
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Veselé Vánoce  
 

                            a Šťastný Nový rok 1997  
 

                              přeje  
  

                              Zastupitelstvo obce  
                          

                               Nové Dvory 
 
 
 



 
 
 
Vážení spoluobčané ! 
 
     Tak jako každý rok i letos se blíží konec roku. Je třeba se zamyslet nad tím 
co nám tento rok dal či co nám mnohým vzal. 
     I my v obecním zastupitelstvu jsem se s tímto zabývali a chceme Vás sez-
námit s tím co se nám podařilo a co nikoliv. Máme různé plány do budoucna 
ale vše je podmíněno finanční stránkou obce. A protože jsme obec nevelká 
máme samozřejmě i těch financí nemnoho. Přesto však se mnohé podařilo 
zajistit:  
- zajistili jsme opravu cesty k Lípě 
- vyvezení rybníka u č.p. 10 
- rekultivace skládky domovního odpadu 
- kupní smlouvy na pozemky u cesty k zastávce 
- elektrifikace stavebních parcel 
- rozšíření veřejného osvětlení 
- pokrytí zbylé části kulturního domu 
- byl zakoupen a zavěšen nový zvon na místní kapli 
- provedeno vyčištění příkopu Podevsí 
- oprava zábradlí u školky 
- vymalování malého sálku a kanceláře Obecního úřadu 
- vybílení umyvárny a WC v Mateřské škole 
- provedena výměna písku na zahradě Mateřské školy 
- byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum na nový rybník na Učitelce 
- připravuje se rekonstrukce rybníka nad koupalištěm 
- bylo odvedeno značné množství práce v obecním lese   
- na obecní lesy, opravu cesty, zvon, kulturní dům byly zajištěny částečné 
finanční dotace 
- obec má zpracovanou “Urbanistickou studii“ (územní plán) podle které se 
bude v budoucnu řídit při rozvoji obce 
- současné době má obec k dispozici a k prodeji 6 stavebních parcel 
- máme přislíbenou telefonní budku, která by měla být postavena vedle váhy 
- v současné době se provádí těžba dřeva v obecním lese 
- znovu připomínáme, že obec se nemalou částkou podílí na provozu 
autobusových linek do obce,  a zároveň žádáme všechny občany obce o 
připomínky k dopravní obslužnosti v obci 



     Přiblížili jsme Vám některé činnosti obce, které se podařilo zajistit. Ale 
jsou i některé, které se nepodařilo realizovat. Je to ještě malá část veřejného 
osvětle- ní u Tonarových, zpevnění úložiště železného šrotu Podevsí, na které 
máme zajištěny starší, poměrně dobré a levné panely a především nátěry 
plotů u Ma-  teřské školy. Na příští rok připravujeme poměrně málo akcí, 
protože chceme z rozpočtu ušetřit nějaké finanční prostředky na 
připravovanou plynofikaci obce. Počítáme s rekonstukcí osvětlení v sále 
kulturního domu, je třeba menší oprava hráze rybníka u č.p. 10. 
     Dále budeme pokračovat všeobecnými informacemi. Obec chce zakoupit 
lehký osmimetrový hliníkový žebřík pro opravy veřejného osvětlení a další 
potřeby obce ale i případnou potřebu všech občanů.  Po provedení telekomu- 
nikační sítě v obci jsou různá prostranství po obci před rodinnými domky 
takové bolavé, ale na jaře se vše zase zacelí. Obec má pro osetí těchto prostor 
zajištěno semeno trávy. Zájemci, ať se o něj v jarních měsících přihlásí. Dále 
oznamujeme občanům, že na obecním úřadě je možnost kopírování a rozmno- 
žování různých dokumentů a potřeb občanů. Poplatek je poměrně nízký, aby 
občané mohli této služby plně využívat.  
     Firma ODAS , která nám provádí svoz komunálního odpadu nám 
oznámila, že od příštího roku zvyšuje paušální poplatek za odvoz z nynějších 
Kč 540,-- na Kč 595,-- za rok. Obec v letošním roce ušetřila a uložila na 
termínovaný vklad u Komerční banky ve Žďáře nad Sázavou určitou část 
finančních prostředků, které chce využít na již dříve zmiňovanou plynofikaci 
obce. Obecní zastupitel- stvo zamýšlí v příštím roce uskutečnit setkání 
Novodvorských rodáků. Za tímto účelem se na Vás novodvorské občany 
obracíme s prosbou o pomoc při zjišťo- vání potřebných adres všech rodáků. 
     Dále chceme poděkovat všem občanům i rodinám za velmi pěkný postoj ke 
sbírce na zvon na kapli.  ! “DĚKUJEME“ ! Ješt ě malá informace k malým 
památečním zvonkům, mrzí nás poměrně malý zájem o tyto zvonky na 
památku svěcení zdejšího zvonu. Pro přijatelnou cenu bylo třeba alespoň  
50 zájemců, aby objednávka mohla být uskutečněna, jelikož zájemců je pouze  
25 nemůžeme tyto zvonky objednat, což je velká škoda, byla by to krásná 
rodinná památka pro příští generace. Podáváme toto vysvětlení pro možné 
rozhodnutí a dodatečné objednání těchto zvonků ze strany občanů, jelikož 
máme možnost objednat je a zařídit vše potřebné včetně posvěcení. 
 
