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Vážení spoluobčané ! 
 
  
 

Již řadu let vždy s nadcházejícím koncem roku se Vám v našem zpravodaji snažíme 
přiblížit veškeré dění v obci. Je tomu tak i letos. Obecní zastupitelstvo v průběhu roku 
řešilo různé záležitostí týkající se obce a tak nám dovolte, abychom Vás o různých věcech 
informovali. Jako každý dobrý hospodář se ke konci roku zabývá výsledky svého 
hospodaření, tak i my se ohlížíme zpět co se nám v našich plánech na letošní rok podařilo a 
co ne. Jako vždy se samozřejmě vše nepodaří, ale myslíme si že i rok 1999 byl v celku 
úspěšný. Posuďte sami : 
- rozebrání starého vrchu z kapličky 
- nabarvení a postavení montovaného skladu za Augustinovi 
- ze zbylých panelů od koupaliště byl proveden vjezd do skladu 
- oprava mostku a výustí drenáží ze stavebních parcel  
- nátěry a oprava panelu vývěsních skříněk u kult. domu 
- nátěry všech oken, dveří a parapetních plechu v KD 
- nátěry oken, dveří, okapů, svodů, parapetů střechy a vymalování celé budovy MŠ včetně 
knihovny a herny stolního tenisu 
- nabarvení venkovních dřevěných částí hasičské zbrojnice 
- odstranění starého plotu, upevnění sloupků a osazení novým plotem kolem všech 
vodovodních studní a rezerváru, úprava branek a nabarvení všech železných částí oplocení 
- výkup pozemků pro potřeby obce od pana Halíka č.p. 30, pana Fišara č.p. 16 a pana 
Sobotky č.p. 34 
- výkup pozemku od pana Fišara č.p. 2 pro obecní skládku Podevsí 
- rozšíření hřiště MŠ (odstranění starého plotu a sloupků, zabezpečení jímky pro spadané 
listí na školní zahradě) 
- nejnutnější opravy komunikací v obci, na cestě k vlakové zastávce a na cestě Podves 
- oprava a prodloužení mostku pod cestou Podevsí 
- dopracován projekt, územní řízení, stavební povolení a výběrové řízení na revitalizaci 
Horního rybníka 
- vyčištění porostu z Horního rybníka 
- v současné době se provádí obnova tohoto rybníka a budou provedeny i různé úpravy 
potůčku nad rybníkem 
- byly zvětšeny kabinky na WC v KD 
- nové dveře a opravy některých dveří po vloupání do KD, financování této akce bylo 
zajištěno Hasičskou vzájemnou pojišťovnou u které máme veškerý majetek pojištěný 
- oprava komínu na budově MŠ 
- řezání dřeva na otop pro MŠ 
- proveden výlov rybníka a prodej ryb občanům obce a Pořežína na posvícení 
- opraven štanýř u Morkusárny 
- v rámci obnovy Horního rybníka bude započato i s výstavbou nového rybníka na Učitelce, 
na tento rybník se zpracovává projekt 
- jako samozřejmost bereme to, že se provádí v obecních lesích nahodilé těžby. V určitých 
částech i těžba v podsázeném porostu na doporučení lesního dozoru, který nám provádí, tak 
jako i ostatním majitelům lesa Lesní družstvo obcí Přibyslav. Během celého roku se také 
provádí veškeré pěstební práce jako je sázení stromků, ožínání, nátěry na zimu, čištění 
dalších ploch pro výsadbu a další. 
 Z toho, co jsme na letošní rok naplánovali se nepodařilo opravit rybník u č.p. 10 a to 
záměrně, protože je zadán ke zpracování projekt pro obnovu kanalizace v obci a nevíme jak 
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bude tento rybník do projektu zapracován a jestli s ním vůbec bude v projektu počítáno.  
Dále jsme počítali s opravou cesty ke koupališti a dále do Timpla. Podmínkou však byla 
dotace z Programu obnovy venkova, kterou jsme na tuto akci nedostali. Do letošního roku 
jsme dostali každý rok na dvě menší akce do 200 000,--.  Protože obcí, které o tyto dotace 
žádají přibývá a financí má stát čím dál méně, dostali jsme letos jenom na jednu akci a to 
na Opravy a udržbu objektů ve vlastnictví obce (nátěry v KD a MŠ, ploty u studní, nátěry 
has. zbrojnice). Pro letošní rok nebylo v rozpočtu plánováno více akcí a to proto abychom 
ušetřili co nejvíce finančních prostředků na připravovanou plynofikaci obce. O této stavbě 
Vás chceme informovat trochu více. V součastné době i přes velké obtíže se zpracovávají 
podklady pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Byly zpracovány podklady k žádosti o 
dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Dokončuje se stavební projekt a připravuje se 
i výběrové řízení na tuto stavbu. Původně jsme měli představu, že začneme již na podzim 
letošního roku, ale vše dopadlo trochu jinak. Děláme pro to vše co je v našich silách, 
abychom mohli začít alespoň než začnou jarní práce. Doufejme, že to dobře dopadne. 
Pokud to opravdu dobře dopadne tak dle projektové dokumentace by stavba měla být 
zahájena v měsíci dubnu 2000 a dokončena v měsíci září 2000 a v říjnu by plyn měl být 
k dispozici všem občanům obce.    
 
