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Vážení spoluobčané 

 
Pozvolna končí rok 2003. Každý hospodář nebo podnikatel, ale i mnozí z nás, ke 

konci každého roku hodnotíme co jsme ze svých předsevzetí, udělaných na začátku roku, 
splnili nebo nesplnili. Určitě je vždy co hodnotit. Někdy více, jindy méně, vše záleží na nás. 
Samozřejmě,že i naše zastupitelstvo a obec má co hodnotit.Letošní výsledky nejsou nijak 
oslnivé,ale určitě se mnohé podařilo, i když jsme se celý rok potýkali se splácením dluhů 
na obecním vodojemu a chodníků v obci z loňského roku. Vodojem je zcela zaplacen,ale 
z chodníků nám ještě něco zbývá uhradit. Jako vždy Vás chceme,alespoň jedenkrát za rok 
v tomto zpravodaji o různých věcech informovat. O některých akcích určitě víte a o 
některých dalších asi ne, a tak Vám je nyní z celého roku připomeneme: 
 
- brzy po Novém roce bylo zahájeno územní řízení na parcely pro rodinnou zástavbu 
„Podevsí“,které bylo dokončeno a stavebníci mohou žádat už jenom o stavební povolení, 
což jim vše značně urychlí (samozřejmě po vybudování inženýrských sítí a prodeji parcel 
stavebníkům) 
 
- brzy zjara byl se souhlasem majitele pozemku přeložen vodovod a elektrický kabel 
v horní části zástavby „Za Kovárnou“ za účelem získání většího množství pozemků na 
stavební parcely. Provedlo se i zaměření a vytýčení parcel,bohužel zbytečně,protože nám 
majitel pozemků oznámil,že pozemky neprodá z čehož obci vznikla značná finanční škoda  
 
- byly opraveny hlavní uzávěry vody u Růžičkových č.p. 73 před asfaltováním cesty 
 
- na obecním pozemku „Na Učitelce“ byla pod lesem provedena struha pro odvod vody (z 
důvodu podmáčení pozemku tam usychaly stromky) 
 
- byla vybudována nová podlaha v zahradním domku Mateřské školy   
 
- opraveno a rozšířeno pískoviště v Mateřské škole a připravuje se další rekonstrukce 
v Mateřské škole 
 
- bylo zabudováno odpočívadlo pro cyklisty u staré trati na celostátní cyklostezce, vedoucí  
naší obcí směrem na Bukovou 
 
- byla opravena a vyasfaltována cesta od č.p. 50 k č.p. 38 a odbočka cesty ze silnice 
k prodejně v horní části obce, u č.p. 73 byla část cesty osazena obrubníky 
 
- byly vykoupeny pozemky pro rodinnou zástavbu „Podevsí“. Velice si vážíme pochopení 
majitelů těchto pozemků,kteří nám pozemky prodali nebo vyměnili a zároveň jim 
děkujeme,že nám vyšli vstříc s termínem splatnosti při naší letošní ne zrovna dobré 
finanční situaci. 
 
- jelikož si vodovod již provozujeme sami,byl zpracován odbornou firmou velmi pěkný a 
přesný „Provozní řád vodovodu obce Nové Dvory“,čímž dochází k úspoře asi 25 000,-- za 
rok 
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- v podzimních měsících byl opraven a vyčištěn rybník Morkusárna firmou AQUEKO 
Velké Meziříčí.Po úplném dokončení bude ještě v jarních měsících opraven a vyčištěn 
dolní rybník v obci (u č.p. 13) 
 
- byl zpracován projekt na provedení inženýrských sítí a komunikací v lokalitě „Podevsí“ 
firmou ing. Pohanka Nové Veselí. V současné době se vyřizuje stavební povolení na tuto 
akci,výběrové řízení na dodavatele stavby a půjčka u České spořitelny ve výši 5 mil. Kč. 
Předpokládá se,že u této akce si vodovod provede obec sama,ušetří se tím značné množství 
finančních prostředků. 
 
- pracuje se na společné skládce bioodpadu (kompostárně) v Sázavě v rámci 
Mikroregionu „Pod Peperkem“. Tento Mikroregion byl ustaven schválením zastupitelstev 
obcí Hamry nad Sázavou, Sázava, Velká Losenice a Nové Dvory. Stavba skládky by měla 
začít v příštím roce. Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel a je v rámci Mikroregionu 
zažádáno o dotaci,která byla příslušným ministerstvem schválena. 
 
