nového do hamru a to z Polné Kašpara, zvaný pešák.  

Neštěstí padnulo na rodinu naši dobnrou.  
 
Dnia 17 - ho junis (června) Pomržila Materžy Nasse Dobra Flesarewa Alžbieta, W dowa po 

Pomrželym Otcy N assem Ona rozena gest 6 - ho majus Letha 14 09 Pomržila na chorobu 
horkau W Wieku 67 Leth Wona rozna byla dnia 17 - ho Dnia Miesyc junis Letha 1476 W 
Dwory nowy Dussi gegi Pokoy Wiecžneg aby Byw, amin.  

Pochowana gest v Polny na Hržbitowie Nassem Bratrskim Na cestu Posledngi doprowodiw 
Kazatel Nass Bratrskey Dobroslav z Polny.  

(doslovný opis) 
Tak rodičů svých už nemáme a tak smutek v duši naši velký ostává. Na pohřeb ten všichni 

rodni jsme se sešli a vzpomínku dobrou na rodiče své 
jsme měli s modlitbou naši i kazatelem Dobroslavem.  

V létě často silné bouře chodí a také 2 x kusy ledu 
padali a silně úrodu potlouklo i chalupy doškové silně 
pocuchány a potrhány ostali. Také po cestách i tak 
špatných mnoho bahna ostává, to zlé ježdění bude.  
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Také se na zámku v Polé opravuji věže 2,brána hlavní i most vysoký, padací co jest. Tak 
jsem formana poslal Frydrycha, aby s koňmi aneb voly tam práci za peníze konal. Rok druhý se 
prý se zase bude. Také i hradby okolo Polné se opravovati mají,jak slyšeti jest, kdyby vojna 
byla.  

Na bídu velkou, úroda se vydařila, takže nic kupovati nemusíme. Prodám 2 ovce mladé a 1 
tele od loňska. Také dani zaplatit a ostatní naturálie.  

Zima jest od posledního týdne měsíce octobris ( října ). Drží dosti do roku konce. Hamr jsem 
zavřel také v tento čas.  

Zapsaw Flesar Wacslaus II. hamernik W Dw.  
Celý rok 1777 chybí  
 
Rok 1778:  
Zvěst se k nám donesla, že Viktorín, co vězněný jest léta dlouhá Matyášem, tak prý on na 

víru katolickou přistoupil pod tlakem velkým.To hanba jest nesmírná, kdyby otec jeho Jiřík, 
král český žil, ten hanbu takovou by neunesl nikdy.  

Chcípnula nám kráva jedna, když telátko se rodilo. Tak ještě 2 krávy mléčné máme mladé. 
Za rok, až telata malé budou 1 si necháme. Stejně to druhé telátko odevzdati musíme na zámek 
ten. Nyní to také musíme voziti do Přibyslavě i někdy do Žďáru pro jezuity.  

Syn Václav III. dobře pomáhá nám, jest z něho chlap silný a vysoký, vlasy černé i oči také, 
jako všichni z rodu našeho vlašského, (italského).  

Zima nebyla zlá a tak se dalo dobře všechno vydržeti a rozličné práce doma všichni i forman 
děláme. Opravujeme kolesa,kšíry na koně i voly a všechno možné a potřebné. Forman Frydrych 
si přivedl nevěstu a tak bydli u nás, ona jest ze vsi Janovice, jest ona Češka a on Němec, ale 
dobře česky umí. Nám to pomůže i když i oni na roboty choditi musí.  

Všechno jsme na jaře do země dali a také i na panském se dosti pracuje. Hamr jsem spustil 
od poloviny aprilis (dubna). Dohání se všechno, co se za zimu každou promešká. Opět se na 
zámku ty věže dodělávají a dláždí se nádvoří i před zámkem také. Ten novopečený pán si 
myslí, že tady bude 100 let. Většina řemeslníků to dělá jako povinnost robotní a to za malý 
grošík.  

My tam vozíme kamení, písek, vápno a vodu.  
Zase se ukázalo mnoho housenic, myší a všelikých brouků v 

klasech obilních. To dlouho už u nás nebylo. Ti potvorní 
tvorové všechno dočista nám sežerou. Nikdo si rady s tímto 
nikdy neví a čeká se až to samo skončí.  

Na zámku přišel o život 1 zedník, když z věže na hlavu 
dolů padnul. Takových všelijakých zranění jest den každý, 
ale na smrti jest méně. Nikomu nevadí to, protože robotýři 
menší cenu mají, jak hovado ve chlívě malém.  

