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

Svěcení znaku
a praporu obce
a patrona hasičů
sv. Floriána

Vysázení stromu
života při
Setkání
Novodvorských
rodáků 2002

Foto Novodvorských rodáků 2002

Vážení spoluobčané !
Jako každý končící rok,tak i letošní si zaslouží své zhodnocení. Již po několik roků
v tuto předvánoční dobu Vám předkládáme poměrně hrubý výčet toho, co se v obci
podařilo a další informace, které jste si mohli (alespoň většinu z nich) přečíst na úřední
desce u Kulturního domu během roku. O dalších věcech a jejich podrobnostech Vás chceme
seznámit v tomto zpravodaji.
Především hlavní událostí roku byly Parlamentní, Senátní a komunální volby.
V parlamentních volbách v naší obci zvítězila poprvé ČSSD. Ve volbách do Senátu zvítězil
za okres Žďár nad Sázavou starosta města Bystřice nad Pernštejnem Ing. Josef Novotný.
V komunálních volbách v naší obci byli do zastupitelstva obce zvolení:

Ing. Ladislav Němec, č.p. 63
Naděžda Šmerousová, č.p. 68
Ing. Ivo Němec, č.p. 63
Ing. Radovan Štursa, č.p. 24
Ing. Vladimír Halík, č.p. 30
František Doležal, č.p. 50
Josef Sobotka, č.p. 71
Ing. Marie Greplová, č.p. 35
Jan Tonar, č.p. 74
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 15. listopadu 2002 byl starostou obce
zvolen Josef Sobotka, č.p. 71 a místostarostou obce Ing. Ladislav Němec, č.p. 63. Podle
ustanovení §84 odst. 2 zákona č. 128/2000 o obcích, zastupitelstvo obce zřídilo 4 své výbory
(finanční, kontrolní, stavební a výbor pro SOZ) a zvolilo jejich předsedy a členy:

