Veselé vánoce
a
šťastný Nový rok
přeje
obecní úřad
a
zastupitelstvo obce

PF 2002

Letecká pohlednice Obce Nové Dvory

NOVÝ ZNAK OBCE NOVÉ DVORY
(tento znak musí být obci schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR)

Vážení spoluobčané !

Pomalu končí rok 2001. Zamysleme se nad tím, co nám komu dal či vzal, jestli jsme
splnili svá předsevzetí, která jsme si na začátku roku dali a co jsme dlužní těm
předsevzetím, která jsme nesplnili. K naší celkové spokojenosti určitě nepřidal den 11. září,
který byl pro většinu lidstva na celém světě šokem. Ať už byly pohnutky k tomuto činu
jakékoliv, je jisté, že přišlo o život veliké množství naprosto nevinných lidí, kteří za nic
nemohli a kde na světě kolika dalším nevinným lidem toto nebezpečí stále hrozí, to nevíme.
Zamysleme se nad touto skutečností každý sám, až budeme končit tento rok a dělat nová
předsevzetí do toho dalšího roku 2002. I my na obecním úřadě a v zastupitelstvu se v tento
čas zamýšlíme nad celoročním hospodařením v obci a zvažujeme co se nám v obci povedlo,
co třeba méně a nebo co se vůbec nepovedlo. Jako vždy Vás chceme alespoň jedenkrát za
rok v tomto zpravodaji o všem informovat pokud možno co nejpodrobněji.
Podařilo se:
- plynofikace kulturního domu
- vyasfaltování dolní části obce (balenou drtí)
- další opravy komunikací po plynofikaci (výřezy v cestách)
- oprava komunikace k železniční zastávce
- vodovodní vrt na pitnou vodu
- rozšíření veřejného osvětlení až k domu č.p. 56
- oprava držáků sněhu na kulturním domě
- výměna žlabů na celé přední části kulturního domu
- generální oprava místností sloužících k pohostinství
- rozšíření vodovodu od č.p. 74 k č.p. 56
- nový informační panel u čekárny BUS
- žlab na cestě pro svod vody u č.p. 21
- opravy a zdvižení všech vodovodních poklopů domovních i hydrantových uzávěrů
- oprava obvodového zdiva rybníka u č.p. 10
- oprava kanalizačních výústí u č.p. 15 a před č.p. 17 (nové šachty)
- oprava kanalizační vpuště za č.p. 77 (nová šachta)
- nátěry plynových rozvodů v kulturním domě
- nátěry plotu kolem hasičské nádrže u č.p. 19
- projekt kanalizace
- pořízen návrh znaku a praporu obce (zaslán ke schválení do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
- je zpracován projekt a zažádáno o územní řízení pro stavbu Propojení vrtu do nového
rezerváru u kapličky
- máme příslib na odkoupení vodojemu u kapličky a přívodní sítě do obce a OMD
- před dokončením je projekt na opravu a vyčištění rybníka Morkusárna
- obdrželi jsme stavební povolení na zbudování alespoň části chodníků v obci (levá strana
podél silnice směr Žďár nad Sázavou – Přibyslav)
- připravuje se dopracování územního plánu naší obce
- jedná se o výkupu nebo výměně pozemků pro rodinnou zástavbu
- jsou v územním plánu i pozemky pro průmyslovou zástavbu, pokud majitelé těchto
pozemků dají souhlas k odprodeji nebo výměně, byl by to pro obec velký přínos. (pracovní
příležitosti, finanční příjem pro obec z daní).
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Samozřejmě, že se nepodaří vždy vše. Chtěli jsme udělat alespoň část chodníků a
dovybavit kulturní dům. Bohužel nepodařilo se, snad se to povede v brzké budoucnosti. Je
však podstatně větší část toho co se nám podařilo provést. Patří k tomu samozřejmě i
veškeré práce v obecních lesích. A není jich málo. V lesích se pracuje průběžně celý rok, tak
jak se zapotřebí. Tyto práce provádějí převážné občané, kteří by již nemuseli pracovat a
přece nám jdou pomoc. Za jejich pochopení a hlavně pomoc jim patří zvláštní poděkování.
Věříme, že pokud budou moci přijdou pomoc i v příštím roce.
Jak vidíte má obec dost věcí,které připravuje. Některé na příští rok, některé do delší
budoucnosti.
Pro příští rok bychom chtěli provést alespoň část chodníků, na které máme zažádáno
o dotaci v rámci Programu obnovy venkova, alespoň část inženýrských sítí (vodovod,
kanalizace, plyn, elektřina, komunikace) pro novou rodinnou zástavbu a propojení
vodovodního vrtu do vodojemu, abychom používali vodu, které je proti stávající výrazně
lepší, jak do množství tak hlavně do kvality. Podnikáme kroky k vyřízení dotace na
inženýrské sítě pro rodinnou zástavbu, kde je dotován každá bytová jednotka částkou 80
tisíc korun českých. Při zamýšlené ploše pro tuto zástavbu by to představovalo skoro 2,5
milionu korun českých. Při předběžném předpokladu potřeby finančních prostředků okolo
5 mil. korun by to byla veliká pomoc pro obec. Bude záležet na tom, zda se výše uvedenou
dotaci získáme. Velice nás mrzí postoj majitelů pozemků, kde je uvažovaná rodinná
zástavba a obec tam investovala třičtvrtě milionu korun českých do inženýrských sítí.
V dolní části je pět parcel a jsou již všechny prodány. Některé jsou zastavěny na ostatních
se bude zjara stavět. V horní části jich je naplánováno celkem 9 po 800 a 1000 metrech
čtverečních, z nichž bude k prodeji pouze jedna od jednoho majitele. V době,kdy bychom
měli šanci zajistit alespoň částečný, tolik potřebný rozvoj obce, tak tato šance mizí
s neochotou některých majitelů výše uvedených pozemků. Je to škoda i z toho důvodu, že
právě teď je o stavební parcely dosti značný zájem.