A nyní pár všeobecných informací: 
  

Upozorňujeme občany, že změny týkající se odvozu odpadů (paušál nebo 
jednorázové známky) je možno dělat každý rok pouze do konce měsíce ledna. 
  

Připomínáme, že povinností majitele psa je zaplatit poplatek ze psa také do konce 
měsíce ledna. 
  

Dále oznamujeme, že obecní úřad provádí ověřování listin i ověřování podpisů 
(provádí Martin Šmíd), v případě nutnosti na požádání i mimo úřední hodiny. 
  

Další informace se týká skládky inertního odpadu. Obec zakoupila pozemek pro tuto 
skládku Podevsí. Upozorňujeme však, že z důvodu velké sledovanosti těchto skládek 
inspekcí životního prostředí, nesmí na tuto skládku přijít nic jiného než hlína, kámen, suť 
nebo podobný odpad. Za uložení materiálu, který na tyto skládky nepatří ukládá inspekce 
ŽP obci, popřípadě i tomu kdo tento odpad na skládku vyvezl vysoké finanční pokuty. Na 
uložení odpadu na skládku je nutné mít souhlas starosty, zástupce starosty nebo 
kteréhokoliv člena obecního zastupitelstva. Po ukončení této skládky bude tato 
rekultivována hlínou vyvezenou z Horního rybníka nad koupalištěm a v součastné době 
shrnutou na hromadě v místě skládky. Po rekultivaci bude skládka zasázena lesem. 
  

Ještě k velkoobjemovým odpadům, které nelze dát do popelnice. Obec má dohodu 
s firmou ODAS, že jednou za rok dodá do obce na určené místo kontejnér, do kterého lze 
tyto odpady dát. Například staré matrace, staré sedačky z automobilů a další odpad, který 
nelze jinak likvidovat. O přistavení tohot kontejneru Vás budeme informovat obecním 
rozhlasem. 
  

Děkujeme občanům, že pochopili, že je zapotřebí třídit r ůzné druhy odpadů. 
V současné době je velké množství plastových lahví. Žádáme občany, aby tyto lahve 
vhazovali do kontejneru ve zmáčknutém tvaru, aby se do kontejneru těchto plastů vešlo co 
nejvíce. Jde jenom o to u prázdné lahve povolit zátku, šlápnout na ní a zátku přitáhnout. 
Takto zmáčknutá láhev se už do původního tvaru nevrátí. Jeden vývoz kontejneru plastů (a 
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nezáleží na váze) stojí obec Kč 210,--, při každotýdenním odvozu je to Kč 840,-- za měsíc a 
deset tisíc Kč za rok. 
  

