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Vá�ení spoluobčané 
 

Ka�dý rok v této předvánoční době připravujeme ná�, u� tradiční zpravodaj. Jako 
vět�ina z nás osobně se i zastupitelstvo obce zamý�lí, co ze svých předsevzetí a plánů 
v uplynulém roce splnili a co ne. V�dy se zamý�líme, co se nám za ten rok v obci podařilo 
zlep�it nebo vybudovat nového, a na co nám nezbyly finance. Někdy je toho více, někdy 
méně, zále�í na tom, jak jsou jednotlivé akce finančně náročné. Myslíme si,�e leto�ní rok 
se toho podařilo poměrně dost a o tom a je�tě o dal�ích věcech Vás chceme v tomto 
zpravodaji informovat. 

Nejdříve o tom, co se v leto�ním roce podařilo: 
 
- v Mateřské �kole se přebudovalo sociální zařízení bývalé �koly na �atnu, sprchu 
transportních obalů jídel, výlevnu a WC 
 
- byly skáceny 2 staré hlohy u Mateřské �koly a několik starých bezů ve �kolní zahrádce, 
v budoucnu budou na místě těchto starých skácených stromů vysazeny nové  
 
- bylo provedeno vyči�tění staré cesty u skládky �elezného �rotu proti nové zástavbě  od 
různých křovisek a stromků z náletu 
 
- v zimním období jsme zaji�ťovali prohrnování chodníku podél silnice (prováděli někteří 
občané obce) 
 
- v zimních měsících bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby in�enýrských 
sítí pro Rodinnou zástavbu �Podevsí�; byly sepsány smlouvy s vybraným dodavatelem 
stavby a s JME Nové Město na Moravě na vybudování elektrických rozvodů; v únoru se 
započalo se stavbou jakou na�e obec snad je�tě nepamatuje (my�leno co do rozsahu a 
počtu zemních strojů); za velmi krátkou dobu (do konce dubna) měly být práce 
dokončeny,ale vlivem zhor�eného počasí se tato stavba mírně prodlou�ila, ale nic 
nebránilo tomu, aby v jarních měsících mohli stavebníci začít stavět; do dne�ního dne je 
v této lokalitě prodáno na Smlouvu o budoucí kupní smlouvě 16 z celkového počtu 22 
stavebních parcel. Na vybudování in�enýrských sítí pro tuto zástavbu zastupitelstvo obce 
rozhodlo o sjednání pětimilionového úvěru od České spořitelny s 3,9 % úrokem na 10 let. 
Dal�ím zdrojem financování této akce byla státní dotace v celkové vý�i jeden milion 
sedmset�edesáttisíc korun českých. Zbývá dokončit je�tě komunikaci s chodníkem a 
obrubníky,co� bude provedeno po výstavbě vět�iny rodinných domků  pravděpodobně 
v roce 2006. 
 
- v jarních měsících byl vyči�těn, vyvezen a napu�těn rybník u č.p. 13; 
 
- byla dokončena oprava a odbahnění rybníka Morkusárna, který je ji� dnes napu�těn; 
 
- vzhledem k poru�e byla provedena vyměněna čerpadla ve vodovodním vrtu; 
 
- následně byl vyči�těn a vydezinfikován vodovodní rezervoár na druhém kopci; 
- u č.p. 71 byl z důvodu výstavby chodníku odstraněn sloup a provedeno nové zavě�ení 
obecního rozhlasu; 
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- na čekárně autobusu byl opraven uhnilý spodek okna, provedeny nátěry oken a dveří; 
 
- na výjezdech z místních komunikací na silnici I. třídy byly renovovány dopravní značky 
po celé obci; 
 
- dále se obec podílela finančně na výstavbě společné kompostárny v Sázavě  
v rámci Svazku obcí Pod Peperkem,který tvoří obce Sázava, Hamry nad Sázavou, Velká 
Losenice a Nové Dvory 
 
- v průběhu roku obec zaplatila zbytek peněz za výkup pozemků pro rodinnou zástavbu 
v lokalitě �Podevsí�; 
 