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
nove.dvory-zr@seznam.cz
Pokud by někdo měl cokoliv zajímavého, co bychom mohli na internetu zveřejnit, rádi Vaše
připomínky a náměty uvítáme.
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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.

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
Sportovní klub funguje v naší obci již osmým 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, ing. Němec Ivo, Štursa Radek ml.. 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 po 8. kole, respektive u „B“ po 6. kole kole
soutěží v ročníku 2001-2002:
Okresní přebor IV. Třída
1. TJ Sněžné A
8 8 0 0
128:16
2. Mostiště B
8 8 0 0
114:30
3. Rovečné B
8 5 0 3
88:56
4. TJ Jámy A
8 4 2 2
77:67
7 2 2 3
59:67
5. TJ Nové Město „B“
6. SK Nové Dvory A
7 3 0 4
70:56
7. TJ Poděšín B
7 2 0 5
43:83
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24
24
18
18
13
12
11

8. TJ Pikárec B
9. TJ Lhotky B
10. TJ ŽĎAS E

8 1 2 4
8 1 0 7
8 1 0 7

Okresní soutěž sk. A
1. TJ Sázava
6 6 0 0
2. SK Nové Dvory B
6 5 0 1
3. SK Vepřová B
6 4 0 2
4. TJ Poděšín C
7 3 0 4
5. TJ Velká Losenice
6 2 0 4
6. TJ Poděšín D
7 1 0 6
7. TJ Nové Veselí „B“
6 1 0 5

39:87 11
36:108 10
30:114 9

77:31
73:35
68:40
55:71
57:51
44:82
22:86

18
16
14
13
10
9
9

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 30.11.2001
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.
Dále Vás seznámíme s financováním “ Revitalizace pramenné části novodvorského rybníka“ (oprava Horního rybníka). Celkem revitalizace stála Kč 1 118 101,20,--,
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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