předseda finančního výboru: Ing. ŠTURSA Radovan, Nové Dvory 24
členové finančního výboru: LANGPAULOVÁ Ludmila, Nové Dvory 28
PALEČKOVÁ Blanka, Nové Dvory 76
předseda kontrolního výboru: Ing. HALÍK Vladimír, Nové Dvory 30
členové kontrolního výboru: SÁBLÍK Jiří st., Nové Dvory 38
Ing. GREPLOVÁ Marie, Nové Dvory 35
předseda stavebního výboru: TONAR Jan, Nové Dvory 74
členové stavebního výboru: Ing. WASSERBAUER Radek, Nové Dvory 16
ŠMEROUS Jaromír, Nové Dvory 11
předsedkyně výboru pro OZ: ŠMEROUSOVÁ Naděžda, Nové Dvory 68
členové výrobu pro OZ:
RŮŽIČKOVÁ Emílie, Nové Dvory 73
MARKOVÁ Marta, Nové Dvory 53
SOBOTKOVÁ Milada, Nové Dvory 71
Všichni ostatní, kteří kandidovali, byli zvolení jako náhradníci pro případ doplnění
zastupitelstva obce. Všichni členové zastupitelstva obce na ustavujícím zasedání složili
následující slib: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro výkon funkce starosty a
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místostarosty nebude nikdo uvolněn(tzn. funkce budou vykonávány po zaměstnaní) a
zvolilo jednoho zástupce starosty (místostarostu).
Další velkou a velmi zdařilou událostí obce bylo setkání Novodvorských rodáků po
pěti letech, spojená se svěcením obecního znaku a praporu obce a posvěcením sošky patrona
hasičů sv. Floriána. Od účastníků setkání Vám máme všem tlumočit poděkování za
přípravu a krásný průběh této slavnosti. Setkání se zúčastnilo celkem 146 rodáků. Po celou
dobu setkání točil pan Černý ze Sirákova dokumentární film ze setkání a poté vytvořil
videokazety a CD. Videokazet bylo prodáno celkem 56 ks a 10 ks CD. Všichni účastníci byli
velmi spokojeni a těší se na příští setkání. Velkému zájmu se těšila výstava dobových i
současných fotografií,školních, školkových a obecních kronik, ale i krásná výstavka prací
postižených dětí z Křižanova.
Věřím, že bylo určitě víc akcí, které Vás během roku upoutaly a o nich Vás chceme
ještě informovat. V průběhu roku to byly tyto akce:
- pořízení nového vybavení k počítači na obecním úřadě v hodnotě 36 825,-- každý rok přispíváme 5 000,-- na domov postižených dětí v Křižanově
- přeložení telefonního kabelu na stavebních parcelách v horní části obce za Augustinovi
- zaměření 5 nových stavebních parcel Za Kovárnou, z nichž je již jedna prodána a prodej
další se v současné době vyřizuje
- byla provedena část kanalizace u č.p. 56 a budoucího penzionu p. Kasala č.p. 44
- byl vybudován přívod vody z nového vodovodního vrtu do rezervoáru na Merku,který
obec koupila od Svazku obcí Žďársko za 1 250 000,--; propojení z vodovodního vrtu do
rezervoáru bylo vyprojektováno na 1 467 241,-- a postaveno svépomocí místních dříve
narozených za 596 616,-- bylo rozebráno oplocení kolem jedné staré vodovodní studny a oplocen pozemek nového
vodovodního vrtu
- nákladem 3000 ks byla vydána Svazkem obcí Pod Peperkem (Velká Losenice, Nové Dvory,
Sázavou, Hamry nad Sázavou) brožura z historie a současnosti tohoto mikroregionu
- byla přestěhována obecní garáž od hasičské zbrojnice k obecnímu skladu za Augustinovi
- 14. května 2002 byl obci Parlamentem ČR udělen znak a prapor obce, který bude navěky
naší obec reprezentovat
- byla opravena autobusová čekárna
- provedena výstavba chodníků po pravé straně celé obce ve směru na Žďár nad Sázavou
nákladem 889 355,-- osazeny obrubníky kolem hasičské zbrojnice a ve zbytku celé horní ulice
- vyasfaltovaná celá horní ulice a za hasičskou zbrojnicí v částce 277 000,-- drobné opravy cesty k vlakové zastávce
- oprava poruchy vedení vodovodu k č.p. 56
- byl vykoupen pozemek o výměře 201 m čtverečních kolem vodovodního vrtu
- vyřizují se podklady pro územní řízení pro rodinnou zástavbu Podevsí
- je zpracován projekt a vyřízeno stavební povolení na opravu rybníka Morkusárna
- připravují se podklady pro žádost o dotaci SFŽP na opravu rybníka Morkusárna (příslib
75% nákladů) – projektový rozpočet 1 075 315,-- před dokončením je územní plán obce, jako územně plánovací dokumentace
- je zadán reklamní panel na prodej stavebních parcel
- současně se vyřizuje potřebná dokumentace a doklady pro Mateřskou školu, která bude
od 1.1.2003 fungovat jako samostatný právní subjekt (příspěvková organizace)
- zastupitelstvem obce byla do funkce ředitelky MŠ jmenována paní Eva Kulhánková ze
Sněžného
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Ne vždy se podaří vše co bychom si představovali. Vše je obvykle závislé na financích.
Do budoucna bychom se chtěli zabývat především dokončením chodníků v obci, dále
lokalitou pro rodinnou zástavbu Podevsí, což však nebude jednoduchá záležitost. Tato akce
si vyžaduje několik milionů korun, které ovšem v současné době nemáme a to představuje
jenom občanskou vybavenost (voda,plyn,elektřina,kanalizace,komunikace). Zatím
připravujeme výkup pozemků, územní řízení a projekt na inženýrské sítě pro tuto rodinnou
zástavbu.V zadání územního plánu se řeší už loni zmiňovaná lokalita pro průmyslovou
zástavbu. Kdyby se toto podařilo uskutečnit, obci by to velice prospělo a pomohlo. Dále by
se
ke konci příštího roku nebo v roce 2004 měla uskutečnit oprava rybníka Morkusárna,
přičemž předpokládáme i vyčištění rybníka u č.p. 13. Samozřejmě, že máme ještě další
představy o potřebných akcích, jenomže bohužel vše závisí na již jednou zmiňovaných
financích.
A nyní pár všeobecných informací:
Obec má nové internetové stránky, na kterých spolupracujeme s Ing. Bohumilem
Markem č.p. 54:

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

nove.dvory-zr@seznam.cz
Pokud by někdo měl cokoliv zajímavého, co bychom mohli na internetu zveřejnit, rádi Vaše
připomínky a náměty uvítáme.
Do konce ledna je zapotřebí zaplatit stanovený poplatek za odpady, tento poplatek se
nemění a zůstává tedy Kč 200,--/jeden obyvatel obce. Od 1. ledna 2003 se budou třídit a
odevzdávat i obaly nazývané TETRAPACK. Jsou to obaly od mléka, džusů, vína a dalších.
Zkrátka všechny obaly v kterých se dodávají různé tekutiny. Chtěli bychom požádat
občany, aby tyto obaly nepálili, ale odevzdávali do kontejneru s plasty. Obec za tyto tříděné
obaly dostává zpět část peněz, které může použít na nákup dalšího kontejneru na tyto
tříděné odpady a na úhradu dalších nákladů spojených s odpady.
Připomínáme, že povinností majitele psa je zaplatit poplatek ze psa také do konce
měsíce ledna. Tento poplatek činí Kč 50,-- za jednoho psa a Kč 80,-- za každého dalšího psa.
Dále oznamujeme, že obecní úřad provádí ověřování listin i ověřování podpisů
(provádí Martin Šmíd), v případě nutnosti na požádání i mimo úřední hodiny.
I nadále platí nabídka zasílání krátkých textových zpráv z Obecního úřadu Nové
Dvory:
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Informace z Obecního úřadu na mobilní telefon nebo E-mail
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 a anonymní, k odeslání je třeba pouze tel. číslo nebo E-mail.