 Pro příští rok plánujeme hlavně  již popsanou stavbu inženýrských sítí v lokalitě 
„Podevsí“. Je to akce z tak velkou finanční zátěží,že si již téměř nic dalšího nemůžeme 
dovolit. Protože z Programu obnovy venkova každý rok nějakou dotaci dostaneme,počítá 
se v příštím roce s dostavbou části chodníků na druhé straně vozovky. Když už je řeč o 
dotacích,chceme se zmínit o tom,že na opravu rybníka Morkusárna jsme získali  
rozhodnutím Státního  fondu životního prostředí přidělenou dotaci ve výši Kč 738 tisíc 
Kč, zbylou část ve výši Kč 314 tisíc bude hrazeno z rozpočtu obce. Ihned po Novém roce 
budeme žádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na výstavbu inženýrských sítí 
„Podevsí“. Tyto dotace se pohybují okolo 80 tisíc Kč na jednu stavební parcelu. Pokud se 
nám podaří tuto dotaci získat byl by to značný finanční přínos pro obec.  
Pro úplnost: stále nad námi visí hrozba navrácení dotace z plynofikace pro strašně malé 
procento napojení rodinných domů. Jestli se tento stav v dohledné době nezmění vrátíme 
SFŽP téměř 1,5 mil. Kč. V zájmu dalšího rozvoje obce, i zlepšení našeho životního 
prostředí, bychom byli proto rádi,kdyby jste plynofikaci pokud možno urychlili. 
 
 Do budoucna bychom chtěli dokončit výstavbu chodníků po celé obci,vykoupit nebo 
vyměnit pozemky pro průmyslovou zástavbu,vykupovat další pozemky pro rodinnou 
zástavbu,musíme se zamýšlet nad tím,že bude potřeba v poměrně brzké době vybudovat 
v obci nové sportoviště,jsme rozhodnuti vyměnit staré hlohy po obci a ještě další drobné 
práce.Samozřejmě,že ne vše příští rok,ale postupně během několika let v budoucnu. 
 
 Nyní pár všeobecných informací: 
 
- na základě několika dotazů na výměnu občanských průkazů sdělujeme: Všechny 
občanské průkazy s jakoukoliv platností končí 31.12.2005,do tohoto data musí mít všichni 
nové občanské průkazy.Úřední dny jsou prozatím pondělí a středa v bývalé budově 
okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Doba vystavení je 30 dní,poplatek se žádný 
neplatí,musí být nová fotografie (lze si ji nechat udělat na počkání v přízemí té samé 
budovy). Ještě informace o cestovních dokladech (pasech). Pasy se mění podle platnosti a 
je tam poplatek Kč 200,--. 
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- dále chceme připomenout,že se pravděpodobně v příštím roce začne třídit sklo na bílé a 
barevné, žádáme Vás proto o přísné třídění,obec z toho má určité příjmy,které ovlivňují i 
výši poplatku za odpady,které obci platíte. Rovněž připomínáme sběr plastů a všech obalů 
od jakýchkoliv nápojů (mléko,džusy apod.).Plasty i obaly od nápojů se prozatím dávají do 
společných kontejnerů, nepalte je,jelikož znečišťují ovzduší a životní prostředí. Pokud je 
budete odevzdávat do kontejnerů, pěkný příjem obci za tento tříděný odpad téměř 
pokryje náklady na jejich odvoz a zneškodňování a nemusíme tak zvyšovat již výše 
zmíněný poplatek za odpady.Uvažujeme i o zakoupení kontejneru na papír. 
 