I v příštím roce a dalších letech se počítá s výlovem a prodejem ryb z obecních 
rybníků. Obecní zastupitelstvo (po dohodě) určilo hospodářem (porybným) na obecních 
rybnících pana Josefa Halíka z č.p. 1. 
  

Znovu připomínáme, že je zapotřebí se občas při cestě do prodejny zastavit u 
vývěsních skříněk. Jsou tam různé důležité informace, které nejdou vždy vyhlásit a dále 
znovu upozorňujeme na vyhlášku o zákazu volného pobíhání a vypouštění domácího 
zvířectva po obci. 
 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
  
 

Sportovní klub funguje v naší obci již šestým rokem. SK tvoří dvě družstva stolního tenisu a 
to „A“ mužstvo, za něž nastupují k utkání tito členové: Neuvirt František, Sáblík Petr, ing. Štursa 
Radovan, Benc Jaroslav, Mokrý Martin a Šmíd Martin a „B“ mužstvo, za které hrají: Halík Josef, 
Mokrý Tomáš, Fišar Jiří,Langpaul Petr, Rosický Aleš, ing. Němec Ivo. Nyní Vás seznámíme 
s úspěchy obou mužstev : 
 
 
 

Okresní přebor IV. Třída 
1. TJ Nové Město  9   9   0   0 122:40   27 
2. TJ Lhotky B  9   7   2   1    84:60   23 
3. Nápoje Měřín A  9   5   2   2   91:71   21 
4.-5. Velká Bíteš B  9   5   1   3     98:64   20 
4.-5. TJ Sněžné  9   5   1   3   98:64   20 
6. TJ Řečice A  9   4   2   3    91:71   19 
7. SK Nové Dvory A  9   3   2   4   75:87   17 
8. TJ ŽĎAS E  8   1   0   7   50:92   10 
9. TJ Jámy A   8   1   0   7    49:95   10 
10. Osová Bítýška B  9   0   0   9  24:138    9  

 
Okresní soutěž sk. A 

1. ZEMAS Mostiště  9   9   0   0 138:22   27 
2. TJ Poděšín   9   7   1   1 118:35   24 
3. SK Nové Dvory B  9   5   0   4     75:69   19 
4. TJ Jámy B   8   4   1   3   91:53   17 
5. TJ Sázava   9   4   0   5   71:89   17 
6. SK Vepřová B  7   2   1   4    53:45   12 
7. SK Vepřová C  7   1   1   5  29:112  10 
8. TJ Polnička B  9   0   0   9  18:144    9 
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FINANCE OBCE 
 
 V této části zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s finanční situací obce. K 30. 
11. 1999 měla obec na termínovaných účtech a základním běžném účtu částku Kč 3 587 
446,61. Na začátku roku měla obec na účtech částku Kč 1 892 220,62, což dělá rozdíl Kč 
1 695 225.99, který představuje předběžný výsledek hospodaření obce, ovšem je nutné 
upozornit, že v této částce jsou i obdržené peníze za prodej akcií JMP a JME respektive 
převod hlasovacích práv k těmto akciím. 
 
 

Hospodaøení obce k 30.11.1999 
 

TEXT Rozpo čet Skut. stav k 30.11.99 % plnění
Daňové příjmy 760 400,00 598 251,00 78,68
Nedaňové příjmy 596 600,00 603 567,49 101,17
Kapitálové příjmy 71 770,00 1 430 800,00 1 993,59
Dotace 18 300,00 172 520,00 942,73
Příjmy celkem 1 447 000,00 2 805 138,49 193,86
Běžné výdaje 1 028 700,00 981 332,50 95,40
Kapitálové výdaje 418 300,00 128 580,00 30,74
Výdaje celkem 1 447 000,00 1 109 912,50 76,70
Rozdíl (výsl. Hospodaření) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 1 695 225,99 xxxxxxxxx  
 