SMS

E-mail

Pošlete ze svého mobilního telefonu popř. z Internetu
SMS zprávu ve tvaru "PRIHLAS ZPROUND číslo
Vašeho mobilního telefonu", tzn. např. "PRIHLAS
ZPROUND 603123456"
na tel. číslo:

724 300 463

Pošlete E-mail s požadavkem na přihlášení popř.
odhlášení zasílání zpráv na

nove.dvory-zr@seznam.cz
E-mail by měl obsahovat předmět:
pro přihlášení --- Prihlas ZPROUND
pro odhlášení --- Odhlas ZPROUND
a hlavně E-mailovou adresu, na kterou si přejete
zprávy zasílat, jestliže se liší od adresy, z které
odesíláte registrační E-mail.

Můžete si zaregistrovat zasílání SMS i E-mailů. Jestliže proběhne registrace úspěšně,
přijde Vám SMS popř. E-mail s potvrzením.
Vzhledem k prozatímnímu ručnímu zpracování registrací toto může trvat i několik dní, nejdéle však týden.
Jestliže Vám potvrzení ani po týdnu nepřijde, pak toto oznamte na 724 300 463 nebo
nove.dvory-zr@seznam.cz
Registraci můžete provést i telefonicky na OÚ Nové Dvory na čísle 566 666 294 a to každou Středu od
19:30 hod. do 21:30 hod. (zařizuje Martin Šmíd), popř. se můžete stavit osobně na OÚ a E-mail nebo tel.
číslo nahlásit.

V červnu letošního roku jsme Vás informovali o problémech s dotací na plynofikaci
naší obce. Protože se blíží termín, kdy již skutečně budeme muset udělat vyúčtování dotace
(březen 2003) znovu otiskujeme tuto naléhavou žádost a prosíme občany, aby znovu zvážili
svoji možnost napojení. Velmi naléhavě žádáme všechny občany naší obce včetně majitelů
rekreačních chalup, aby velmi uváženě a pečlivě zvážili svojí možnost připojení na plyn.
Třeba jenom plyn na vaření nebo ohřev vody, kde je dokázáno, že proti elektrice nebo
propan-butanu je ať už vaření nebo ohřev vody podstatně levnější. Stačí napojení
samostatně jenom například bojler na ohřev vody nebo samostatně sporák na vaření.
Velmi důležité je to připojení, není nikde psáno kolik plynu se musí odebrat, stačí jeden
spotřebič. Žádáme Vás o to proto, že obec na rozvody po obci dostala dotaci ze Státního
fondu životního prostředí (SFŽP), kde ve smlouvě je jedna z podmínek 90% napojení obce.
V březnu při jednání se SFŽP, kdy jsme měli toto devadesátiprocentní napojení dokládat,
jsme zjistili, že máme zhruba asi 20% napojení. SFŽP nám na naší žádost smlouvu
prodloužil do března roku 2003 a navíc nám slevil z 90 % na 50% napojení, což už je velice
velká úleva. Záleží na nás na všech, jak se k této záležitosti postavíme. Schází nám přibližně
25 přípojek. Nedokážeme-li to do příštího března, hrozí obci povinnost vrácení celé dotace
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zpět SFŽP. Zvážíme-li, že tato dotace činí 1,5 mil. Kč, stojí to za tu úvahu. Ještě jednou Vás
žádáme o zvážení Vašeho napojení na plyn, stačí osazení plynoměru.
Po zkušenostech z letošních katastrofálních záplav by bylo dobré vědět co dělat když
se ozve „varovný signál sirény ……….“:
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Ještě pár slov ke skládce Podevsí, která by vlastně neměla vůbec existovat. Stále
existují lidé, kteří nezodpovědně a bezohledně ohrožují obec tím, že na skládku vyvážejí
všechno možné (papír, dřevo, trávu, jablka apod.) i různé nebezpečné odpady se zde
najdou. Ohrožení spočívá v tom, že když toto zjistí inspekce životního prostředí stihne nás
pokuta od 100 000,-- výše. Zvažte všichni koho se to týká svoje počínání.
Sobotka Josef, starosta obce

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
poř.