- ve vývěsní skříňce je vyvěšena novelizovaná obecně závazná vyhláška o místních 
poplatcích. V této souvislosti připomínáme,že do konce ledna je zapotřebí zaplatit 
poplatek za odpady a za psy (dle nové vyhlášky za prvního psa činí poplatek Kč 100,-- a 
za každého dalších Kč 200,-- za rok) 
 
- JELIKOŽ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VYCHÁZÍ V LETOŠNÍM ROCE NA 
STŘEDU 24.12.2003, OZNAMUJEME TÍMTO OBČANŮM OBCE, ŽE SE NA TOMTO 
TERMÍNU NIC NEMĚNÍ 
 
         Sobotka Josef,starosta obce  
 
 
 

 
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
 Vážení občané!  
 Závěrečné dny kalendářního roku se tradičně stávají dny, ve kterých se ohlížíme a 
hodnotíme uplynulý rok. Já bych Vás ráda informovala o tom, jak tento rok prožívaly děti 
v naší mateřské škole.  
  

Z mnoha akcí pořádaných pro děti v letošním roce bych ráda zmínila alespoň ty 
nejdůležitější. Pro děti jsme zahájili výuku hry na zobcovou flétnu pod vedením paní 
Hradové,  pořádali jsme masopust a vítali jaro s Moranou.Několikrát jsme navštívili divadlo, 
jezdili jsme do plaveckého bazénu ve Žďáru nad Sázavou, podívali jsme se do ZOO v Jihlavě. 
Pořádali jsme také rodinný výlet do Prahy. Do školky jsme pozvali loutkové divadlo, které se 
velice líbilo nejen dětem, ale i dospělým. Maminkám jsme připravili k Svátku matek dárečky 
a besídku, děti si přišly na své při akci pořádané ke Dni dětí ,když hledaly v lese  poklad 
schovaný skřítky, jely  na zmrzlinu vlakem do Přibyslavi, soutěžily na zahradě a opékaly 
buřty. Již druhým rokem jsme pořádali podzimní akci „Halloween“. Na závěr roku nás 
navštívil Mikuláš s Andělem a předvánoční čas vyvrcholil vánoční besídkou. 
  

Aby se dětem v mateřské škole líbilo, nezáleží jen na pořádání vyjmenovaných akcí, ale 
také na prostředí, ve kterém děti tráví svůj čas. A pro vylepšení tohoto prostředí se v letošním 
roce vykonalo mnoho práce. A jsou to rodiče našich dětí, kterým za tyto změny patří největší 
dík. Většina rodičů odpracovala v tomto roce podle svých možností více než 10 hodin pro 
zvelebení prostředí  mateřské školy. Každý si mohl vybrat práci, která mu vyhovuje a díky 



 6

veliké ochotě rodičů i prarodičů máme pravidelně sekanou trávu na školní zahradě a celá 
zahrada se barevně proměnila.  Některé maminky šily nové oblečky pro panenky a jiné 
přispěly k výzdobě školky. Na podzim jsme do třídy zakoupili nový koberec, za jehož položení 
jsme vděčni  místním hasičům, obec zajistila vybudování nového a  většího pískoviště. Všem 
zúčastněným patří naše velké poděkování.Děkujeme také všem sponzorům, panu 
Wasserbauerovi, panu Kolouchovi, paní Marcele Němcové a panu Kasalovi, majiteli 
penzionu Starý mlýn a zejména firmám AXIOM – TECH a ORGANIZAČNÍ KANCELÁŘ ze 
Žďáru nad Sázavou, za jejich finanční příspěvky a sponzorské dary. 

 
Od 1.září jsme zapsali do mateřské školy 18 dětí, to je oproti uplynulému školnímu roku o 6 
více. Díky takovému zvýšení a zejména pro žádost rodičů, kteří chodí každý den do práce a 
provozní doba do 12. hodin jim nevyhovovala, zastupitelstvo obce rozhodlo o prodloužení 
provozní doby do 15. 30 v lichý a do 14. 30 v sudý týden.  
  
V září proběhla v mateřské škole dvoudenní školní inspekce. S radostí mohu oznámit, že 
výuku shledala na velmi dobré úrovni , velice oceňovala samostatnost dětí a úroveň jejich 
znalostí a dovedností . Kriticky se vyjádřila pouze k materiálnímu vybavení školky a to 
zejména zastaralým hračkám.  Zpráva ze školní inspekce je veřejný dokument a pokud máte 
zájem, můžete si ho kdykoliv vyžádat k nahlédnutí v mateřské škole. 
 