- v podzimních měsících byla provedena oprava části chodníků po levé straně silnice ve 
směru na �ďár nad Sázavou. V jarních měsících se počítá s vyznačením přechodů pro 
chodce v tomto úseku. Proto�e se má údajně pří�tí rok opravovat hlavní silnice, rozhodlo 
zastupitelstvo obce o osazení obrubníků a betonové přídla�by po celé zbývající délce 
chodníku v obci. I kdy� nebudou finance na to, abychom vybudovali i chodníky, budou po 
částech vybudovány v pří�tích obdobích. 
 
 Pro pří�tí rok plánujeme jako hlavní akci ji� zmíněné obrubníky s přídla�bou 
kolem silnice. Tuto stavbu musíme udělat před opravou silnice. Opravené kraje vozovky 
nelze hned po�kodit výstavbou či opravou chodníků. Z důvodu splácení úvěru a úroků 
z úvěrů budeme mít od pří�tího roku omezené finanční prostředky na investice v obci. 
Potřebujeme nutně men�í zpevněné hři�tě pro na�e děti. Na tuto akci budeme zkou�et 
někde sehnat dotaci. Pokud se dotaci podaří sehnat, rádi bychom tuto akci zrealizovali 
je�tě v pří�tím roce. V�e závisí jenom na financích. 
 
 Nyní několik v�eobecných informací: 
 

I kdy� jsme pro Vás o odpadech v polovině roku vydali zvlá�tní zpravodaj je�tě se 
k nim musíme vrátit. Předev�ím bychom chtěli poděkovat v�em, kdo pochopili,�e za dobře 
tříděný odpad má obec určité finance,které pou�ívá na pokrytí části nákladů na svoz 
odpadů a nákup dal�ích kontejnerů. Chtěli bychom poděkovat v�em na�im občanům za 
třídění odpadů a vyu�ívání kontejnerů v obci. Přesto ale nemů�eme být spokojeni úplně. 
Právě nyní, v tomto topném období,mů�ete při procházce na�í vesnicí neustále cítit 
spalování plastů v kotlích rodinných domků. Zřejmě je�tě, ne ka�dý z nás si uvědomuje, 
�e tímto svým nezodpovědným počínáním otravuje ovzdu�í sobě i svým sousedům, hnojí 
zahrádky, na kterých pěstujeme �zdravou� zeleninu i ovoce, karcinogenními látkami, 
které v jahodách apod. spotřebují mimo nás na�e děti a vnuci. Uvědomte si prosím, �e 
převa�ovaná úmrtí na�ich občanů na rakovinu si způsobujeme i sami tímto svým 
nezodpovědným jednáním. Nové Dvory patřily v�dy mezi pokrokové obce, proto věříme, 
�e u� v brzké době s tímto ne�varem v�ichni, kterých se to týká,  skončí a budou plasty a 
jiné nebezpečné odpady dávat tam, kam patří. Děkujeme Vám. 

 
V loňském roce se na skládce odpadů v Ronově nad Sázavou zvedl poplatek za 

ukládání odpadů o Kč 100,-- za tunu odpadu. Tento zvý�ený náklad  a náklady na 
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likvidaci nebezpečných odpadů hradila obec ze svého rozpočtu. Jeliko� se na pří�tí rok dle 
zákona zvy�uje vý�e jmenovaný poplatek za ukládání odpadů o dal�ích Kč 100,-- za tunu 
ulo�eného odpadu a v leto�ním roce jsme za nebezpečný odpad platili ji� přes 15 tisíc 
korun, nemů�e ji� obec tyto náklady hradit a zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
2.12.2004 rozhodlo o zvý�ení poplatku za odpady na Kč 300,-- za osobu a rok. Toto 
zvý�ení v�ak stejně nepokryje celé náklady, zastupitelstvo rozhodlo o doplacení zbytku 
z rozpočtu obce. (Dle skutečně vynalo�ených nákladů vychází poplatek na 333,-- za osobu 
a rok). Zvý�ení ji� zmíněné částky Kč 100,-- za tunu za ulo�ení odpadů na skládce je dáno 
tím, �e město Přibyslav, jako provozovatel skládky v Ronově, tento, ji� několikrát zvý�ený 
poplatek za ulo�ení jedné tuny odpadů, musí dle zákona odvádět do zvlá�tního 
fondu,který je určen na rekultivaci skládky. 
 