Družstvo

C

1. Sokol Žďár nad Sázavou
2. Velké Meziříčí "C"
3. Zemas Mostiště "C"
4. TJ Jiskra Měřín "B"
5. TJ Nové Město na Moravě "B"
6. SK Nové Dvory "A"
7. SK Nové Dvory "B"
8. TJ Poděšín "B"
9. SK Sokol Lhotky "B"
10. ŽĎAS Žďár nad Sázavou "E"
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V

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

R

8
5
5
3
3
3
3
2
1
0

P

0
3
1
3
3
1
1
1
1
0

skore

0
0
2
2
2
4
4
4
6
8

114
96
85
81
67
68
61
42
59
34

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

body

30
38
49
63
77
76
83
84
85
110

24
21
19
17
17
15
15
12
11
8

FINANCE OBCE
V této části zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s finanční situací obce Na
začátku roku měla obec na účtech částku Kč 1 005 103,92. K 30. 11. 2000 měla obec na
základním běžném účtu částku Kč 84 731,20., což dělá rozdíl Kč – 920 372,72, který
představuje předběžný výsledek hospodaření obce (schodek)..

Hospodaøení obce k 30.11.2002
TEXT
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy (prodej parcel)
Dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl (výsl. Hospodaření)

Rozpočet

Skut. stav k 30.11.02

1 514 900,00
672 311,00
50 700,00
120 000,00
2 357 911,00
1 567 065,00
1 690 846,00
3 257 911,00
-900 000,00

1 206 361,00
553 813,14
51 300,00
120 000,00
1 931 474,14
1 326 197,14
1 420 546,00
2 746 743,14
-815 269,00

% plnění
79,63
82,37
101,18
100,00
81,91
84,63
84,01
84,31
84 731,00

V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tyto akce:
1. Nákup rezerváru na Merku za celkovou částku: 1 250 000,-2. Vodovod z vodovodního vrtu do rezerváru za celkovou částku: 596 616,-3. Výstavba 1. části chodníků v obci za celkovou částku: 889 355,-4. Vyasfaltování silnice horní ulice a silnice kolem hasičské zbrojnice za celkovou
částku: 277 000,--. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova ve výši
120 000,--.
Martin Šmíd, ekonom obce

Pár slov o obecní knihovně
V roce 2002 bylo nakoupeno 30 svazků knih různého žánru. Všechny knihy byly řádně
zapsány, obaleny a zařazeny do přírůstkového seznamu. Podle počtu výpůjček jsme se zavděčili
především dětem. Od okresní knihovny jsme si zapůjčili 30 svazků knih a i zde byli spokojeny
především děti a máme v úmyslu i nadále knihy z okresní knihovny půjčovat. Dne 7.11.2002 byla
naše knihovna vyhodnocena jako KNIHOVNA VYSOČINY 2002. K vyhlášení došlo v Havlíčkově
Brodě.
Emílie Růžičková, knihovnice

Ocenění naší knihovny
a
její knihovnice.
Vyšlo v deníku VYSOČINA.
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Sbor pro občanské záležitosti (SOZ)
Jako v každém roce i v roce 2002 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.
Velkou událostí v naší obci se stalo druhé setkání rodáků. Jistě se potěšila spousta našich
občanů, při setkání se svými příbuznými a známými. Tato akce by se těžko uskutečnila, kdyby
nebyla ze všech sil podporávána naší obcí, občany a organizacemi.
Přejeme tímto i my, členky SOZ hodně zdraví, radosti a pohody o Vánocích.
Emílie Růžičková, členka SOZ

