Veselé vánoce
a
šťastný Nový rok
přeje
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PF 2001

Rybník nad koupalištěm při stavbě

Rybník Na Učitelce před zahájením stavby

Současný stav rybníku nad koupaliště

Rybník Na Učitelce – současný stav

Vážení spoluobčané !

S blížícím se koncem roku považujeme za vhodné Vás v našem zpravodaji seznámit
s tím, co se dělo během roku a jaké máme plány do nejbližší budoucnosti. Obecní zastupitelstvo během roku udělalo nemálo rozhodnutí o různých věcech, které se týkají naší obce.
Jsem přesvědčen, že vždy ve prospěch naší obce. Podívejme se, co se v letošním roce
podařilo a co bude muset počkat na příští období. Letošní rok byl velmi náročný, hlavně po
finanční stránce. Jeho náročnost posuďte sami :
- dokončená rekonstrukce Horního rybníka včetně kolaudace
- nový rybník Na Učitelce (zkolaudován)
- terénní úpravy nad novým rybníkem Na Učitelce
- skládka dřeva za vsí směrem k Ronovu
- prodloužení a zaústění drenáží do rybníka Na Učitelce
- plynofikace obce (výstavba vysokotlaku, regulační stanice a středotlaku po obci včetně
domovních přípojek)
- kolaudace výše uvedených částí plynofikace a jejich zaměření
- rozšíření vodovodu v horní části obce (č.p. 43,62,68 případně 64)
- vodovodní přípojka k altánu a ke koupališti
- postavení budek HUP pro Hasičskou zbrojnici, Kulturní dům a Mateřskou školu
- oprava cesty do Timpla
- kus nové cesty k obecnímu skladu za Augustínovi
- odvoz materiálu z vybagrování této cesty
- nabarvení skladu za Augustinovi
- zaměření a kolaudace tohoto skladu
- plynofikace Mateřské školy
- připravujeme plynofikaci Kulturního domu
- výlov rybníka a prodej kaprů na posvícení
- zadání projektu na opravu rybníka Morkusárna
- zadání projektu na druhý rybník Na Učitelce
- veškeré opravy a vyklizení kotelny v Mateřské škole po plynofikaci
- zaměření vodovodu po obci
- vypracování generelu podzemních sítí v obci
- příprava pro vyznačení Novodvorské cyklostezky
- samozřejmě, že i letos se nadělalo mnoho práce v obecních lesích. Určité zalesněné
pozemky jsme převedly na lesní půdu a některé zalesnili poprvé. V obecních lesích se
pracuje průběžně přes celý rok. Provádí se těžba, většinou nahodilá, čištění pozemků pro
výsadbu, sázení stromků, ožínání, nátěry stromků na zimu, čištění ploch po těžbě a další.
Podařilo se v letošním roce poměrně hodně práce, ne však vše, co jsme chtěli. Měli
jsme plánováno další rozšíření veřejného osvětlení, nepodařily se drobné opravy u
koupaliště. Z důvodu nedořešených dohod s vlastníky pozemků se nepodařilo zaměřit
dalších 9 nových parcel pro rodinné domky, což nás moc mrzí. Pokud nedokážeme vyřešit
tyto pozemky nemůžeme uvažovat o dalším rozvoji a růstu obce. Naše obec by moc
potřebovala dostat se alespoň na 300 obyvatel, protože podle podmínek Evropské unie nám
v příštích letech zřejmě hrozí další sloučení s některou obcí. A to už jsme přece zažili. Určitě
by to pro obec nebyl přínos a o rozvoji už by se vůbec nedalo mluvit. Do budoucna chceme
podpořit rozvoj obce i tím, že bychom zkusili postavit nějaké obecní byty ve spolupráci se
zájemci o bydlení. A protože nemáme jinou vhodnou lokalitu na rodinnou zástavbu, vše
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závisí na pochopení majitelů pozemků. V urbanistické studii naší obce máme vytypované
pozemky i na průmyslovou zástavbu a to by naší obci velice pomohlo, ale i to je závislé na
vlastnících pozemků.