V listopadu jsme přijali kvalifikovanou učitelku Ladu Fišarovou, kterou si děti rychle 
oblíbily. Kromě standardních činností s dětmi vede kroužek anglického jazyka.Její přijetí 
nám umožnilo získat finanční dotaci z Úřadu práce, která byla použita na technické vybavení 
mateřské školy a tím ušetřit finance z rozpočtu z obce. Letošní rok byl prvním rokem 
působení mateřské školy jako samostatného právního subjektu. Nebyla to situace jednoduchá 
, ale o to větší můžeme mít radost z toho, že  se nám vše podařilo zvládnout.  
  
Na závěr přeji všem občanům všechno nejlepší, hodně štěstí, 
 zdraví a hlavně lásky a rodinné pohody v novém roce. 
         

 
Eva Kulhánková,ředitelka MŠ 
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FINANCE  
OBCE 

 
 
 V této části zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s finanční situací obce Na začátku roku měla obec 
na účtech částku Kč 70 253,58.K 30. 11. 2003 měla obec na základním běžném účtu částku Kč 203 768,64., 
což dělá rozdíl Kč 133 515,06, který představuje předběžný výsledek hospodaření obce. 
 

Hospodaøení obce k 30.11.2003 
 

TEXT Rozpočet Skut. stav k 30.11.03 % plnění
Daňové příjmy 1 308 600,00 1 226 321,70 93,71
Nedaňové příjmy 820 600,00 560 736,82 68,33
Kapitálové příjmy (prodej parcel) 55 000,00 95 850,00 174,27
Dotace 134 100,00 533 027,60 397,49
Příjmy celkem 2 318 300,00 2 415 936,12 104,21
Běžné výdaje 1 318 580,00 1 363 373,16 103,40
Kapitálové výdaje 999 720,00 919 047,90 91,93
Výdaje celkem 2 318 300,00 2 282 421,06 98,45
Rozdíl (výsl. Hospodaření) 0,00 133 515,06 xx  
 
 V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tyto akce: 
1. Vyasfaltování silnice od č.p. 50 k č.p. 38 za celkovou částku: 200 000,--. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci 
z Programu obnovy venkova ve výši 120 000,--. 
2. Byl zpracování projekt na inženýské sítě v lokalitě „Podevsí“ v celkové částce Kč 115 500,--. 
 
 Dále Vás seznámím s financováním Mateřské školy,která od 1.1.2003 získala statut samostatného 
právního subjektu,jejímž zřizovatelem je Obec Nové Dvory. Veškeré finanční prostředky na mzdy všech 
pracovníků Mateřské školy byly hrazeny z dotace od KÚ Vysočina Jihlava a to v celkové výši Kč 420 000,--. 
Provoz Mateřské školy je hrazen v plné výši z rozpočtu zřizovatele tedy Obce Nové Dvory a to ve výši Kč 
120000,--. 
 
 V poslední části bych rád reagoval na článek  z Mladé Fronty Dnes, ve kterém se psalo cosi o špatném 
a chybném hospodaření obcí v kraji Vysočina a mezi obcemi kterých se toto nařčení týkalo byla i naše obec. 
Přesně vidím resp. slyším jak někteří občané naší obce  na tento článek reagovali.Proto se pokusím vysvětlit 
jak k tomu došlo: 
 Přesně budu citovat závěr z provedeného auditu obce,který proběhl dne 5. června 2003 v kanceláři 
obecního úřadu Nové Dvory: „Ověřením uvedených dokladů byly v hospodaření obce Nové Dvory za rok 
2002 zjištěny tyto nedostatky: 
1. neúplnost a nesprávnost vedení účetnictví – zde došlo díky chybě v účetním programu ve kterém je 
zpracováváno účetnictví obce k chybě při převodech na tzv. závěrečné účty (tuto chybu měli všechny 
obce,které používají stejný účetní program jako naše obec) 
2. byly porušeny zákony č. 128/2000 Sb., 250/2000 Sb.a č. 563/1991 Sb. – nebyly doloženy zápisy kontrolní a 
finanční komise, nebyl schválen závěrečný účet roku 2001, akcie v držení obce byly zaúčtovány na jiném 
účtu než měli být 
3. bylo porušeno Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování č.j. 283/76 104/2000 – 
zde je udán stejný důvod jako v bodě 1. tedy: zde došlo díky chybě v účetním softwaru k chybě při převodech 
na tzv. závěrečné účty (tuto chybu měli všechny obce,které používají stejný účetní program jako naše obec) 
 Na závěr bych chtěl všem občanům naší obce popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do Nové 
roku a jako správný ekonom také hodně finančních prostředků v roce 2004.   
 