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení občané!
Ocitáme se na prahu nového roku 2003, který bude v naší mateřské škole
rokem plným změn. Od 1.ledna se staneme příspěvkovou organizací –
samostatným právním subjektem. To pro nás bude znamenat větší volnost a
samostatnost při rozhodování i hospodaření školy a zároveň nám přinese více
starostí. Protože jsme tu ale hlavně pro děti, budeme se usilovně snažit o to,
aby veškeré změny se jich dotkly pouze v kladném smyslu.
Co se v mateřské škole od září dělo?
Jeli jsme do divadla ve Žďáru nad Sázavou na pohádku Říjnový kvítek Vítek
a do divadla v Polné na pohádku Kocour Modroočko.Největší podzimní akcí
byla oslava Helloweenu, na které jsme měli překvapivě velkou účast. Ve
školce nás navštívil Mikuláš s Andělem. Čeká nás ještě vánoční besídka, na
které děti přednesou rodičům pásmo básní a písní a také zahrají divadelní
scénku. Za odměnu dostanou dárečky pod stromeček..
Velice si vážím také rodičů, kteří se nemalou mírou podílí na zlepšování
prostředí pro děti. Jen díky jejich ochotě jsme měli pravidelně posekanou
trávu na školní zahradě. Někteří rodiče začali barvit prolézačky a lavičky. Za
veškerou pomoc všem velice děkuji a těším se na další spolupráci. Velké
poděkování patří sponzorům naší mateřské školy, paní Němcové Marcele,
která nám pomohla s výzdobou jídelny – sušenými květinami a hlavně panu
Ing. Kasalovi Jaromírovi, který přispěl nemalou částkou na koupi
elektronických varhan. Velmi rádi a s vděčností uvítáme ty z vás, kteří by
chtěli také přispět k zkvalitnění prostředí pro děti nebo nákup nových hraček.
-8-

Co nás čeká v novém roce?
Od února zahájíme plavecký kurs v plaveckém bazénu ve Žďáru nad
Sázavou, kam pojedeme celkem devětkrát. Nadále chceme navštěvovat
divadla. Jaro přivítáme vynášením „ MORENY “– paní Zimy, to budeme
chodit po vsi, navštěvovat rodiny a zpívat jarní písně. Maminkám k jejich
svátku připravíme další besídku a na Den dětí půjdeme hledat poklad. Na
závěr školního roku pojedeme na výlet.
Přeji Vám všem radostné a klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
Eva Kulhánková, ředitelka MŠ

Činnost Sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů naší obce čítá k dnešnímu dni 77 členů, z toho je
14 žen.Ve své výzbroji vlastní a řádně udržuje v provozuschopném stavu dvě
stříkačky PS-12 a DS-16, autocisternu Praga RN a nákladní automobil TATRA
T-805. Ukázkou připravenosti naší techniky byl ostrý výjezd k požáru v Pořežíně,
který vypukl v červenci letošního roku. Kromě svěřené techniky se sbor stará
rovněž o budovu hasičské zbrojnice. Pravidelně se účastníme hasičských soutěží.
Letos bylo pořádání svěřeno hasičům z Bukové. Naše omlazené družstvo se
umístilo na pěkném 3. místě. Důležitou činností sboru jsou preventivní prohlídky,
které jsou prováděny v pravidelných termínech.
Z kulturních akcí je třeba připomenout pořádání tradičního hasičského
plesu s následným maškarním karnevalem pro dětí naší obce i širokého okolí.
Hodně náročnou akcí, co se týká zorganizování je zajisté kácení máje. K dobré
náladě přítomných přispívá určitě nejenom pěkné počasí, ale hlavně chuť přidat
ruku k dílu většího počtu lidí, aby vše dobře vypadalo a také dopadlo. Bez tohoto
úsilí co možná největšího počtu zúčastněných by se tato i další ostatní akce staly
pouze vzpomínkou a to by byla určitě veliká škoda pro celou naší pěknou obec.
Zájezd se letos neuskutečnil. Členové hasičského sboru se přičinili o velice pěkný
dojem připravenosti svěřené techniky a zbrojnice při 2. setkání Novodvorských
rodáků. Při této příležitosti byla na hlavní štít zbrojnice usazena vysvěcená soška
patrona hasičů sv. Floriána. Na povodně sbor přispěl částkou 5 000,-- pro obec
Bílsko v Čechách. Z dalších akcí je třeba připomenout čištění koupaliště, oplocení
skládky železného šrotu, provozování místního hostince, náročné opravy techniky,
mikulášská nadílka, sportovní odpoledne pro děti, blahopřání jubilujícím členům
sboru a mnoho dalších.
S přáním hodně zdraví, rodinné i pracovní pohody, šťastné vykročení do
Nového roku a žádný ostrý výjezd.
ing. Halík Vladimír, jednatel SDH Nové Dvory
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Významná životní jubilea oslavili
Rosecká Jana č.p. 12
Sobotková Marie č.p. 62
Doležal Jaroslav č.p. 50

50 roků
50 roků
50 roků
Kajuková Marie č.p. 17
Fišarová Marie č.p. 69
Štursa František č.p. 24

Sobotková Milada č.p. 71
Šmerousová Marie č.p. 68
Halíková Marie č.p. 30
Marková Marta č.p. 53
Fišar Zdeněk č.p. 2
Němec Josef č.p. 72