 
 
 Nyní Vás seznámíme s financováním akce z Programu obnovy venkova, a to 
Opravami a údržbou objektů ve vlastnictví obce (nátěry a malování MŠ, nátěry v KD a 
na hasičské zbrojnici a oprava a výměna pletiva kolem obecních studní). 
Celkem tato akce stála Kč 224 118,-- z toho jsme od Ministerstva pro místní rozvoj 
obdrželi částku Kč 119 000,-- a rozdíl jsme uhradili z našeho rozpočtu. 
 Dále Vás seznámíme s financováním Revitalizace pramenné části novodvorského 
rybníka (oprava Horního rybníka). Celkem bude revitalizace stát Kč 884 000,--, z toho 
obdržíme 80%-ní dotaci, zbylých 20% budeme opět hradit ze svého rozpočtu, coz 
představuje částku Kč 176 800,--. 
 
 
 

Pár slov o obecní knihovně 
 

Koncem prázdnin byla celá budova školy vymalována, provedeny veškeré opravy. Došlo 
tedy i na dvě místnosti obecní knihovny. Děkuji tímto obecnímu úřadu a občanům kteří se podíleli 
na úklidových pracích v obou místnostech. Všechny knihy byly přerovnány, oprášeny, regály 
přesunuty, takže knihovna dostala jiný vzhled. Bylo odpracováno nejméně 100 hodin, větší část 
byla zaplacena. Přeji občanům, aby se jim i v roce 2000 v Obecní knihovně líbilo a aby si početli 
rádi v nové knihovně a nových knihách, které jsou v průběhu roku pravidelně dokupovány. 
 
        Emílie Růžičková, knihovnice 
 
 



 - 5 - 

 
Sbor pro občanské záležitosti (SOZ) 

 
Jako v každém roce i v roce 1999 se dodržel pěkný zvyk podporovaný a financovaný 

obecním úřadem. Je totiž k radosti občanů, těch nejstarších, kteří ke svým kulatým a půlkulatým 
narozeninám dostanou pěkný balíček s přáním.  

Členky SOZ  rády navštěvují tyto jubilanty, kte ří se dožili svého krásného výročí. Bylo 
navštíveno 5 žen a 2 muži a samozřejmě nejstarší občanka Nových Dvorů paní Pešáková, která se 
v lednu dožila krásných 90 let ve svěžesti a dobré náladě. Bylo také oslaveno padesáté výročí sňatku 
manželů Langpaulových. 

Oslavenci děkují obecnímu úřadu a přejí všem do nového roku 2000 hodně zdraví a 
úspěchů. 
 
        Emílie Růžičková, předsedkyně SOZ 

Významná životní jubilea oslavili 
 
Doležal František č.p. 50  50 roků 
Sobotka Jan č.p. 62   50 roků 
Ing. Bencová Anna č.p. 4  50 roků   
Pavlíčková Marie č.p. 79  50 roků 
 

Mokrý Miloslav č.p. 14  60 roků 
 
Šmerousová Jaromíra č.p. 11 65 roků 
Fišar Jan č.p. 16   65 roků 
Fišarová Marie č.p. 16  65 roků 
Němcová Ludmila č.p. 22  65 roků 
Šmerous Jan č.p. 47   65 roků 
Dvořák Jan č.p. 58   65 roků 
 

Stehnová Vlasta č.p. 32  70 roků 
Mokrá Marie č.p. 29   70 roků 
Fišar Josef č.p. 38   70 roků 

 
Rosický Miroslav č.p. 13  75 roků 
 

Havarová Pavlína č.p. 56  80 roků 
 

Fišarová Božena č.p. 57  84 roků 
Němcová Marie č.p. 6  85 roků 
Balounová Božena č.p. 64   87 roků 
Pavlíček Vendelín č.p. 79  88 roků 