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Sboru dobrovolných hasičů obce Nové Dvory seznámil
s činností, kterou sbor v období roku 2001 vykonal.
Tradiční hasičský ples s následným organizováním karnevalu pro všechny děti
obce i blízkého okolí je první větší akcí, kterou náš sbor zajišťuje. Nálada byla výborná,
ke které jistě přispěla skutečnost, že kult. dům byl poprvé vytápěn novým plynovým
topením. V letošním roce byla zahájena v našem kult. domě společenská akce okrsku a
to, přátelské posezení a setkání členů se svými rodinnými příslušníky za účasti hudby.
Toto by se mělo opakovat každým rokem, pokaždé však na půdě jiného sboru.
Další velice vydařenou akcí letošního roku bylo uspořádání sportovního
odpoledne na trati v okolí naší vesnice. Toto odpoledne bylo věnováno dětem k jejich
červnovému svátku. Významnou a určitě nejnáročnější kulturní akcí celého roku je již
tradiční zorganizování kácení máje. I přes veliké potíže s počasím, se vše podařilo
zdárně připravit. Veliká účast přítomných, výborné pohoštění a občerstvení, soutěže pro
přítomné a kulturním vložky hlavních pořadatelů jistě přispěly ke slavnostní atmosféře
celého nedělního odpoledne.
Svěřená technika je řádně udržována v pohotovostním stavu. Naštěstí k žádnému
ostrému výjezdu nemuselo letos dojít.
Jedno družstvo sboru se zúčastnilo okrskové soutěže ve Vepřové. Zde si vybojovalo
velice dobrým výkonem postup do okresní soutěže, která se uskutečnila v Novém Městě
na Moravě.
Z dalších činností, které bych zde chtěl připomenout je sběr starého železa, čištění
koupaliště, mikulášská nadílka pro děti naší obce, osobní blahopřání jubilujícím členům
sboru, ale i uctění památky při posledním rozloučení s členy našeho sboru.
Několik čísel, týkající se našeho sboru. V letošním roce má SDH Nové Dvory 77
členů, z toho je 13 žen.
Závěrem mi dovolte, abych všem spoluobčanům popřál jménem SDH Nové Dvory
i jménem svým hodně zdraví, rodinné i pracovní spokojenosti, žádný ostrý výjezd a
šťastné vykročení do Nové roku 2002.
ing. Halík Vladimír, jednatel SDH Nové Dvory

Významná životní jubilea oslavili
Marek Miroslav č.p. 13
Marek Bohumil č.p. 54
Rosecká Vlasta č.p. 32
Sobotková Ivana č.p. 78

50 roků
50 roků
50 roků
50 roků
Fišar Josef č.p. 69
Fišarová Marie č.p. 2
Kajuk Vlastimil č.p. 17
Lojková Jaroslava č.p. 57
Lukačová Zdena č.p. 56
Němcová Marie č.p. 72
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60 roků
60 roků
60 roků
60 roků
60 roků
60 roků

Lojek Josef č.p. 57
Šmerousová Helena č.p. 47
Šmerous Jaroslav č.p. 68

65 roků
65 roků
65 roků
Dvořáková Božena č.p. 58

Kasal Miloslav č.p. 3

70 roků

75 roků
Růžičková Emílie č.p. 73

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

80 roků

82 roků
86 roků
87 roků
89 roků
90 roků

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

92 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme.
Děti narozené v tomto roce:
Waserbauer Radek č.p. 16
Štursová Lucie č.p. 24
Němec Tomáš č.p. 63
Rosecký Patrik č.p. 32
Šmídová Natálie č.p. 19

Přihlášení k trvalému pobytu
Kulhánek Tomáš č.p. 54

Odhlášeni z trvalého pobytu
Benešová Ludmila č.p. 18
Benešová Lucie č.p. 18
Beneš Petr č.p. 18
Mokrý Tomáš č.p. 7

Navždy nás opustili
Tománek Jaroslav č.p. 39
Paleček Vladimír č.p. 76
Novotná Marie č.p. 17
-7-

Rychlá Ludmila č.p. 20

Trochu šafránu z Novodvorského archivu
Pamětní kniha jednotřídní školy v Nových Dvorech

Zde opět navážeme na loňský zpravodaj a seznámíme Vás s událostmi, které se v naší
obci a nejen v ní udály před 100 lety tedy v roce 1901, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize
jednotřídní školy v Nových Dvorech. Možná, že se zdá, že články jsou napsány v jakémsi
chaotickém sledu, ovšem v takovém sledu jsou ve skutečnosti zaznamenány v pamětní knize:
Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 2. v. r.1901 čís. 7866