65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
Šmerous Ladislav č.p. 11
Cimpl Vladislav č.p. 19
Janáčková Marie č.p. 55

Marková Irena č.p. 54
Čermáková Emílie č.p. 41
Stehno Oldřich č.p. 32
Langapaul Josef, č.p. 28
Čermák Jaroslav č.p. 41

60 roků
60 roků
60 roků

70 roků
70 roků
70 roků

75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
Janáček Jaromír č.p. 55
Růžičková Emílie č.p. 73
Růžičková Božena č.p. 23
Rosecká Bohumila č.p. 4
Havarová Pavlína č.p. 56
Fišarová Božena č.p. 57
Balounová Božena č.p. 64
Pavlíček Vendelín č.p. 79
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81 roků
82 roků
82 roků
83 roků
87 roků
90 roků
91 roků

80 roků

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

93 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme.
Děti narozené v tomto roce:
Fišar Zdeněk č.p. 2

Navždy nás opustil
Lukač Josef č.p. 56

Přihlášení k trvalému pobytu
Sáblíková Pavla č.p. 38
Ficbauerová Eliška č.p. 73

Odhlášeni z trvalého pobytu
Janáček Jaromír č.p. 55
Němcová Marie č.p. 6
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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 1902, 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:
Sňatek její c. a k. výsosti arcivévodkyně Alžběty MarieS
Vnučka Jeho Veličenstva císaře, dcera zesnulého nejjasnějšího korunního prince Rudolfa, Její c.
a k.výsot paní arcivévodkyně Alžběta Marie přistoupila dne 23. ledna r. 1902 v Josefské kapli
dvorního hradu ve Vídni k oltáři,aby muži jejž si bylo srdce její zvolilo, Jeho jasnosti Ottonu
knížeti z WindischGractzu podala ruku k věčnému svazku .
Zlatá svatba jeho c. a k. výsosti arcivévody Rainera a paní Marie

Dne 21. února r. 1902 konala se ve farním chrámu dvorního hradu ve Vídni církevní
slavnost zlaté svatby Jejich c. a k. výsosti pana arcivévody Rainera a paní arcivévodkyně
Marie. Jeho eminence kardinál kníže arcibiskup dr. Gruscka posvětil prsteny, proslovil
přiměřenou řeč, vykonal církevní požehnání, pokropil jubilanty svěcenou vodou a pak byla
tichá mše sv., po níž kardinál zapěl Te Demn.
Udílení svátosti biřmování.

Dne 12. května r. 1902 udílel J.M.biskup KráloveHradecký Eduard Jan N. Brynych
v Přibyslavském chrámu Páně svátost biřmování. Již týden před tím vykonali biřmovanci
svatou zpověď a přistoupili ke stolu Páně. V pondělí dne 12. května t.r. přijel biskup
Královehradecký z Polné v 7 hod. ráno do Přibyslavi.U slavnostní brány přivítán byl
starostou města p. Frant. Niklfeldem, zemským poslancem, panem ředitelem měšť. školy
Činčerou a městským zastupitelstvem, jakož i duchovenstvem. Prošed řadami školní mládeže,
kteráž rozestavena byla od slavnostní brány až téměř ke kostelu, vstoupil do chrámu Páně,
kdež udělil požehnání, pak kázal, četl mši sv. a po mši sv. vykonány modlitby za zemřelé. Po té
odešel J.M. biskup ku snídání. Mezitím zkoušeli domácí kněží P. J. Pavel a P. Jan Tošovský,
t.č. administrátor, všechny školní dítky z kat. náboženství. J.M. biskup sám dal pak též dětem
ještě několik otázek. Po zkoušce následovalo udílení sv. biřmování a sice nejprve biřmovancům
pohlaví ženského, potom biřmovancům pohlaví mužského. Biřmování trvalo do 12. hodin.
Pak byla hostina na faře. Asi ve 4. hod. odjel J.M. biskup Edvard Jan N. Brynych,
doprovázen jsa p. Niklfeldem a p. Sládkem do Borové.
Změna ve sboru učitelském

C.K. zemská škol.rada vynesením ze dne 13. května 1902 č. 17.754 přeložila p. Jana
Friče, zdejšího správce školy po rozumu §16 zákona ze dne 19. prosince 1875 čís.86 z.z.
z příčin služebních a nezměněnými služebními příjmy definitivně na místo učitele a správce
školy jednotřídní ve Stranově. Místo toto má se dnem 1. září r. 1902 nastoupiti. Inventář školy
Novodvorské má se odevzdati u přítomnosti předsedy místní škol. rady nástupci, jehož
c.k.okr.škol. rada později jmenovati bude.
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Úmrtí