 

Nejstarší občankou naší obce je paní 
 

Pešáková Marie č.p. 22  90 roků 
 
 

Všem jubilantùm blahopøejeme. 
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Děti narozené v tomto roce: 
 

Fišarová Marie č.p. 2 
 

 
Sňatky uzavřené v roce 1999 

 
Ing. Němec Ivo č.p. 63 x Pazderková Věra, Přibyslav 

Halík Josef č.p. 1 x Alena Šorfová, Dvorek 
 

Výročí sňatků 
 

Manželé Langpaulovi č.p. 28   50-té výročí 
Manželé Lukačovi č.p. 56    40-té výročí 

 
Přihlášení k trvalému pobytu 

Němcová Věra č.p. 63 
Benešová Ludmila č.p. 18 

Beneš Petr č.p. 18 
Benešová Lucie č.p. 18 

Sobotka Jan č.p. 62 
Sobotková Marie č.p. 62 

Sobotková Marie ml. č.p. 62 
 

Navždy nás opustil pan 
 

Rychlý Josef č.p. 20 
 
 

Trochu šafránu z Novodvorského archivu 
Historie Obce Nové Dvory 

 
 Naše obec vznikla podle odborníků přibližně v první polovině 13. století při 
osídlování tohoto kraje. První písemná zmínka o osadě Nové Dvory je však až z roku 
1444. Od tohoto letopočtu tedy uplynulo rovných 555 let. Je to úctyhodné číslo, které 
by zasluhovalo oslavu. Oslavme tedy toto krásné výročí s končícím rokem na Silvestra 
a připijme mimo jiné i na to, aby ta naše obec i do budoucna vzkvétala a rozvíjela se, 
abychom neměli stále rostoucí problém s nedostatkem dětí ve školce, ve škole, ale i 
s pozvolna klesajícím počtem obyvatel v obci. Předkládáme Vám malý  výňatek o naší 
obci tak jak je zapsán v okresním státním archivu ve Žďáře nad Sázavou: 
 V roce 1444 vystupuje jako svědek při úlevách poddaných v Janovicích a ve 
Skrýšově u Polné Petr Thalafusk z Nových Dvorů a to je první písemná zmínka o osadě 
Nové Dvory. Obec patřila do roku 1850 k polenskému panství. Počátkem 19. Století 
bylo v Nových Dvorech 36 domů s 221 obyvateli. Po správních reformách v polovině 
minulého století byla obec začleněna do soudního okresu přibyslavského a patřila tam 
až do roku 1945. Politický okres měla v letech 1850-1855 v Německém Brodě, od 
roku 1588 do 1868 v Přibyslavi, 1868-1884 v Polné a od roku 1884 v Chotěboři 
s vyjímkou let 1940-45, kdy patřila do Nového Města na Moravě. Od roku 1949 je 
součástí okresu Žďár nad Sázavou. V roce 1960 byly Nové Dvory přičleněny jako osada 
k Velké Losenici. 
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Pamìtní kniha jednotøídní školy v Nových Dvorech 
 
 Zde navážeme na loňský zpravodaj a seznámíme Vás opět s událostmi, které se v naší obci a 
nejen v ní udály před 100 lety tedy v roce 1899, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize jednotřídní 
školy v Nových Dvorech: 
 

Výlet školních dítek do Německého Brodu 

V neděli dne 16. července r. 1899 podniklo 11 dítek zdejší školy se svým p. učitelem výlet do 
Něm. Brodu. Vyšlo se ráno o 5 hod. do Ronova na nádraží, kdež koupilo si každé dítko 
poloviční lístek do Něm. Brodu, kamž přijelo se o 7. hod. P. učitel dovedl je nejprve do kostela, 
kdež byly přes celou mši sv., pak prohlížely si památky města, zejména měšťanskou školu, 
gymnázium a kapli, Divadlo městské, radnici, hřbitov, park městský, náměstí aj. O 11 hod. 
posilnily se párkem uzenek a skleničkou piva a šly opět na nádraží, kdež pozorovaly 
přijíždějící vlaky. O 1 hod. odjeli jsme z Něm. Brodu; do Ronova přijeli jsme ke 2 hod., odtud 
šli jsme pěšky do Nových Dvorů. Ježto nás u lesa zastihl déšť, byli jsme nuceni zrychliti krok 
k dommovu. Domů přišli jsme asi o 3/4 3 hod. odpol. 
 