A nyní pár všeobecných informací:
Obec má internetové stránky, i když se v současné době pracuje na jejich dokončení
a nejsou plně funkční, uveřejňujeme jejich adresu:

http://novedvory-zr.hyperlink.cz
a také email:

obec.nove.dvory-zr@post.cz
Pokud by někdo měl cokoliv zajímavého, co bychom mohli na internetu zveřejnit, rádi Vaše
připomínky a náměty uvítáme.
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.
Chtěli bychom Vám připomenout:
Dokončili jsme plynofikaci bez zadlužení obce, avšak s nenávratnou dotací ze
Státního fondu životního prostředí. Tato dotace má určité podmínky, které jsme Vám
přiblížili již v říjnu ve zvláštním zpravodaji. Proto znovu využíváme této příležitosti a
naléhavě připomínáme, abyste znovu zvážili napojení svých domácností alespoň jedním
plynovým spotřebičem.
Dále upozorňujeme na zákaz jakéhokoliv svévolného zacházení s obecním pozemkem
nebo majetkem bez předchozího souhlasu zastupitelstva obce nebo starosty a jeho zástupce.
Porušování zákazu je trestné.
Další upozornění:
I skládka železného odpadu je předmětem dosti častých kontrol České inspekce
životního prostředí. Žádáme proto občany, aby pečlivě zvažovaly co na tuto skládku odloží.
Rozhodně sem nepatří sklo, staré akumulátorové baterie, pneumatiky, sedačky ze starých
aut, textilie na konstrukcích kočárků, různé plasty a další. Skládka je nyní částečně
vyčištěna, udržujte i zde přiměřený pořádek a ukládejte jen staré železo.
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Něco málo ze zajímavostí:
Jistě všichni nevíte, že v naší obci máme MISS. Je to slečna Anna Tonarová č.p. 74.
V celostátní soutěži “Miss poupě“, která proběhla ve Žďáře nad Sázavou se Anička umístila
na druhém místě, což je jistě velmi krásné umístění. V téže soutěži se stala “Miss sympatie“.
Je to jistě velmi pěkná reprezentace naší obce. Soutěže se mohou zúčastnit dívky od 13 do
15 let. Touto cestou, i když opožděně upřímně blahopřejeme a přejeme hodně takovýchto
úspěchů v podobných soutěžích do budoucna.

Fotografie a článek z novin je uveřejněn se souhlasem sl. Anny Tonarové

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
Sportovní klub funguje v naší obci již sedmým 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. Klub má zaplacenou
tělocvičnu ve Velké Losenici a to každý pátek od 18:00 do 19:30 hod. kam jezdí hrát sálovou
kopanou. Nyní Vás seznámíme s úspěchy obou mužstev :
Okresní přebor IV. Třída
1. Nápoje Měřín A
9 9 0 0
116:46
2. Mostiště B
9 5 0 4
99:63
3. TJ Sněžné A
8 5 1 2
94:60
4. TJ Řečice A
7 6 0 1
81:45
5. Rovečné B
8 5 1 2
81:89
6. SK Nové Dvory A
9 4 1 4
84:79
7. TJ Jámy A
9 3 1 5
78:84
8. TJ Lhotky B
9 3 0 6
50:92
9 1 0 8
71:91
9. TJ Vepřová A
10. TJ ŽĎAS E
9 0 0 9
11:115
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27
19
19
19
19
18
16
15
10
9

Okresní soutěž sk. A
1. TJ Poděšín B
7 7 0 0
111:15 21
2. Vojnův Městec C
7 6 1 0
87:39 20
3. SK Nové Dvory B
7 4 1 2
73:53 16
4. TJ Sázava
7 4 1 2
72:54 16
5. TJ Poděšín C
7 3 1 3
63:63 14
6. SK Vepřová B
7 3 0 4
71:55 13
7. TJ Velká Losenice
7 2 0 5
42:84 11
8. Světnov
7 1 0 6
41:85 9
9. TJ Polnička B
8 0 0 8
16:128 8

FINANCE OBCE
V této části zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s finanční situací obce. K 30.
11. 2000 měla obec na termínovaných účtech a základním běžném účtu částku Kč 1 138
894,06. Na začátku roku měla obec na účtech částku Kč 3 976 406,22, což dělá rozdíl Kč
– 2 837 512,16, který představuje předběžný výsledek hospodaření obce (schodek) ,
ovšem je nutné upozornit, že v letošním roce byla provedena plynofikace, která stála
celkem Kč 4 686 964,10 (Podrobnější informace viz. níže)
.