VĚNUJTE ZVLÁ�TNÍ POZORNOST TÉTO ZPRÁVĚ: 
 
 Ledničky, pneumatiky, zářivky a výbojky, monočlánky, akumulátory a vyjetý olej, 
jsou výrobky, za které obec při jejich likvidaci zaplatí nejvíce peněz. Přitom podle 
vyhlá�ky 237/2002 jsou prodejci těchto druhů výrobků povinni při nákupu nového 
výrobku vzít zpátky bezplatně starý výrobek. Proto upozorňujeme na to,�e v roce 2005 by 
se ji� tyto výrobky neměly objevovat při sběru nebezpečného odpadu. Budou-li výjimky 
budou se je�tě likvidovat. Pro rok 2006 se tyto výrobky budou brát do nebezpečného 
odpadu pouze, kdy� si jejich likvidaci majitel zaplatí. Jinak nadále se budou sbírat 
televize, zbytky starých barev a dal�í druhy nebezpečného odpadu. 
 
 Dále připomínáme,�e v�echny občanské průkazy,které nejsou podle pravidel a 
zákonů EU musí být vyměněny a to podle tohoto nařízení vlády: 

 
NAŘÍZENĺ VLÁDY  č. 612 ze dne 16. listopadu 2004, 

kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 328/ /1999 Sb., o občanských průkazech, ve 

znění zákona č. 53/2004 Sb.: 
§ 1 

Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez 
strojově čitelných údajů1), vydaných 

a)   
do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji2) nejpozději do 31. 
prosince 2005; �ádost o vydání občanského průkazu občan předlo�í nejpozději do 30. 
listopadu 2005, 

b)   
do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 
prosince 2006; �ádost o vydání občanského průkazu občan předlo�í nejpozději do 30. 
listopadu 2006, 

c)   
do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 
prosince 2007; �ádost o vydání občanského průkazu občan předlo�í nejpozději do 30. 
listopadu 2007, 

d)   
do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. 
prosince 2008; �ádost o vydání občanského průkazu občan předlo�í nejpozději do 30. 
listopadu 2008. 

§ 2 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005. 
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�ádosti o výměnu občanských průkazů se podávají na Městském úřadě ve �ďáře nad 
Sázavou (bývalý okresní úřad). K �ádosti se dokládá 1 ks fotografie a starý občanský 
průkaz. Fotografie Vám na počkání vyhotoví také na Městském úřadě ve �ďáře nad 
Sázavou. Výměnu občanských průkazů  nejpozději 31.12.2005 jsou povinni provést 
v�ichni, jejich� stávající občanský průkaz byl vydán do 31.12.1994 a to bez ohledu na 
platnost občanského průkazu. 

 
Dal�í připomínka se týká stavebních ohlá�ení. Víme,�e se v obci některé stavební 

úpravy neohla�ují. Je to protiprávní a mohou za to být ulo�eny postihy. Téměř v�echna 
tato ohlá�ení jsou bezplatná. Patří mezi ně například: oprava nebo vybudování oplocení, 
vjezdy do domu, drobné stavby na zahradách, bazény,které jsou zapu�těny do země, 
ve�keré opravy na budovách-výměna oken, výměna zárubní, opravy fasád, výměny 
krytiny na budovách atd. 