Poškozování státních telegrafů a telefonů 

Vynes. c.k. okr. škol. rady ze dne 28. února r. 1899 č. 95 vybízí správy škol, aby hned a na 
počátku každého školního roku poučily školní mládež, že zařízení státních telegrafů a telefonů 
mají být šetřena a aby byla mládež školní upozorněna na následky takového poškozování, 
kteréž se dle zák. obec. tresce. 
 

Taneční zábavy nesmějí býti pro školní mládež pořádány 

Vynesením c.k. zemské rady školní ze dne 15.m. března l.1899 č. 3291 uloženo jest c.k. okres. 
radám školním, s veškerou přísností dbáti toho, aby taneční zábavy nebyly pro školní mládež 
pořádány a dítky školní vůbec neměly přístupu k tanečním zábavám osob odrostlých. 
 

Opatrovny a školy mateřské 

Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 8.m.května r.1899 čís.13.199 poukazuje se 
k důležitosti opatroven a škol mateřských a doporučuje se všem okresním školním radám 
blahodárná činnost a nezbytná péče o hojné rozmnožení opatroven a škol mateřských. K tomu 
podotýká c.k. okr. škol. rada : Uznávajíce důležitost opatroven a škol mateřských, 
vynasnažíme se z povinnosti i z vlastního přesvědčení, abychom vyhověli vys. nařízení. Máme-
li však dosíci zdárného výsledku, nezbytně potřebí jest nám u věci té součinného působení 
místních rad školních a sborů učitelských. Žádáme na nich, aby věcným a přátelským 
poučováním získaly  ústavcům těm hojnost přátel a příznivců a přejeme se z plne srdce, aby 
v horlivosti na prospěch dobré věci vytrvaly. 
 

Seznam všech oprav, jež o prázdninách nezbytně jest vykonati 

Vynesením c.k.okr.škol. rady ze dne 25. června r.1899 č.1783 ukládá se správám škol, aby 
hned a nejdéle do 15.dne v červenci t.r. předložily místním radám školním seznam všech 
oprav,(knihoven, pomůcek,nářadí,vybílení a vyčištění míst.škol) které o hlavních prázdninách 
nezbytně jest vykonati, a všech nedostatků, které nezbytně jest odstraniti. Rozsáhlejší čištění celé 
školy, natírání stěn apod., aby podlahy a stěny před opětným započetím vyučování řádně mohly 
vyschnouti. Správy škol se vybízejí, aby 1.dne v září t.l. odevzdaly nám opisy seznamů všech 
potřeb a připojily, co bylo vykonáno a jaký náklad s opravami těmi byl spojen. 
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Dobrodincové školy 