Hospodaøení obce k 30.11.2000
TEXT
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy (prodej parcel)
Dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl (výsl. Hospodaření)

Rozpočet
730 300,00
315 000,00
45 000,00
2 184 300,00
3 274 600,00
1 683 900,00
4 061 000,00
5 744 900,00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skut. stav k 30.11.00

% plnění

633 625,00
86,76
605 201,94
192,13
770,00
1,71
2 158 130,00
98,80
3 397 726,94
103,76
1 219 183,30
72,40
5 016 055,80
123,52
6 235 239,10
108,54
-2 837 512,16 xxxxxxxxx

Nyní Vás seznámíme s financováním akce z Programu obnovy venkova, a to
“ Opravami a údržbou cest v majetku obce“. Celkem tato akce stála Kč 199 946,30
z toho jsme od Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi částku Kč 119 000,-- a rozdíl jsme
uhradili z našeho rozpočtu. Druhou akcí, na kterou nám Ministerstvo pro místní rozvoj
poskytne finanční prostředky je “Vybavení KD novými židlemi“, ovšem tato akce ještě
nebyla z finančního hlediska v době závěrky Novodvorského zpravodaje známa.
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Dále Vás seznámíme s financováním “ Revitalizace pramenné části novodvorského rybníka“ (oprava Horního rybníka). Celkem revitalizace stála Kč 1 118 101,20,--,
z toho jsme obdrželi dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši Kč 813 780,-- a
zbytek jsme uhradili z našeho rozpočtu.
Největší a to nejenom z hlediska financí byla určitě Plynofikace obce. Středotlaký
plynovod po obci stál Kč 3 036 964,10 a regulační stanice stála Kč 1 605 000,-- celkem
tedy Kč 4 686 964,10. Obdrželi jsme dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši
Kč 1 275 750,--. Rozdíl byl uhrazen z našeho rozpočtu.

Pár slov o obecní knihovně
V letošním roce, konkrétně o prázdninách, dostala naše knihovna 3 nové regály na
dorovnání nových knih. Protože byly vymalovány všechny místnosti v celé budově, musely být i
knihy chráněny před prachem a regály byly posunuty do středu místnosti. S pomocí sportovního
oddílu se podařilo umyté regály znovu postavit na místo. Při mnoha pracích pomáhali i čtenáři.
Část těchto prací byla finančně odměněna. Naši občané mohou být spokojeni s tak čistou a
upravenou knihovnou.
Něco o knihovně a jejím provozu. V osmnácti regálech, rozestavěných po obvodu knihovny
je urovnáno asi 2 500 knih. Myslím, že čtenáři mohou být spokojeni s nabídkou knih. Obecní úřad
nešetří s přídělem pro Obecní knihovnu, a z poplatků za půjčování knih se nakoupí na paragon
knihy, na jaké nám stačí vybraná částka od čtenářů. V letošním roce bylo půjčeno 570 svazků knih.
Čtenářská obec je různorodá k dnešnímu dni máme 25 dospělých čtenářů a 18 dětí.
Emílie Růžičková, knihovnice