     Martin Šmíd, ekonom obce  
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Knihovna v obci 
 
 V letošním roce proběhla metodická návštěva pracovnic z okresní knihovny ve 
Žďáře nad Sázavou. Na základě přírůstkových seznamů stálého fondu,byla provedena 
fyzická inventura všech dostupných knihovních jednotek. Současný stav fondu je 4 735 
svazků. Vyřazené knihy odepsány z fondu knihovny a byly uskladněny do skříně mimo 
knihovnu. Dále byly vyřazeny knihy,které byly nabídnuty všem občanům naší obce. 
 Jako každý  rok , za finanční pomoci obecního úřadu byly zakoupeny nové knihy do 
naší knihovny. Naší čtenáři také přivítali knihy,které jsou výměnným fondem 
zapůjčovány z Okresní knihovny ve Žďáře nad Sázavou. 
 Je potěšující,že je v naší obci stále velký zájem o čtení knih. Kromě finanční částky 
od OÚ si částečně přispívají také čtenáři za výpůjčky. Také za tyto peníze jsou 
nakupovány knihy.Nové knihy jsou průběžně obalovány a zapisovány do knižního fondu. 

V naší knihovně je asi 40 čtenářů,kterým bylo v letošním roce půjčeno 900 knih.  
 
Za obecní knihovnu přeji všem čtenářům hodně zdraví a mnoho pěkných knih. 

          
Emílie Růžičková, knihovnice 

 
 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

 
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první odehrané polovině soutěžního 
ročníku 2003/2004.  

  Okresní přebor 4.třídy:         
Vel. Meziříčí "C" 8 0 1 114 :  48 25
Lhotky "B" 7 0 2 113 :  49 23
Mostiště  "C"    6 2 1 98 :  64 23
Vepřová 5 0 4 83 :  79 19
Nové Město "B" 4 1 4 88 :  74 18
Vel. Bíteš "C"   3 3 3 88 :  74 18
Nové Dvory 3 1 5 68 :  94 16
Sázava   2 1 6 69 :  93 14
Měřín "B" 2 1 6 58 : 104 14
Poděšín "B"     0 1 8 31 : 131 10

 
Za družstvo Nových Dvorů nastupují následující hráči: František Neuvirt, Josef Halík, 
Radovan Štursa, Martin Šmíd, Štursa Radek ml. a Langpaulová Martina. 
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Sbor pro občanské záležitosti 
 

„Člověk je bohatý tím, 
co udělal pro druhého …“ 
     J.W.Goethe 

Je tu závěr roku 2003 a k němu patří ohlédnutí nazpět. I v letošním roce členky SOZ 
navštěvovali jubilanty, kterým předávali drobné dárky. Také se zúčastnili oslav dvou zlatých 
svateb a v listopadu jsme přivítali občánky do života. 
 Poděkování patří členkám SOZ za obětavou práci, kterou vykonávají pro radost svých 
spoluobčanů. Věříme že v této prospěšné práci budou pokračovat i v příštím roce. 
 Přejeme všem občanům šťastné a spokojené svátky vánoční, v Novém roce hodně 
zdraví, úspěchů a radosti. 
       Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
 

Oznamuje občanům,že bylo obnoveno posílání zpráv z obecního úřadu formou smsky 
nebo emailem a to opět zdarma. 