Dne 15. ledna r.1899 zaslal slov.p. František Rosický, c.k. zemský inspektor školní v Praze, 
opět zdejší škole knihy pro knihovnu žákovskou a učitelskou v ceně 20 zl. Velectěný pan Alois 
Wenig, účetní sklárny v Sázavě u Uhl. Janovic daroval obecné škole zdejší sbírku sklářskou 
(látky, z nichž sklo se vyrábí, sklo v rozličných dobách tavení, sklenička s ouškem /postup 
výroby/tvarku, a píšťalu sklářskou a 24 prázdné lahvičky v trojí velikosti) – Sbírku tuto zaslal 
p účetní ku vděku p. Frant. Rosického, c.k. zemského inspektora školského škole jeho rodné obce. 
CK místní školní rada darovala opět 3zl. na pomůcky a 2zl. na školní potřeby. Slavná c.k. 
Okresní školní rada v Chotěboři darovala zdejší škole tyto pomůcky: 
 1. Ruské počítadlo    11 K 
 2. Nádoby 1/2l, 1/4l, 1/8l   1,4 K 
 3. Obrazy zvířat (osel,srnec,ovce) 3,6 K 
 4. První pomoc při úrazech  0,3 K 
 5. Zrcadlo rovné    0,8 K 
 6. Zrcadlo duté    2,4 K 
 7. Kladky, kladkostroj   7,0 K 
    Úhrnem         26,5 K  
Firma „Hynek Votoček“ obchod papírem v Praze darovala pro chudé dítky zdejší školy 100 
sešitů v ceně 2zl. Chudým dětem půjčeno bylo 87 učebnic, některým školním dětem darovány 
byly sešity. 
 

Statistické přehledy 

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých   hochů  děvčat  úhrnem 
 na počátku škol. roku       19     25      44 
 na konci škol. roku        12     22      34 
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání  
 vyzn. nábožen. katolického      11     21      32  
 vyzn. nábožen. evangelického        1          1        2 
c) Počet dětí školou povinných ve školní obce, a počet dětí do školy přijatých 
 1. na počátku škol. roku       21     26      47 
 2. na konci škol. roku       16     23      39 
  Z těch chodilo do jiných škol       2         0        2 
 

Budova pro stříkačku 

V r.1899 vystavena byla zvláštní budova pro stříkačku, kterouž zakoupila obec v r. 1898 od 
firmy „R.A.Smekal-Praha Smíchov. 
 

Soudní výměr 

Rozhodnutím ze dne 16. srpna r.1899 čís.jed.IV.286/99 c.k. vrchní soud zemský návrh vložky 
pozemkové knihy pro pozemkovou parcelu čís.kat.973/19 zahradu v katastrální obce N. Dvory 
schválil a den 16.ho září r.1899 co den, kterým tento návrh za novou vložku knihy pozemkové 
považován bude, ustanovil. Dle článku 20 alinea 2. zák. ze dne 25.ho července r.1871 č.96 říš. 
zák. mine zavedení upravovacího řízení. O tom se dává: 
1. Janu Bratršovskému, rolníku v Nových Dvorech, co předsedovi místní školní rady 
2. c.k. okresní školní radě v Chotěboři      
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3. c.k. obecnímu úřadu v Přibyslavi 
4. c.k. evidenčnímu úřadu v Chotěboři  
s tím doložením věděti, že knihovně nařízeno, aby pozemek čís.kat. 973/19 byl zapsán do 
vložky čís. 70 knihy kat. obce N. Dvory a v téže vložce na týž pozemek vloženo právo 
vlastnické škole v Nových Dvorech. 
C.k. soud okresní v Přibyslavi dne 19.ho září r.1899.  Fr. Jaroš 
 

Hromosvod na školní budově 

Po vys. nařízení ze dne 27.v červenci l.1899 čís.15.692 vybízí c.k. okr.škol. rada nařízení ze 
dne 25. Srpna r.1899 č.2479 místní školní rady, aby ob čas vyzkoušeny byly hromosvody na 
školních budovách, jsou-li v dobrém stavu, jelikož hromosvod chybný může býti pro budovu 
nebezpečným. 

Měna korunová 
Vynesením c.k. zem.škol.rady ze dne 11./11. 1899 čís. 38.346 dáno nařízení: „Po rozumu 
císař. naříz. ze dne 21. září 1899 vyhlášeného v říš. zák. pod č. 17bex1899 vstoupí v platnost 
na místo dosavadní měny rakouské měna korunová, zákonem ze dne 2. Srpna 1892 č.126.ř.z. 
stanovena jakožto výhradná zákoná měna zemská a sice počínajíc dnem 1. Ledna r.1900. 
Správy škol buďtež poukázány, aby ode dne 1. ledna r.1900 při vyučování užívaly výhradně 
měny korunové. Také kvitance ze služného buďtéž dle nařízení toho upraveny. 
 