Sbor pro občanské záležitosti (SOZ)
Jako v každém roce i v roce 2000 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. Poděkování patří třem obětavým členkách paní M.
Sobotkové, M. Markové a E. Růžičkové.
Největší událostí v naší obci bylo dne 19.11.2000 vítání malých občánků, kteří se v tomto
roce narodili. Ve vyzdobené místnosti čekali na děti s rodiči dárky, květiny, přednes dětí ze ZŠ,
promluva starosty obce. K naší radosti se sešli rodiče i prarodiče, paní Šmerousová děti
vyfotografovala a rodiče se podepsali do kroniky. Jedna z členek komise SOZ poděkovala všem
přítomným za účast a popřála všem hodně zdraví a radostí z vítaných dětí.
Vítáni byli: David Vencálek
Nikola Kajuková
Veronika Kolouchová
Petra Sobotková
Blanka Palečková
Marie Fišarová
Přejeme tímto i my, členky SOZ hodně zdraví, radosti a pohody o Vánocích.
Emílie Růžičková, předsedkyně SOZ
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Činnost Sboru dobrovolných hasičů
V současné době má náš sbor 79 členů z toho je 11 žen.
V únoru jsme pořádali tradiční hasičský ples a následně v neděli dětský
karneval. Na plese hrála k tanci a poslechu hudba 4+1, na nedělním karnevalu hudba p.
Koubka. Účast na plese byla jako jiné roky spíše průměrná, dětský karneval velice
pěkný, díky různým soutěžím s vyhlášením nejkrásnějších masek.
V červnu se zúčastnila dvě družstva našeho sboru soutěže v Sázavě. Přes
nesmírnou snahu všech zúčastněných jsme se umístili na 2 a 5 místě. V letošním roce se
v naší obci oživila tradice kácení máje. Všichni místní i přespolní občané, kteří se
zúčastnili, byli ve velmi dobré náladě, k čemuž přispěla výborná příprava a organizace
celé akce, kapela L. Koubka a v neposlední řadě i krásné počasí.
Náš sbor se též zúčastnil v hojnému počtu 100 - letého výročí založení SDH
v Sázavě. Členové byli přítomni v uniformách a s naší bojeschopnou technikou. Naši
techniku též obdivovali návštěvníci hasičské výstavy konané ve Žďáře nad Sázavou, kde
přítomni smekali čepice v jakém stavu naše technika je.
V červenci jsme uskutečnili zájezd s rodinnými příslušníky na Jižní
Moravu,konkrétně na Znojemsko. Navštívili jsme zámek Vranov nad Dyjí, mlýn Starý
Šaldorf ve Znojmě, malovaný sklípek v Šatově a Moravský sklípek tamtéž.
Začátkem listopadu se uskutečnilo výjezdní přátelské posezení s večeří a kapelou
L. Koubka na Račíně. Na tuto akci již tradičně navazuje mikulášská nadílka pro malé
děti naší obce. Nelze také zapomenout na svépomocí zhotovení velice potřebného
přivaděče vody do altánu u koupaliště.
V letošním roce jsme měli celkem 4 ostré výjezdy – všechny zvládnuty na
výbornou.

Významná životní jubilea oslavili
ing. Benc Jaroslav č.p. 65

50 roků
ing. Němec Ladislav č.p. 63
Rychlá Ludmila č.p. 20
Sobotka Josef, č.p. 71

Halíková Jaroslava č.p. 1
Fišarová Jiřina č.p. 59
Lukač Josef č.p. 56
Vencálek František č.p. 77

65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
Fišarová Františka č.p. 38
Augustin Jaromír č.p. 46

Rosecká Marie č.p. 12

60 roků
60 roků
60 roků

70 roků
70 roků

75 roků
Rosecká Bohumila č.p. 4
Růžičková Božena č.p. 23
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80 roků
80 roků

Havarová Pavlína č.p. 56
Fišarová Božena č.p. 57
Němcová Marie č.p. 6
Balounová Božena č.p. 64
Pavlíček Vendelín č.p. 79

81 roků
85 roků
86 roků
88 roků
89 roků

Nejstarší občankou naší obce je paní
Pešáková Marie č.p. 22

91 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme.
Děti narozené v tomto roce:
David Vencálek č.p. 77
Nikol Kajuková č.p. 47
Veronika Kolouchová č.p. 83
Petra Sobotková č.p. 62
Blanka Palečková č.p. 76

Výročí sňatků
Manželé Palečkovi č.p. 76

Přihlášení k trvalému pobytu
Tonarová Drahomíra č.p. 74
Halíková Alena č.p. 1

Odhlášeni z trvalého pobytu
Sobotková Růžena č.p. 52
Mach Miloš č.p. 21

Navždy nás opustil pan
Rosický Miroslav č.p. 13
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50-té výročí

Trochu šafránu z Novodvorského archivu
Pamětní kniha jednotřídní 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 1900, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize
jednotřídní školy v Nových Dvorech:
Složení místní školní rady