Po sklizni počítáme, že hodně koupiti musím a taky 
dáti formanovi i jeho ženě něco dáti i dani a naturálie 
odevzdávati. To že málo se sklidilo, nikoho nezajímá 
nic. Taková spravedlnost jest.  

Viktorín, pán bývalý na Polné se domů z vězení 
navrátil, jako katolík. A to proto, že byl jest udělaná 
domluva mezi Matyášem a králem našim 
Vladyslavem. On ten Viktorín prý všechny statky 
zpět dostane, lidé věří, že zase lépe bude nám, když 
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on bude na Polné, která jeho byla.  
Zapsaw Flesar Wacslaus II. Hamernik w Dw. n.  
Celý rok 1479 chybi 
Rok 1480:  
Konečně jest vlády konec šlechty ze Šternberga. Když zemřel Zdeněk ze Šternberga, tak po 

něm sílou vládnuli synové jeho Jaroslava Zdislav, tvrdí katolíci. Ještě jak jest známo léta 
minulého silnou rukou vládnuli do dnů posledních, než li odešli.  

Kníže Viktorín, se chtěl blýsknouti, aby zakryl faleš tu, že katolíkem jest a daroval městu 
Polné místa 2 na zhotovení rybníků, s kterých stejně větší zisk míti bude on sám. Lidi 
pochlební, hlavně hrstka katolíků mu k nohám padá a jeho nohy líbají na čele s farářem 
polenským katolickým. 

Rok starý zase pryč jest a všechno utíká, jako 
voda v potoku bystrém. Všude hlas jeden jest, že 
mladé muže čeká vojna dlouhá a že po vsích 
všech bráni budou. To by pro nás velmi zlé 
bylo, kdyby syn musel jíti také. Nevíme, jak pak 
všechno dělati by jsme mohli, na hamru, na poli 
našem, i na robotách povinných. Prý se dá 
vyplatit u vrchnosti, aby jíti nemusel. To že však 
hodně penězi stojí a kde vzíti je. Velká drahota 
všude silní panuje. Tak já na zámek půjdu a za 
syna našeho Václava III. prosit silně budu.  

Když ten čas nastal a soupisy už prý hotové jsou na zámku v Polné i na úřadě v městečku 
také s Polné i všech vsí poddanských. Tak já na zámek se vypravil. On ten úředník, Macek 
zvaný, co všechno v lejstrech prohlíží, pozorně poslouchá mne, ten halama nečistý pak praví: 
máš peníze hamerníku, máslo i maso také? Tu já pravím: pane vzácný víte dozajista sám, jak já 
těžkou práci mám, když v hamru železném tvrdě pracovati všichni musíme, i pro Vaši vzácnou 
vrchnost i panstvo veškeré dobré, rozličné věci potřebné dělám. To pak stejně od Vás ani groš 
nedostanu žádný. On odvětil: jsi jen obyčejný chlap poddanský a když teda platit nemůžeš, tak 
srovnám hlavu tobě i synu tvému chytrému dozajista.  

Domů jsem šel velice zklamaný a smutný. Doma jsem všechno ženě mé i synovi vyprávěl. 
Syn pravil, že abych to raději býti nechal, to že on raději do té vojny půjde. Já na to opravím : 
tak to teda ne synu můj, zaplatím těm hlavám panským, abych pokoj měl.  

Tak znovu jsem sám na ten zámek v Polný šel. Ten úředník, jak viděl mne, tuze řečný byl a 
praví, tak jak to bude ty palice všivá. To on, pletichář jeden podlézavý, mne hamerníkovi 
dobrému do oči říká.  

Ruce se mne sevřeli, ale raději jsem nic neříkal na to slovo zlé. Já na to jen, plný zlosti v 
sobě pravím, že zaplatím tak všechno, co on chtěl. Tak on ten otrapa jeden panský mne dále na 
kancelář pozval. Vzal on brk husí a do barvy černé ho píchnul, i já také tak Kroniku píšu. Do 
dnů 10 ¬ti všechno jemu že zaplatím a osobně dám do rukou jeho. Aby ještě mne odral více, 
tak napsal: dáš 10 kur mladých až budou, 2 kury starší hned, otrhané a vykuchané a pěkně 
krmené, 40 vajec od kur domácích, vejce čerstvé býti musí a ty největší, lovci mladou, živou, 2 
libry vosku včelího, loňského, také i tolik medu našeho domácího v hrnci hliněném. Pak ještě 
že dám 2 kůže ovčí, velké a vydělané do měsíce jednoho. Na penězích 10 rýnských, zlatých a 2 
zlaté míšeňské taky navrch. Taky i to máslo a maso svinské do konce měsíce dubna.  