 
 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. 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU 
 
Vážení spoluobčané, 
     
         dovolte mi, abych Vám v krátkosti podal zprávu ohledně činnosti Sboru 
     dobrovolných hasičů naší obce v období roku 2003. 
        Hasičský ples, jako již tradičně,zahájil letošní činnost. Následnou neděli byl 
     zorganizován pro místní i děti z okolí dětský karneval.  
        Letos se uskutečnil pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky zájezd na  
    Jižní Moravu s prohlídkou Botanické zahrady v Brně, návštěvou památníku 
    bitvy tří císařů u Slavkova, zastavili jsme se na zámku v Miloticích a hlavním  
    cílem zájezdu byla návštěva a posezení ve vinném sklípku tamtéž. 
       Akce kácení máje i přes velké úsilí, které bylo vyvinuto, se příliš nevyvedla.  
    Bylo to hlavně kvůli deštivému počasí a velice slabé účasti návštěvníků večer. 
      Z kulturně společenských akcí nelze zapomenout na akci, která se konala 
    v Penzionu Starý dvůr. Proběhlo zde začátkem měsíce listopad posezení 
    s hudbou pro členy sboru a jejich rodinné příslušníky. 
      Členky sboru zorganizovaly velice pěkné sportovní odpoledne pro naše děti, 
    mikulášskou nadílku a dětský karneval.  
      Okrsková soutěž se letos konala ve Velké Losenici, naše družstvo obsadilo 
    5. místo. Dalších soutěží jsme se již neúčastnili. 
      V současné době náš sbor vlastní tuto mobilní techniku : Tatra T-805, 
    Praga RN-AC a  Praga RN-skříň. Stříkačky jsou ve výzbroji PS 12 a DS16. 
      Sbor čítá v současné době 75 členů, z toho je 11 žen. 
 
                           Přeji všem pevné zdraví do dalšího období, spokojenost 
                           v rodinném i pracovním životě a žádný ostrý výjezd. 
 
                                                                                                  ing. Vladimír Halík 
                                                                                                    jednatel SDH      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004
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Významná životní jubilea oslavili 
 
Mokrý Bohumil č.p. 7  50 roků 
Sáblíková Marie č.p. 39  50 roků 
Marková Alena č.p. 54  50 roků 
Tonar Jan č.p. 74   50 roků 
Tonarová Marie č.p. 74  50 roků 
 

Homola Bohumil č.p. 42  65 roků 
Homolová Ludmila č.p. 42 65 roků 
Sobotková Marie č.p. 52  65 roků 

 
Cimplová Marie č.p. 19  70 roků 
 

Kasalová Marta č.p. 3  75 roků 
Tománková Božena č.p. 39 75 roků 
Palečková Blažena č.p. 76 75 roků 
Langapaulová Ludmila č.p.28 75 roků 

 
    Janáček Jaromír č.p. 55  81 roků 
    Růžičková Emílie č.p. 73  82 roků 

Růžičková Božena č.p. 23  83 roků 
Rosecká Bohumila č.p. 4  83 roků 

    Fišarová Božena č.p. 57  88 roků 
 
 
Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Pavlíček Vendelín č.p. 79  92 roků 
 

Všem jubilantùm blahopøejeme. 
 

Děti narozené v tomto roce: 
 

Sáblík Jiří  č.p. 39 
 

Navždy nás opustili  
 

Pešáková Marie  č.p. 22 
Balounová Božena č.p. 64 

Havarová Pavlína č.p. 56 
 

Nikdo se k trvalému pobytu v roce 2003 do naší obce nepřihlásil ani se z trvalého pobytu 
neodhlásil. 
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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 1903, 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: 

 
Důležitá vynesení  

 