 
 
 



     Následuje informace o činnosti Sportovního klubu Nové Dvory. V obci již 
třetím rokem působí Sportovní klub oddíl stolního tenisu. Oddíl hraje 
Okresní soutěž skupinu “A“ a tuto soutěž hrají dvě naše družstva “A“ a “B“. 
Družstvo “A“ tvo ří : Neuvirt František, Sáblík Petr, Šmíd Martin, Ing. Štursa 
Radovan, Ing. Němec Ivo a Mokrý Tomáš a “B“ tvoří : Mokrý Bohumil, 
Halík Josef, Vencálek František, Sobotka Tomáš, Benc Jaroslav a Mokrý 
Martin a dalšími členy jsou: Sáblíková Marie, Pavlíčková Ivana, Langpaul 
Petr a Fišar Jirka.  “A“ družstvo hraje v pop ředí soutěžní tabulky a jeho 
cílem do budouc- na je postup do vyšší soutěže a v “B“ družstvu hrají 
převážně mladší, kteří v soutěží sbírají především zkušenosti. Na činnost si 
SK vydělává pořádáním Diskoték a každoročně dostává finanční příspěvky 
od obce a firmy p. Kasala Jaromíra KIMEX Praha. Za tuto podporu jim SK 
děkuje. 
      
     Zajímavosti a jubilea z evidence obyvatel 
  
Nejstarším občanem obce je  Marie Pešáková  87 let. 
 
Významné životní jubileum oslavily:  80 let: Rychlý Josef 
 70 let: Kasal Miloslav 
  Tománek Jaroslav 
 60 let: Šmerousová Helena 
  Lojek Josef 
  Šmerous Jaroslav 
 50 let: Štursová Eva 
  Sáblík Jiří 
 
V  letošním roce se v naší obci nenarodil žádný občánek. 
 
Sňatky:  Halíková Věra č.p. 1 
 Vencálek František č.p. 77 
 Sobotka Jan č.p. 62 
 
Velmi pěkných let se v letošním roce v naší obci dožili: 
 87 let   Pešáková Marie  
 85 let Pavlíček Vendelín  
 84 let  Balounová Božena  
 82 let  Němcová Marie 



 81 let  Fišarová Božena 
Přihlášena k trvalému pobytu :  Vencálková Jitka rozená Šorfová do č.p. 77 
 
Přihlášen k přechodnému pobytu :  Čermák Michal do č.p. 74 
 
Odhlášení z trvalého pobytu:  Halíková-Domaničová Věra z č.p. 1 
 Sobotková Blanka z č.p. 23 
 Sobotka Jan z č.p. 62 
 Kutílková Olga z č.p. 73 
 
Naši obec navždy opustili tito spoluobčané:   Uhlířová Božena č.p. 63  83 let 
 Doležalová Božena č.p. 50   77 let 
 
     Různých informací jsme Vám zprostředkovali poměrně dost. Zbývá tedy 
poděkovat všem, kteří  jakoukoliv pomocí přispěli k zajišťování potřeb obce. 
Zvláštní poděkování si zaslouží všichni, kteří pomáhali zajistit všechny práce 
v lese zvláště proto, že to jsou převážně Ti dříve narození. Nechceme 
zlehčovat práci těch ostatních, ale ani bez jejich pomoci bychom tyto práce 
nezajistili. Věříme, že i v příštím roce nám v rámci svých možností 
vypomůžete. 
 
     Závěrem přejeme všem občanům naší obce pevné zdraví, především osobní 
spokojenost, vzájemné pochopení, hodně štěstí a pohody ve svých rodinách. 
 
 
 
 
       Obecní zastupitelstvo  
 a starosta obce Nových Dvorů 
             Sobotka Josef 
 
 
 
 
 
 
 
Nové Dvory, prosinec 1996  