Členové místní školní rady jsou:
1. Pan Jan Bratršovský, předseda, rolník č.10
2. Pan Vojtěch Rosický, místní dozorce škol., rolník č. 13
3. Pan Jan Kasal, rolník č.3
Správcem školy jest Jan Frič
Náhradníci: p. Tomáš Fišar, rolník č. 16
p. František Šmerous, rolník č.8

složení c.k. okresní školní rady

Předsedou c.k. okresní školní rady v Chotěboři jest od 16. února r. 1898 c.k. okresní hejtman
Haas. Pan c.k. ministr duchovních záležitostí a vyučování jmenoval vynesením ze dne 23.
února r. 1900 č. 37089 pana Tomáše Pelikána, ředitele dívčí školy měšťanské v Polné,
okresním školním inspektorem v Chotěboři.
Členy c.k. okresní školní rady jsou:
1. Felix Hubáček, starosta okresu Chotěbořského
2. P. Čeněk Juzl, farář z Nové Vsi
3. Bedřich Kostka, ředitel škol v Chotěboři
4. Julius Mayer, říd. Uč. V Nové Vsi
5. Eduard Němec, obchodník v Hor. Studenci
6. Karel Nevola, mlynář ve Vísce
7. František Niklfeld, měšťanosta z Přibyslavi
8. Antonín Sládek, starosta okresu Přibyslav
9. Jan Štekl, zvěrolékař v Bestvině.
Kostelní písně

Správám škol (též evang.) nařizuje se (ze dne 25. září 1899. č. 2825), aby již v prvé
konferenci stanoveno bylo, kterým písním kostelním v tom kterém měsíci učili se budoucí dítky
školní ve šk. roce 1899/1900.
Třídní kniha

Do třídní knihy má býti zapsáno v každém xémdni, které písni se dítky učily, neb kterou
opakovaly. Určitosti ve příčině zapisování látky učebné do třídní knihy budiž při každém
předmětě bedleno. Povinností p. správce školy jest, aby upozornil p. předsedu m.r.šk., kterýž
nařízení toho dosud nešetřil, aby příště k nahlédnutí odevzdal mu nálezy trestů ve příčině
nedbalé docházky školní. Nevyhoví-li předseda upozornění tomu, budiž o tom zpráva podána.
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Výměry trestů

Výměry trestů buďtež u správy školy v evidenci vedeny. Uzná-li sbor učitelský, že proti některým
rodičům potřebí jest přísněji zakročiti, nechť se to oznámí. Všecka data u výkazu zameškání
školy buďtež určita a přesna.
Officielní název: ředitelství cís. král. škol. knihoskladu v Praze

Na základě Nejvyššího zmocnění schválilo c.k. ministerstvo záležitostí duchovních a vyučování
dle vynes. ze dne 12. února r. 1900, č. 2671, aby c.k. správa školního knihoskladu měla
v Praze budoucně officielní název: Ředitelství cís. král. školního knihoskladu v Praze (německy:
H.k. Schulbucker. Verlags. Direction in Prag.)
Okresní rada učitelská

Okresní porada učitelská konati se bude dne 22. září r. 1900 o 9. hod. dopol v kreslírně měšť.
šk. v Chotěboři s tímto pořadem:
1. Zahájení schůze
2. Volba dvou zapisovatelů
3. Zpráva c.k. okr. inspektora školního
4. Výchova mládeže mimo školní vůbec a mládeže ze školy vyšlé zvlášť. Ref. p. Jind.
Bačovský, učitel v Bestvině
5. Zpráva knihovní komise
6. Volba stálého výboru
7. Volba knihovní komise
8. Volné návrhy buďte podány 8 dní před schůzí.
Před poradou o 8. hod. ranní sloužena bude ve farním chrámu Páně mše svatá.
Statistické přehledy

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých
hochů
děvčat
na počátku škol. roku
17
25
na konci škol. roku
12
23
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání
vyzn. nábožen. katolického
11
22
vyzn. nábožen. evangelického
1
1
c) Počet dětí školou povinných ve školní obce, a počet dětí do školy přijatých
1. na počátku škol. roku
20
25
2. na konci škol. roku
18
23
Z těch chodilo do jiných škol
3
0