Zákonem zemským ze dne 27. ledna 1903, mění se úprava platů učitelských (věstník 
vládní čís. 4 r. 1903. Zákon daný dne 24. března 1903., v příčině náhrady útrat 
cestovních a stěhování,vzcházejících osobám učitelským při definit. přeloženích z příčin 
služebních (věst. vl. č. 4.,r. 1903). Zákon zemský ze dne 8. dubna r. 1903 určuje 
odměnu za vyučování naboženství (věst.vl.č.5 r.1903).Vynesení minist.ze dne 28. 
května 1903. č.10.569, jímž upravuje se vyučování českému pravopisu (věst.vl.č.6 
r.1903).Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 7. ledna 1903, čís. 210 ve příčině 
žádosti na subvence na stavby školní (Vl.věstn.č.1 r. 1903). Vynesení c.k. zemské školní 
rady ze dne 29.ledna 1903, čís. 41887, ve příčině vyměření úhrnečných částek školného 
pro tříletí 1904-1906 (Vl. věst.č.2 r. 1903). Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 16. 
února 1903, čís. 53412, ve příčině soudních obstávek služného učitelstva(Vl.věst.č.3 
r.1903). Nařízení ministerstva ze dne 7. března 1903, jímž mění se ministerské 
nařízení ze dne 8. května 1872, z.ř.č. 68, o okresních a zemských konferencích učitelů 
škol obecných(Vl.věst.č.4 r.1903). Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 4. dubna 
1903, čís. 629, ve příčině volení zástupců obcí do místních školních rad(Vl.věst.č.4 
r.1903). Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 16. února 1903, čís. 50911, jímž 
nařizuje se každoroční prozkoumání tělocvičen,cvičišť a tělocvičného nářadí(Vl.věst.č.5 
r.1903). Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 27. dubna 1903, č. 35721 ve příčině 
zkoušení hromosvodů při školních budovách(Vl.věst.č.5 r.1903). Vynesení c.k. zemské 
školní rady ze dne 16. června 1903, čís.11573 ve příčině provádění zákona ze dne 8. 
září 1899, č.60 z.z., o zastupování osob učitelských při obecných a měšťanských 
školách(Vl.věst.č.6 r.1903). Vynesení c.k. zemské školní rady ze dne 1. července 1903, 
čís. 2152, ve příčině sestavení okresních školních rozpočtů na rok 1904(Vl.věst.č.7 
r.1903). 
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Okresní porada  
 

Okr. rada učitelská konala se dne 22. července 1903 o 9 hodině dopol.v kreslírně měšť. 
školy v Chotěboři. Před tím o 8. hodině ranní byla ve farním chrámu Páně mše svatá. 
Pořad: 1. Zahájení porady a volba dvou zapisovatelů 
  2. Zpráva c.k. okres. škol. inspektora 

3. Národní hospodářství ve škole obecné „Referuje učitel obecné školy  
v Přibyslavi p. A. Linhart 

  4. Posudek o výstavce z volného kreslení okr. zdejšího podá učitel obec.šk. v  
Chotěboři p. J. Kluh 
5. Volba zástupce učitelstva do okres. šk. rady na budoucí šestileté období 
6. Zpráva knihovní komise 
7.Volba stálého výboru 
8. Volné návrhy 
 

Jmeniny Jeho Veličenstva cís.Františka Josefa I.  
 

Dne 4. října 1903oslaveny byly jmeniny Jeho c.k. Apošt. Veličenstva slavnými službami 
božími,jímž přítomni byli žáci se svým učitelem. Dne 19. listopadu 1903 oslaveny byly 
rovněž jmeniny Jejího Veličenstva zvěčnělé císařovny a královny Alžběty. 
 

Přehlídka školy  
 

Slovutný Pán pan František Wenig, c.k. zemský školní inspektor prohlížel školu a byl 
přítomen vyučování dopoledne dne 5. července 1903. C.k. okresní školní inspektor P.T. 
pan Tomáš Pelikán vykonal inspekci v pondělí odpoledne dne 9. listopadu 1903 a 
v úterý dopoledne dne 15. prosince 1903. 
 

Knihy pro chudé  
 

C.k. okr. šk. rada darovala škole tři čítanky pro školy obecné díl 1. vydání dvojdílného. 
C.k. okresní školní rada darovala škole zdejší tyto knihy a pomůcky: 

1. Pravidla k českému pravopisu 
2. Speciální methodiku jazykového větosloví od Engl. Ruffra 
3. Bájky od J. K. Hraše 
4. Národní pohádky a pověsti od J. K. Hraše 
5. Kapesní slovníček pravopisný od V. Klose 
6. Zákony o úpravě právních svazků učitelstva od Jana Dyka 
7. Geometrické obrazce plechové,rozkládací – 5 kusů 
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Dobrodincové školy  
 

P.T. František Rosický, c.k. zemský školní inspektor v Praze daroval žákovské pět a 
učitelské knihovně čtyři knihy. Knihař p. Ant. Seidl v Přibyslavě daroval „Kodymovo 
zdravotní desatero“. 
 

Tělocvična a hromosvod  
 

V měsíci dubnu r. 1903 obnoveno bylo tělocvičné nářadí a postaven nový dřevník. 
Téhož roku v měsíci červenci opatřena školní budova hromosvodem. 
 