V neděli 16. února r. 1902 zesnul tiše v Pánu veledůst. Pán František Knob, rada bisk.
Konsistoře Královehradecké, bisk. Vikář okresu Polenského, býv. C.k. školní inspektor okr.
Chotěbořského, farář v Přibyslavi, majitel c.k. čestné medaile. Zaopatřen svatými svát.
Umirajících zemřel v 72 roce věku svého. Tělesné pozůstatky drahého zesnulého byly v úterý dne
18. února r. 1902 o 10 hod. dopol. Ve farním domě vykropeny a po zádušních službách Božích
na Přibyslavském hřbitově k odpočinku uloženy.
Pětiletá zvýšení služného

Vzhledem ku žádosti „Ústředního spolku jednot učitelských v království Českém“
prohlásila c.k. zemská škol. rada vynes. ze dne 18. ledna r. 1902 č. 44.838, že žádosti i
oznámení, podaná od osob učitelských za tou příčinou, aby jim udělena byla pětiletá zvýšení
služného, podléhají předepsanému kolku. Ovšem není třeba, by učitelé za příčinou udělení
pětiletých zvýšení služného podávali zvláštní žádosti nýbrž stačí, když správa školy c.k. okr.
Škol. radě oznámí, že ten, který učitel dosáhl nového pětiletí, potřebí však jest, by k oznámení
tomu přiloženy veškeré k věci hledící doklady, jmenovitě všechny definitivní i zatímní dekrety
ustanovovací, aby nepřetržitost služby byla řádně prokázána, jinak musí si učitel sám přičísti,
nastane-li vrácení neúplného spisu průtah.
Docházka školní

Počet školních půldní:
1. Počet školních půldní vůbec ve šk. r. 1902/1903 ……… 16.720
2. Počet půldní nezameškaných …………………………. 15.226 = 91.06%
3. Počet půldní zameškaných:
a) omluvených …………………………………… 1.396 = 8.35%
b) neomluvených ………………………………….
98 = 0.59%
4. Počet půldní v nichž bylo vyučováno …………………
394
Statistické přehledy

a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých
hochů
děvčat
na počátku škol. roku
19
33
na konci škol. roku
19
33
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání
vyzn. nábožen. katolického
19
32
vyzn. nábožen. evangelického
0
1
c) Počet dětí školou povinných ve školním roce
1. méně než šestiletých
1
2
2. Ve věku školou povinných
18
31
3. jazyka mateřského
19
33
4. od školného osvobozeno
celkem 9 tj. 19.57 %
Koncem roku školního povinno
46
- z těch má právo domovské
40
- v jiné školní obci
6

- 13 -

úhrnem
52
52
51
1
3
49
52

Počátek škol. roku

Dne 16. září r. 1902 shromáždily se dítky zdejší školy ve školní budově;odtud společně se
svým novým učitelem šly do farního chrámu Páně, aby tam přítomny byly slavným službám
Božím „Veni Sancte Spiritus“
Změna ve sboru učitelském

C.k. okresní školní rada vynesením ze dne 26. srpna r. 1902, čís. 2431, přeložila p.
Čeňka Chválu učitele z Velké Losenice na základě §16 zákona ze dne 19. prosince r. 1875
z příčin služebních na místo správce školy a učitele jednotřídní školy do Nových Dvorů. Místo
toto má dnem 1. září r. 1902 nastoupiti. C.k. zemská školní rada vynesením ze dne 3. září r.
1902 č. 33.144, ustanovila učitele p. Čeňka Chválu definitivním učitelem a správcem školy na
jednotřídní obecné škole v Nových Dvorech.
Složení místní školní rady

Členové místní školní rady jsou:
Vojtěch Rosický, rolník č. 13, předseda
Jan Bratršovský, rolník č.10 šk. dohližitel
Jan Kasal, rolník č. 3, člen
Čeněk Chvála, správce školy
Náhradníci: Fr. Šmerouz, rolník. č. 8 a Tom. Fišar, rolník. č. 16.
Ustanovení p. c. k. okr. lékaře
Jeho Excelence pan c.k. místodržitel království Českého přidělil dekretem ze dne 19. září
1902 č. 13.891 c.k. zdravotnímu koncipistuM.U.Dr. Jana Baštu c.k. okresnímu hejtmanství
v Třeboni a c.k. okresního lékaře M.U.Dr. Josefa Odstrčilíka z Třeboně c.k. okres. Hejtmanství
v Chotěboři.
Důležitá vynesení