úhrnem
42
35
33
2
45
41
3

Zdravotní stav

V měsících březnu a dubnu r. 1900 onemocnělo několik dítek na záškrt. Z příčiny té byly dítky
z těch rodin, v kterých nakažlivá nemoc ta se objevila, ponechány doma.
Dobrodincové školy

Slovutný pan František Rosický c.k. zem. insp. školní daroval zdejší škole 6 knih při knižnici
žákovskou a 2 knihy pro knižnici učitelskou v úhrnné ceně 16.66 K. Pan Jan Kasal, rolník
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daroval vycpaného krahujce. Pan Jan Bratršovský, předseda míst. šk. r., daroval 2 K na škol.
potřeby žáků.
Sedmdesáté narozeniny Jeho cís. a král Apošt. Veličenstva

Na den 18. srpna r. 1900 připadla vzácná slavnost 70. narozenin Jeho cís . a kr. Apošt.
Veličenstva. Jelikož v době té na největší části škol jsou prázdniny, nebyla včasná oslava
památného dne ve škole možnou. Z důvodu toho vykonala se po naříz. c.k. okres. školní rady
v Chotěboaři ze dne 4. září r. 1900 čís. 216,0 slavnost sedmdesátých narozenin Jeho cís. a
král. Apošt. Veličenstva na počátku škol. r. 1900-01 v sobotu dne 29. září 1900. Téhož dne
zúčastnily se dopoledne dítky zdejší školy se svým učitelem slavných služeb božích v Přibyslavi.
Odpoledne shromáždily se všecky dítky ve školní budově, kdež jim správce školy u přítomnosti
pana Vojtěcha Rosického, místního školdozorce, vylíčil životopis Jeho Veličenstva jakož i
zásluhy Téhož zejména o rozkvět školství. Po té zapěla celá Rak. nár. hymna Zachovej nám
Hospodine. V den slavnosti bylo prázdno.V den jmenin Jejího c.k. Apošt. Veličenstva konány
byly slavné služby Boží v Přibyslavském chrámu Páně, kterých se rovněž škol. dítky se svým
učitelem zúčastnily.
Definitivní industr. učitelka
Dektretem ze dne 1. listopadu r. 1900 č. 15.655 ustanovena jest sl. Žofie Holzmannová
definitivní industr. učitelkou na škole zdejší s ročním služným.
C.K. okres. hejtman Václ. Petraš

Vynesením jeho Excelence pana předsedy ministerstva ze dne 3. října 1900 čís. 5505 jmenován
byl Václav Petraš, c.k. okresním hejtmanem v Chotěboři. Za příčinnou onemocnění a úmrtí
pana c.k. okresního hejtmana Václava Petraše přidělen byl c.k. místodržitelským praesidiem
výpomocně na dobu potřeby c.k. okr. hejtmanství v Chotěboři pan c.k. místodržitelský
koncipista Emil Iserle od c.k. okres. hejtm. z Chrudimi.
Zrušení vozové cesty mezi škol. budovou a zahradou

Ježto dle plánu na přestavbu školní budovy zasahovala žumpa záchodová téměř přes polovici
cesty, vedoucí mezi budovou školní a zahradou na straně severní bylo nutno tuto vozovou cestu
zrušiti a ve školní zahradu proměniti, s čímž sousedé p. Tom. Fišar, rol. č. 16 a pan Josef
Sobotka,rol. č.17, kteří této cesty nejvíce užívali, souhlasili.
Žáci, osvobozeni od docházky školní, mají konati své náboženské povinnosti

Aby se dosti učinilo úkolu v § 1. říš. zák. škol. v příčině mravní a náboženské výchovy dítek
vytčenému, jest povinností správ škol, aby netoliko účastnily se v dohlídce nad mládeží školní
při cvičení náboženském řádně vytknutém prostřednictvím učitelů příslušného vyznání nábož.
nýbrž aby též vynaložily všechen svůj vliv, by ti žáci, kteří dočasně od docházky školní jsou
osvobození, po dobu tohoto osvobození své náboženské povinnosti konali. Pročež ukládá se
správám škol, by o to pečovaly, aby každého roku ti žáci, kteří požívají úlevy v docházce
školní, bezprostředně před počátkem této úlevy skrze své učitele byli upozornění, že i v době
osvobození od docházky škol. jest jim přesně dostáti jejich náboženským povinnostem.
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Výnos c.k. zem. ško. rady ze dne 1.6.1900č. 19221