Místní školní rada ve škol.roce 1903-1904  
 

Členové místní školní rady: Pan František Rosecký, rolník, č. 7, předseda, 
Pan Čeněk Chvála, správce školy, 
Důst. p. Jan Kotrbelec,farář z Přibyslavě, 
Pan Jan Kasal, rolník, č. 3, člen, 
Pan Jan Bratršovský, rolník, č. 10, člen, 
Pan František Šmerouz, rolník, č. 8, náhrad., 
Pan Tomáš Fišar, rolník, č. 16, náhrad. 

 

Okresní školní rada ve škol.roce 1903-1904  
 

Členové okresní školní rady: P.T. Severin Lubas, c.k. okr. hejtman, předseda, 
P.T.  Tomáš Pelikán, c.k. okr. šk. inspektor, 
Důst. p. Čeněk Jůzl,farář v Nové Vsi, 
Pan Bedřich Kostka, ředitel měšť. šk. v Chotěboři, 
Pan Frant. Sedlický, učitel v Libici, 
Pan Leopold Zvěřina, star. města Chotěboře, 
Pan Josef Moravec, správce velkost. v Libici, 
Pan Eduard Němec, obch. V Hor.-Studenci, 
Pan Frant. Niklfeld, starosta v Přibyslavi, 
Pan Ant. Sládek, rolník v Přibyslavi 

 

Životní pohroma  
 

Dne 19. července 1903 o půl desáté hodině večer postižena obec zdejší a přes 40 okresů 
jihovýchodních Čech krupobitím jakého není pamětníka. Některé plodiny zničeny úplně 
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jiné měrouznačnou. Kroupy způsobily velikou škodu na stromech a budovách. Množství 
oken stalo se obětí živelné pohromy té. 
 

Přehledy 
 

Počet školních půldní: 
1. Počet školních půldní vůbec ve šk. r. 1903/1904 ………  18.444 
2. Počet půldní nezameškaných …………………………. 17.302 = 93.81% 
3. Počet půldní zameškaných: 
 a) omluvených ……………………………………  1.024 =  5.55% 
 b) neomluvených ………………………………….    118 =  0.64% 
4. Počet půldní v nichž bylo vyučováno …………………     380 

 
Statistické přehledy 

 
a) Počet dětí, do školy vůbec přijatých   hochů  děvčat  úhrnem 
 na počátku škol. roku       19     39      58 
 na konci škol. roku        20     39      59 
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle náboženského vyznání  
 vyzn. nábožen. katolického                    57  
 vyzn. nábožen. evangelického                            1 
c) Počet dětí školou povinných ve školním roce  
 1. méně než šestiletých         0       0        0 
 2. Ve věku školou povinných      19     39      58 
 3. jazyka mateřského       19     39      58 
 4. od školného osvobozeno     celkem 10  
Koncem roku školního povinno     59 
 - z těch má právo domovské   43 
 - v jiné školní obci       9 
 

Počasí  
 

Letošního roku vyskytla se v měsíci červnu, červenci i srpnu nesnesitelná vedra,která 
potrvala několik neděl. I bylo se obávati chatrné úrody. Sklidilo se však dosti dobře. 
Příčinou sucha byly též časté a velké požáry způsobeny. 
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Činíme tak každý rok,tak i letos ke konci roku touto cestou 
děkujeme všem našim občanům,kteří svou dobrou prací pomáhají 
vytvářet lepší životní podmínky v naší obci,těm kdo v těžkých 
podmínkách pomáhají a pracují v obecních lesích, protože tam má obec 
značné hodnoty, které si tuto péči zasluhují,ale i všem ostatním,kteří se 
starají o dobrý chod i vzhled obce po celý rok.Děkujeme také za údržbu 
zeleně v obci a za květinovou výzdobu. 
 
 Co ještě dodat.Končí další rok nového tisíciletí a tak si přejme, aby 
ten následující byl lepší. 
 
 Do Nového roku přejeme všem občanům především pevné 
zdraví,hodně úspěchů v osobním, společenském i pracovním životě, 
vzájemné porozumění a toleranci, pohodu, lásku a štěstí a hojnost 
Božího požehnání do Vašich rodin. 
 
          Ať Vám toto světlo přináší  
                      hojnost Božího požehnání …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nové Dvory 22.12.2003 