 
Je�tě dal�í zmínka. Jak v�ichni víte, byla v roce 2002 při druhém setkání 

Novodvorských rodáků před �kolou vedle čekárny vysazena lípa na památku druhého 
setkání rodáků. V loňském roce k jaru byla tato lípa zničena. Měli jsme zato, �e nějakou 
náhodou. V říjnu leto�ního roku jsme zasadili lípu novou. Nepřečkala tam ani 2 měsíce a 
znovu je zlomená. To není náhoda. Je smutné, �e mezi námi �ije někdo, kdo o obou 
nehodách něco ví. Mrzí nás, �e i takové zasazení památné lípy někomu vadí. 

 
Nakonec jedna zajímavost: 

 
První písemná zmínka o osadě Nové Dvory je z roku 

1444, kdy v Janovicích a ve Skrý�ově u Polné vystupuje 
jako svědek při úlevách poddaných Petr Thalafusk z 
Nových Dvorů. Osada patřila a� do roku 1850 k 
Polenskému panství. Při sčítání obyvatel v roce 1819 měla 
obec 36 čísel popisných a 221 obyvatel.  Po správních 
reformách v polovině minulého století byla obec začleněna 
do soudního okresu přibyslavského a patřila tam a� do 
roku 1945. 

Politický okres měla v letech 1850-1855 v Německém, dne�ním Havlíčkově Brodě, od roku 
1855 do 1868 v Přibyslavi, 1868-1884 v Polné a od roku 1884 v Chotěboři s vyjímkou let 
1940-1945,kdy patřila do Nového Města na Moravě. Od roku 1949 je součástí okresu 
�ďár nad Sázavou. V roce 1960 byly Nové Dvory přičleněny jako osada k Velké Losenici.  

Z Nových Dvorů je v okresním archivu jedna listina z r. 1778, 12.knih, 1886-1946, 4 
podací protokoly z let 1933-1944 a karton aktového materiálu z let 1929-1949. Z MNV má 
archiv 28 knih z let 1947-1960, 5 podacích protokolů z let 1945-1950 a karton aktového 
materiálu z let 1945-1949. Uvedené archiválie převzal Okresní archiv v roce 1959 a v roce 
1977.  V roce 1962 byly archiválie zhruba roztříděny a r roce 1977 uspořádány a 
zinventovány. Za zmínku stojí listina na rychtu, protokoly ze schůzí a k hospodářskému 
vyu�ití poslou�í hospodářské plány lesa. Oba fondy zpracoval v roce 1977 Jaroslav Benc. 

Letos je tomu tedy 560 let od první dochované písemné zmínky o na�í obci. Je to více 
ne� půl tisíciletí. A to se podle mnohých písemných pramenů předpokládá,�e vznik na�í 
obce spadá do let třináct set a něco. Je to pěkná řádka let, co některé na�e domy pamatují. 
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Na leto�ní rok připadá je�tě jedno podobné kulaté výročí, tím je 170 let od zalo�ení 
�koly v Nových Dvorech. �kola byla zalo�ena roku 1834. V roce 1838 byla postavena nová 
�kolní budova. Na počátku minulého století v roce 1901 byla �kolní budova roz�ířena o 
první poschodí. Po celé trvání byla �kola jednotřídní. Písemnosti z Národní �koly 
v Nových Dvorech převzal Okresní archiv v roce 1957. 

Fond tvoří 55 knih z let 1877-1946 a jeden fascikl aktového materiálu za léta 1877-
1927 a tři podací protokoly z časového údobí 1913-1941. Z 55 úředních knih je 48 výkazů 
o docházce a prospěchu z let 1888-1946, tři �kolní matriky 1877-1919, inventář �koly 
z roku 1927 a několik �kolních kronik, které jsou vedeny od prvního roku �koly a� do 
jejího ukončení v roce 1975. Písemnosti �koly jsou vedeny česky, mají rozměry 29x42 a 
22x29 a vět�inou mají poloplátěnou vazbu. Ve �kolní kronice najdeme údaje k dějinám 
�koly a obce. Fond uspořádal a zinventoval v prosinci 1959 prom. hist. Jiří Petrlík. 

 
Obě tyto výročí si zaslou�í, kdy� u� ne oslavu, tak alespoň na�í vzpomínku a obdiv. 