Záležitosti zvýšení služebních příjmů učitelstva veřejných škol obecných i měšťanských vedla
v kruzích učitelských k projevům, které se služebným postavením srovnati nelze. Vykonávání
učitelstvu příslušných práv státních občanů vykázány jsou určité hranice. Učitelé mají míti na
mysl, že i mimo školu zůstávají učiteli a že vystupujíce na veřejnost mají zachovávati
povinnosti svého stavu. Těmto povinnostem odporuje, jestliže jednotlivé kruhy učitelské příkrým
způsobem kladou požadavky u věci, ve které jsou oprávněny pouze pronášeti přání, jestliže
k podpoře takových požadavků provádějí nedovolenou politickou agitaci, jestliže pokoušejí se o
to, aby osoby, jež ve příčině úpravy služ. stala se ve škol. komisi zem. sněmu veřejně zcela
rozhodně protestují. Zemská škol. rada vidí se jako dohledací úřad nucenou vysloviti svou
nelibost nad takovýmto počínáním, jež odporuje kázni a jest na úkor vážnosti stavu
učitelskému působení a vyzývá učitelstvo, aby se zdrželo podobných nedovolených projevů. C.k.
zem. škol. rada by nemohla jinak, než zejména proti těmto učitelům, kteří svádějí k podobnému
nenáležitému vystupování užiti prostředků potřebných, aby nazpět odkázáni byli do mezí kázní
určených.

SILVESTR 2000
Zveme všechny občany na oslavu Nového roku 2001, který se uskuteční
v kulturním domě na Silvestra 31.12.2000 ve 19:00 hod. Pití a jídlo vlastní,
pohostinství bude otevřeno.
Zájemci se mohou přihlásit u starosty obce. Cena byla stanovena na Kč 80,-- (na
kapelu a přípitek)

POZVÁNKA
na HASIČKÝ PLES s kapelou 4 +1,
který se uskuteční v sobotu dne 17.2.2000 v 19:30 hod.
a na
DĚTSKÝ KARNEVAL s kapelou L. Koubka,
který se uskuteční v neděli dne 18.2.2000 ve 13:30 hod.

OBEC Nové Dvory prodá stavební parcely. Informace u starosty
obce na tel. 0616/666 603, popř. v kanceláři Obecního úřadu
každou středu od 19:30 do 21:30 hod.
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Na závěr chceme jako vždy poděkovat všem, kdo se jakoukoliv poctivou prací podílel
na čistotě, upravenosti a vzhledu naší obce, těm, kteří stále pomáhají v obecních lesích,
protože tam je toho velmi zapotřebí, těm, kdo se starají, aby nám svítilo světlo, tekla
voda, jezdily autobusy, zkrátka všem, kteří se přičiňují o dobrý chod obce, a kteří šíří
dobrou pověst a dobře reprezentují naší obec.
Co ještě dodat. Končí rok 2000. Je to poslední rok druhého tisíciletí. Přejme si, aby
ten první a i další léta nového milénia byly lepší než ty, na které neradi vzpomínáme. Věřme
tomu a ono se nám to splní.
Do toho prvního roku nového tisíciletí, do roku 2001 přejeme všem občanům hlavně
pevné zdraví, hodně úspěchů v osobním i společenském životě, dostatek vzájemné
tolerance a pochopení pro spoluobčany a hodně pohody, lásky a štěstí ve svých rodinách.

„ Na zdravíčko přátelé
připijme si vesele
ten kdo se napije ten užije
ze světa něco má
nevídáno, když se ráno
domů vracívá. “
Na zdravíčko ó ó ó ó ó …
(Oslavme společně příchod nového milénia)

Nové Dvory 18.12.2000
* Novodvorský zpravodaj 2000 * vydala: Obec Nové Dvory * texty připravili: Sobotka Josef, Homola Bohumil,
Růžičková Emílie, Šmíd Martin, ing. Halík Vladimír * grafická úprava: Šmíd Martin * náklad 90 výtisků*
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