Neplivati vykašlaný hlen na podlahu 

Vykašlávání hlenu ústrojí dýchacího, jeli toto nemocemi nakažlivými stíženo, jest sto šíření 
nemocí těch podporovati, neučiní-li se hlen ten po vykašlání jeho neškodným z té příčiny, 
žádáme , aby žáci již od počátku k tomu byli nabádáni, by hlen vykašlaný na podlahu 
nevyplivávali. Jest tedy nutno, aby v učebnách, na chodbách a síních byl přiměřený počet 
vhodně upravených plivátek. 
 

Zaopatření teplé polévky přespolním dětem 

C.k. okresní hejtmanství oznámilo nám toto: Docházením do školy za nepohody zejména v době 
zimní vydány jsou přespolní dítky vůkolní možnosti přespřílišnou tělesnou námahou normální 
vývin těla ani i zdraví poškodili. Možnost ta jest tím větší, je-li se značným namáháním 
tělesným spojená nepřiměřená a nehodná výživa a zejména úplný nedostatek stravy teplé v době 
mezi dvěma chůzema do školy a ze školy. Olznávajíce plnou měrou zprávu tu, žádáme správy 
škol, aby pokud možno přičinily se vhodným a v dotčené obce možným způsobem a zaopatření 
aspoň teplé polévky dítkám přespolním v době polední přestávky ve vyučování. 
 

Složení místní školní rady 

 
Členové místní školní rady jsou: 
1. Pan Jan Bratršovský, rol.č.10 
2. Pan Vojtěch Rosický, ro.č.13, místní dozorce školský 
3. Pan Jan Kasal, rol.č.3 
Správce školy jest Jan Frič 
Náhradníci: p. Tomáš Fišar, rol.č.16 a p. Frant. Šmerous, rol.č.8 
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Pětileté zvýšení služného 

Vyn. c.k. zem. škol. rady ze dne 27. března r.1899 č.4493 – Oznámení od učitelů učiněná, že 
nastaly podmínky k udělení pětiletých zvýšení služného jakož i přílohy těchto oznámení 
podléhají kolku. 
 

Občasná přeměna vyučování 

Od 13.dne v listopadu r.1898 do 16.dne v lednu r. 1899 začínalo vyučování každou středu o 
osmé hodině ranní a téhož dne vyučování bylo ženským ručním pracím od 11.do12.hodiny 
dopolední a od 1.do3.hodiny odpolední. 
 

 
Vzhledem k tomu, že končí rok 1999 chceme poděkovat všem, kdo pomáhají udržovat 

naší obec v pěkném stavu, těm, kteří pochopili potřebu pomoci v obecních lesích, všem těm, 
kteří ochotně pomáhali při všech ostatních pracích.Jako starosta děkuji všem, kdo se 
starají také o dobrý chod obce a dobré jméno obce, ať už je to knihovnice paní Růžičková, 
která tuto funkci vykonává již od roku 1944, všichni pracovníci Mateřské školy, hasiči, 
sportovci nebo pracovníci obecního úřadu. Věříme, že i v příštím roce obci zase podle svých 
možností pomůžete. 
Do roku 2000 přejeme všem našim občanům hlavně pevné zdraví, hodně osobních úspěchů, 
pochopení pro spoluobčany, dostatek vzájemné tolerance, hodně šťastných chvil a pohody 
ve svých rodinách. 
 
Připijme na zdraví všech a na 555 let názvu a trvání naší obce. 

 
 
 
 
 

 
 

 
„ AŤ ROSTE A MOHUTNÍ NAŠE OBEC NOVÉ DVORY “ 
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