Za příčinou stejnoměrného postupu při vyučování zpěvu na školách obecných a
měšťanských a při klasifikaci dítek nemajících hudebního sluchu, vydala c.k. zem. škol. rada
vynes. ze dne 2. května 1901 čís. 7866 tato nařízení:
1. Dispens školnímu dítku z praktických cvičení ve zpěvu může od místní školní radi k žádosti
rodičů neb jich zástupců je tehda vyslovena býti, jestliže těžká porucha nebo vada ústrojí
sluchového a hlasového svědectví lékařským jest prokázána.
2. Vyučování zpěvu na škole národní nesmí se obmezovati na pouhé mechanické nacvičení
písním, nýbrž musí tu pěstována býti od nejnižšího stupně počínajíc sluchová a hlasová cvičení,
upravená methodicky a účelně pro každou třídu a pro každé oddělení.Při těchto cvičeních jest
pak zvláště přihlédati k těm dětem, které jsou bez hudebního sluchu anebo u nichž se hudební
sluch dosud měrou skrovnou jev, tak aby i při nich smysl pro tony byl buzen a vzděláván.
3. Při stanovení klassifikační známky ze zpěvu těmto dítkám jest vždy k nezaviněnému
nedostatku hudebního sluchu škol přiměřeně zřetel míti, pokud se týče vyšších stupňů škol výše
organisovaných, na nichž vedle praktického cvičení ve zpěvu také theoretická poučování se
konají, jest blahovolně a vzhledem k celkovému prospěchu dítka střední známku mezi
theoretickým věděním a praktickým uměním přisuzovati.
Dítka školní nemají přidržovány býti ku pracem průmyslovým

V žádostech za úlevu v docházce školní na dobu letní nebylo místní školní radou všude
šetřeno rubriky, v níž mělo býti udáno, potřebných rodiče dítek ku práci hospodářské, a dá se
souditi, že mnohé z dítek úlevou žádajících budou rodiče přidržovati k síťkování. Za tou
příčinou vybízí c.k. okr. škol. řada místní školní rady a správy škol, aby po oboustranném
dohodnutí případy, kde by děti školní zneužily úlevy ku pracím průmyslovým apod., oznámily,
abychom ve smyslu uvedených nařízení úlevy jim odňali.
Návod ku rychlému, spořádanému vyprázdnění škol při nebezpečenství požáru apod.

C.k. okres. škol rada podává návod k rychlému, spořádanému vyprázdnění škol při
nebezpečenství požáru a jiných případech panického postrachu, doporučený výnosem c.k. zemské
škol. rady ze dne 15. dubna 1901 čís. 6924.
-8-

Okresní porada učitelská v Chotěboři

Okresní porada učitelská konala se dne 24. července r. 1901 o 9. hod. dopol. v kreslírně
měšť. školy v Chotěboři.Před tím o 8 hod. ranní bude ve farním chrámu Páně mše svatá.
Pořad:
1. Zahájení porady a volba dvou zapisovatelů.
2. Zpráva c.kr. okr. škol. inspektora.
3. Nejnovější výzkumy z oboru elektrotechniky. Přednese učitel měšť. šk. p. V. Nendörf.
4. Podrobné rozvrhy učiva ze zeměpisu na školách jedno-trojtřídních.
Referují pp. J. Švadlenka, J. Spurný a Fr. Horšík.
5. Doplnění podrobné osnovy z přírodopisu na samostatných školách pětitřídních.
Referuje p. učit. J. Polák.
6. Volba
7. Zpráva knihovní komise
8. Volba stálého výboru
9. Volné návrhy
Návšteva školy ze strany členů úřadů školních

Místní dohližitel školní (byl) pan Vojtěch Rosický byl přítomen při vyučování v úterý 19.
února r. 1901. Poněvadž p. Vojtěch Rosický zvolen byl za starostu obce, ustanoven jest
dohližitelem školním p. Jan Kasal, rolník č.p. 3.,který přišel do školy v pátek dne 22. března
t.r. odpoledne, aby zde přítomen byl vyučování.
Dobrodincové školy

Slovutný pan Frant. Rosický, c.k. zem. insp. školní v Praze daroval žákovské a
učitelské knihovně zdejší školy 14 knih v ceně 32 K. Jan Frič, správce školy, daroval zdejší
škole vycpaného ježka, vycpanou sojku a vycpaného špačka.Mimo to dvě knihy do žákov. knih.
v ceně 1 K 12 h.
Docházka školní

Počet školních půldní:
1. Počet školních půldní vůbec ve šk. r. 1900/1901 ……… 15.352
2. Počet půldní nezameškaných …………………………. 13.434 = 87.51%
3. Počet půldní zameškaných:
a) omluvených …………………………………… 1.399 = 9.11%
b) neomluvených …………………………………. 519 = 3.38%
4. Počet půldní v nichž bylo vyučováno …………………
400
Statistické přehledy

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých
hochů
děvčat
na počátku škol. roku
19
30
na konci škol. roku
16
28
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání
vyzn. nábožen. katolického
16
27
vyzn. nábožen. evangelického
0
1
c) Počet dětí školou povinných ve školní obce, a počet dětí do školy přijatých
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úhrnem
49
44
43
1