Vynesením ministerstva ze dne 25. června 1902 č. 20.783, kterým se uveřejňuje seznam
knih a prostředků učebnách, jichž užívání připouští se při vyučování na obecných školách (věst.
vl. č.8 r. 1902)
Vynesením c.k. zem. Šk. Rady ze dne 13. června 1902 č. 13.802 ve příčině postupu při
očkování školních dítek.
Vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 29. července, č.19.004, jímž mění se vzorec
kompetenční tabulky pro obsazování míst učitelských při obecných a měšťanských školách .
Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 1. října 1902 č. 35.990 ve příčině náhrad
cestovních, jež povoleny byly industriálním.
Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 18. října 1902, č. 41.733 ve příčině zřizování a
podporování polévkových ústavů.
Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 6. prosince 1902, č. 46.417 ve příčině klasifikace
zevnější úpravy prací písemných.
Vynesení okr. školní rady č. 3023 list. 21 r. 1902 ve příčině vštěpování šetrnosti mládeži
k lesnímu majetku.
K číslu 11. okresního listu r. 1902 poučovati jest o nehodách, které vynikají neobratným
zacházením se střelnou zbraní a třaskavinami.
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Změna na stolci biskupském

Jeho bisk. Milost Dr. Eduard Brynych zemřel 20. list. 1902 na svém zámku v Chrasti.
Dne 9. února 1903zvolen Dr. Josef Doubrava kanovník metropolitů kapitoly Svatovítské
v Praze biskupem v Králové Hradci.
Čeněk Chvála

Od 1. září r. 1902 působí na škole zdejší p. Čeněk Chvála. Narodil se dne 5. července 1861
v Golč. Jeníkově. Vzdělával se v r. 1875 ve 1.tř.měšťanské školy v Čáslavi, v r.1877-1879 ve
dvou třídách reálních v Jihlavi a v r. 1880 ve třetí třídě reální v Kutné Hoře. Od r- 1880 až
1884 absolvoval čtyry ročníky c.k. ústavu ku vzdělání učitelů v Hoře Kutné. V měsíci červnu r.
1884 podnikl na témž ústavu zkoušku dospělosti a nabyl vysvědčení pro školy obecné
s vyučovacím jazykem českým ze dne 23. června 1884 čís. 15 Dekretem c.k. okres. Školní rady
v Polně ze dne 15. září r. 1884 čís. 1192 ustanoven byl zatimním podučitelem ve Velké
Losenici. V měsíci květnu r. 1887 podnikl zkoušku k dosažení způsobilosti a nabyl vysvědčení
způsobilosti pro školy obecné v Hoře Kutné ze dne 27. května 1887 čís. 11 Dekretem c.k. zemské
školní rady ze dne 17. listopadu čís. 38.827 ustanoven byl definitivním podučitelem ve Velké
Losenici. Dekretem c.k. zemské školní rady ze dne 12. června r. 1892 čís. 14.387 ustanovem
definitivním učitelem též ve Velké Losenici, kdež až do konce srpna 1902 působil (celkem 18
let). Dekretem c.k. okresní školní rady ze dne 26. srpna r. 1902 čís. 2431 přeložen byl z příčin
služebných na základě §16 zák. ze dne 19.1.1875 za správce školy v Nových Dvorech a
dekretem c.k. zemské školní rady ze dne 3. září r. 1902 čís. 33.144 ustanoven definitivním
správce téže školy, kteréžto místo dne 1. září r. 1902 nastoupil.
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Jako každý rok tak i letos na závěr tohoto zpravodaje děkujeme všem,
kdo jakoukoliv dobrou prací pomohl vytvářet lepší životní podmínky v naší obci.
Především děkujeme těm, kteří pomohli při propojení vodovodu z vodovodního
vrtu do rezervoáru, protože tato akce probíhala ve velmi špatném terénu a za
nepředstavitelných podmínek. Samozřejmě znovu musíme poděkovat všem za
práci v obecních lesích pro její obtížnost a všem dalším, kteří pro obec pracují.
Vzhledem k tomu, že se blíží vánoční svátky a konec roku 2002 přejeme Vám
šťastné a veselé, ničím nerušené svátky vánoční, bohatého a štědrého ježíška.
Do Nového roku přejeme všem občanům především pevné zdraví,hodně
úspěchu v osobním i společenském životě, vzájemné porozumění a toleranci,
pohodu, lásku a štěstí a hojnost Božího požehnání do Vašich rodin.

Zastupitelstvo obce
a
starosta obce

Nové Dvory 19.12.2002
* Novodvorský zpravodaj 2002 * vydala: Obec Nové Dvory * texty připravili: Sobotka Josef, Růžičková Emílie,
Šmíd Martin, ing. Halík Vladimír * grafická úprava: Šmíd Martin * náklad 90 výtisků*
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