Nakonec pravil, vím, že psáti i čísti umíš, že doma všelijaké čtení církve naši bratrské máme 
a tak jsem to podepsati musel. 
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Den druhý jsem na zámek znovu šel. Když všechno, co domluvené bylo i peníze do svých 
pazourů vzal a papír očima přehlížel, pak ho do ohně hodil a pravil: Co jsi viděl a dal, tak mlč, 
jinak syn stejně na vojnu by šel. A ten zbytek, co dlužíš mne, pamatuj chlape, včas dones, sic 
zle bude. V ten moment se mne hlava zatočila a krev mne do hlavy jde, odešli jsme a na koně 
sedli a celou cestu je chudáky tluču ve zlosti mé, ta koně za nic nemohou. Doma všechno 
vyprávím ženě, dceři i Synu svému Václavovi. Boha prosím, aby toho halamu na zámku čert do 
pekel odnesl a tam ho na kusy rozřezal a v ohni spálil na prach. Tak, jak ti kněží katoličtí Mistra 
našeho Johana v zemí cizí na oheň dali a život mu vzali.  

Zima dosti pevná se držela do konce aprilis (dubna). Doma pořád práce jest a ještě ty dluhy 
na zámku platit musím. Také přípravy obilí na jaro, všelijaké semena jsem také připravil, aby 
dosti krmení jsme měli.  

U krav obou telátka jsou a také ovečky malé 2 se narodili. Tak se něco alespoň prodat dá, 
aby peníze byly.  

Na jaře pilně pracujeme na panských i našich políčkách a v hamru naplno se dělá den celý. 
Rok je silně deštivý a skoro celý měsíc junis (červen) déšť byl. Seno se těžko poklízí, ale 
sklidili jsme dosti, tak rádi jsme.  

Viktorín, kníže na Polné vyhlášení dal, že bude hon na loupežníky, kteří na cestě z Polné do 
Ihlavy lidi přepadávají, okrádají a morduji. Oni v hustých lesích číhají, ale nikdo neví, kde oni 
skutečně jsou. Tak že společně se chytati budou. Když se výprava udělala, nikoho jsme 
nechytili, ale během honění jich, mnozí ještě o svůj šat, škorně, kuše i koně stojící přišli. Naší 
lidé o své hrdlo strach mají, tak raději do lesa hlubokého jíti odmítnuli.  

Zase děláme zásoby dřevěného uhlí, tvrdého dřeva na další čas. Rok ten, je uhlí velice drahé, 
tak víc se platiti musí.  

Viktorín kníže na Polné zakoupil od mnichů ve Žďáru, co na kláštěře sedí, velký díl lesa v 
bažinách, který se jmenuje Dářko. Všichni mužové ze vsi poddanských musí s voly, koňmi, ba i 
ženy a dítka od let 7 tam jezditi i nocovati a celý ten les vysekati, kde rybník prý bude velký. 
To dřevo dobré panstvo výhodně prodává, horší prodává robotýřům nebo místo robot tam dělati 
musí zadarmo. 

Oni ti jezuité velice chytří jsou, když takovou zem neplodnou draho prodali a ještě si 
podmínku dali, že rok každý počínaje rokem 1481 budou 
pravidelně z lovu na rybníku tom, dostávati 20 kop kaprů, nebo 
ročně 20 kop grošů stříbrných na ruku jejich hrabivou.  

V rodině Frydrycha, co u nás bydlí dítko malé se jim narodilo, 
je to hošík pěkný a jméno má po mne, Václav. Radost mne 
udělali a tak jsme jim také nějaké grošíky dal, aby se lepší měli. 
On dobrý člověk jest a žena jeho také.  

Konečně úroda je doma všechna, tak snad nám to stačiti bude 
na zimu dlouhou. Dosti bylo řepy, zelí, hrachu, pohaniny a také 
medu dobrého.  

Kníže Viktorín se delší čas zdržoval v městě slezském Opavě. 
Odtud zajížděl na své statky a panství, které opět mu navráceny 
byly, když z vězení puštěn byl a na víru katolickou se dal.  

Zima přišla 3 týden v měsíci octobris (říjen) Pak zase déšť a 
14 dnů teplo velké. Ale od polovice novembris do roku konce 
zima krutá.  

Zapsae Flesaris Wacslaus II. Hamrmistr panski W Dwory n. 
Zapsaw Wacslawus LFlesaris Hamernik W DW. 
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Jak se svátky blíží, pohoda se šíří, 
láska je nám blíž, taky ji uvidíš, 

stačí se jen dívat a tu krásu vnímat. 
Nádherné Vánoce. 

 

                                            Nové Dvory 
22. prosinec 2017 