1. na počátku škol. roku
2. na konci škol. roku
Z těch chodilo do jiných škol

22
15
2

30
27
1

52
42
3

Její c. a k. výsost arcivévodkyně Marie Valerie porodila arcivévodkyni Marii
Alžbětu Teresii Filomenu Ignacii

Její c. a k. výsost nejjasnější paní arcivévodkyně Marie Valerie, choť jeho c. a k. výsosti
nejjasnějšího pana arcivévody Františka Salvatora, šťastně porodila v úterý dne 19. listopadu
r. 1901 na Wallsee arcivévodkyni, jež pokřtěna byla vysoce důst. dvorním a hradním farářem
biskupem drem. Vavřincem Mayerem. Při křtu obdržela novorozená arcivévodkyně jména:
Marie Alžběta Teresie Filomena Ignacia. .
Slavnosť svěcení školní budovy

V obci naší konala se dne 27. října r. 1901 slavnosť svěcení přestavby školní budovy. Sama
příroda přispěla toho dne ku pomoci. Krásný den zvyšoval mocně dojem významné slavnosti.
K 1 hod. odpočalo se scházeti četné obecenstvo k budov školní. Po 1 hod. seřaděn průvod.
Napřed školní mládež za dozoru svého učitele, pak členové místní školní rady a obecní
zastupitelstvo, ze těmito ostatní obyvatelstvo zdejší i z okolních obcí. Průvod ten nastoupil
pochod za zvuků hudby vstříc panu posvětiteli p. Janovi Laštovičkovi, faráři v Nížkově. Za
vesnicí přivítal zdejší učitel důst. pana faráře a žádal jej, aby laskavě na sebe vzal úkol
posvěcení školní budovy. Po té obrátil se průvod nazpět. U kříže naproti č.p. 4 pomodlil se pan
posvětitel za asistence důst. pána P. Jana Tošovského,kaplana z Přibyslavi, některé modlitby a
litanie. Odtud hnul se průvod k budově školní. Před budovou školní promluvil důst. pan farář
případnou řeč, poukázán zvláště na způsob výchovy mládeže doma a ve škole, citoval slova
známého přísloví: Jaký mlynář, takový mlýn; jaký otec, takový syn. Nyní započal vlastní
obřad svěcení budovy školní zevnitř, po němž za křestem vešla školní mládež, místní školní
rada, obecní zastupitelstvo a část obecenstva dovnitř,kde ve třídě bylo svěcení dokončeno. Po
obřadech svěcení promluvil správce zdejší školy. Přivítal všechny přítomné, poděkoval jim, že
přišli jeviti radosť nad vykonáním díla veledůležitého pro školní obec i pro národ náš.
Předeslav několik slov o účelu školy vůbec, oslvoil mládež školní připomínaje jí povinnosti ku
svým rodičům, kteří z lásky k svým dětem budovu školní přestavěti dali. Vysvětliv pak přísloví:
Zdárná mládež, naděje vlasti, udělil rodičům krátké rady, by společně se školou mravní zásady
prováděli. Skončil poděkováním všem,kteří ku stavbě školy přispěli se zavázali, dále c.k. okr.
škol. radě, kteráž působila, aby škola v nynější podobě zbudována byla, veledůstojnému
kněžstvu za obřad posvěcení školy a všem učitelům a hostím, kteří přítomností svou tento den
vzácnějším učinili. Ku konci, zmíniv se stručně o pokroku školství za panování našeho
Nejjasnějšího panovníka císaře a krále Františka Josefa I., vyzval všechny přítomné, aby
provolali Jeho Veličenstvu třikráte hlučné: SLÁVA. Na to zahrála hudba Rakouskou národní
hymnu: Zachovej nám hospodine! Tím slavnosť skončena. Po slavnosti poděleny byly všechny
školní dítky cukrovím.
Místní školní rada

Členové místní školní rad jsou:
Vojtěch Rosický, rolní č. 13, předseda
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Jan Bratršovský, šk. dohližitel
Jan Kasal, rolník č. 3, člen
Jan Frič, správce školy
Náhradníci: Fr. Šmerouz, rol. č. 8 a Tom. Fišar, rol. č. 16.
Okresní školní rada
C.k. okr. insp. školním jest p. Tomáš Pelikán, řed. měšť. dívčí šk. v Polné
Členové okres. škol. rady jsou:
1.Leopold Zvěřina, starosta města Chotěboř
2. P. Čeněk Juzl, farář v Nové Vsi
3. Bed. Kostka, řed. měšť. šk. v Chotěboři
4. Julius Mayer, říd. ně. v N. Vsi
5. Eduard Němec, obchodník v Hor. Studenci
6. Karel Nevole, mlynář ve Vísce
7. Frant. Nikefeld, starosta v Přibyslavi
8. Ant. Sládek, starosta okr. Přib.
9. Jan Štekl, zvěrol. v Beskymě.
Stavební úpravy a změny na budově školní

Dne 15. listopadu r. 1901 počalo se vyučovati v nové budově škol. V této škol budově
nalézá se v přízemí byt pro učitele, setkávající z kuchyně, jednoho pokojíka a spižírny. Vedle
sklepa jest místnost pro zasedání míst. škol. řady neb obec. zastupitelstva. V první poschodí jest
třída, opatřena třemi ventilacemi. V učebně jsou plášťová kamna. Vrchní desky všech lavic
natřeny jsou barvou tmavě zelenou, postranní desky barvou tmavě žlutou. Záchod pro chlapce
oddělen jest prkennou příhradou do záchodu pro dívky. Vedle kabinetu nalézá se ještě druhý
pokojíček pro učitele. O dřevník, který byl zrušen nebylo znovu postaráno.
Péče o mravné vychování mládeže školní

O mravný a zdárný vývoj mládeže pečovati náleží nejen učitelů, úřadům školním, nýbrž také
představenstvům obecním, jakož i všem a každému kdo v mládeži vidí budoucnost národa.
Obecním starostům, jako předsedům místních škol. rad ukládá zemský zákon ze dne 24. února
r. 1873 č.17 z. z. v § 11 odst. 6, aby učitelstvo podporovali u výkonech jeho povlání, zvláště
pak u vykonávání kázně, by bděli nad tím, jak se mládež mimo školu chová, a nade vším, co
vliv má na vychování mládeže školní. C. kr. okr. škol. rada doporučujem v zájmu usilovnější
péče o zdar a mravnou výchovu mládeže toto:
1.Zastupitelstva obcí, místní škol. rady a vůbec všichni občané podporujte školu u
vychování mládeže a bděte bedlivě vždy a všude nad její mravností.
2. Jmenovitě nebuďte trpěny mládeži večerní toulky a zúčastňování se tanečních zábav.
3. Budiž důsledně se strany obecních úřadů používáno ustanovení § 177 a 178 zák.
občan., týkajícího se odejmutí moci otcovské tomu, kdo by vychování dětí svých zcela
zanedbával.
4. Pravidelná docházka do školy, budiž všemi činiteli, jimž na zdaru školy záleží,
výdatně podporována.
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5. Stavování chudé mládeže školní o polednách, darování oděvu a vůbec dobročinnosti
k mládeži školní se velice doporučuje a očekává se zejména od obec. úřadů, že o organisaci
dobročinnosti v té příčině potřebné se postarají.
6. V každé obci, kde je mnoho dělnictva, doporučuje se zřizovati opatrovny nebo školy
mateřské pro děti od dvou do šesti let.
7. Bez vysvědčení na propuštěnou ze školy nebo vysvědčení na odchodnou nesní nikdo
vzat býti ani do učení, ani najat do trvalé služby anebo práce tovární. Knížky čelední a
pracovní nesmějí nikomu býti vydány, kdo se může prokázati vysvědčením na propuštěnou ze
školy.
8. Vzájemné styky mezi rodiči a učiteli dětí jejich buďte pilně a oboustranně pěstovány.
9. Spořivosti mládeže, jmenovitě ukládáním úspor do pošt. spořitelny, pak čistoty a též i
lásky k přírodě buď pilně dbáno.
Účastenství školy v boji proti alkoholismu

V pokynu c.k. zem. škol. rady ukládá se učitelstvu škol obecných a měšťanských,by použilo každé
při vyučování jednotlivých předmětů se naskytující příležitostí k důtklivým poučením a aby
svěřenou mládež opětovně a s veškerým důrazem upozorňovalo na nebezpečenství ustavičného
a nemírného požívání alkoholu. Při volbě knih do žákovské ai učitelské knihovny má býti zření
k zájmům snah směřujících k potírání alkoholismu..
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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 2001. 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 2002 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 18.12.2001
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