V�dyť je to obrovský kus historie na�í obce a �koly. 
 

       Sobotka Josef,starosta obce  
 

ZE �IVOTA MATEŘSKÉ �KOLY 
 

V leto�ním roce nav�těvuje na�i mateřskou �kolu 18 dětí, čtyři děti ukončily docházku 
v červnu ( Martínek Burda, Terezka  Kolouchová, Fanda Vencálek a Anička Wasserbauerová). Od 
září jsme čtyři nové děti přijali, z nich jsou tři dojí�dějící z Velké Losenice a ze �ďáru n.S. a  
Zdeněček Barto� z Nových Dvorů. 
 Činnost �kolky byla velice pestrá. Kromě uspořádání několika u� tradičních akcí, jako je 
Dětský karneval, Vyná�ení morany, hledání pokladu, Halloween a  dal�í, jsme  letos pořádali nové 
akce. V zimě jsme pro zájemce uspořádali ly�ařský kurs, s před�koláky jsme se rozloučili přespáním 
ve �kolce a výletem na kolech, Mikulá�skou nadílku jsme díky panu Kasalovi letos mohli 
zorganizovat v pensionu Starý dvůr. Nejvýznamněj�í  akcí uplynulého roku bylo květnové divadelní 
představení hry Sněhurka a sedm trpaslíků, spojené s módní přehlídkou v místním kulturním domě. 
Za úspěch této akce patří poděkování sponzorům a rodičům, bez jejich� pomoci by takovou velkou 
akci nebylo mo�né uspořádat. Mateřská �kola nabízí i  různé zájmové krou�ky � hru na zobcovou 
flétnu, logopedickou přípravu a krou�ek anglického jazyka, který se stal tak oblíbený, �e o něho mají 
zájem i děti ze základní �koly. 
 Závěr roku by měl být plný radosti a veselí a o tom, �e ve �kolce si u�ijeme spoustu zábavy a 
legrace svědčí  zajímavé výroky dětí: 
 
TEREZKA: Anička si při hře na lékaře nasadila doktorské brýle:    ANIČKA:�Ná� taťka je ná� Bořek� (stavitel �z pohádky) 

  �Ty s těma brejlema vypadá� jak nová infekce.� 
 
NIKOLKA: �My máme doma �ivého ducha. On se schovává v ledničce.�    LUCINKA:�Já jsem starej dědek a opravuju auta� 
 
NATÁLKA: Tomá�ek nechtěl jíst a tak se mu dával oběd do rendlíku domů,             ANETKA: Nikolka: �Tady je ale kosa� 
        Učitelka: �To je ale hanba....�   Natálka: �Já chci taky hanbu�               Anetka:  �Ta kosa je jako zima, viď?� 
                      
ANIČKA: �Ví�, co je to parchant? Kdy� si skřítek odnese zub a nic ti místo něho nenadělí.� 
 
NIKOLKA:�Ná� taťka �el jednou do práce a Ferda (poník)ho honil a pak nám rozdupal barák a teď musíme opravovat celou střechu� 
 
MARU�KA SOBOTKOVÁ:�Ale my u� nemáme tyhle �vejkačky. Taťka nám na ně chodí.� 
 

Na závěr přeji v�em �ťastné a veselé vánoce, dětem spoustu dárků pod stromečkem a do nového roku hodně 
�těstí, zdraví a pracovních úspěchů!        

Eva Kulhánková,ředitelka M� 
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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 20 448,--.K 30. 11. 2003 měla obec na základním bě�ném účtu částku Kč 661 939,29 a 
na úvěrovém účtu � 5 000 000,--. 
 

Hospodaření obce k 30.11.2004 
 

TEXT Rozpočet Skut. stav k 30.11.04 % plnění
Daňové příjmy 1 472 200,00 1 225 900,00 83,27
Nedaňové příjmy 1 375 500,00 1 273 479,80 92,58
Kapitálové příjmy (prodej parcel) 468 600,00 366 350,50 78,18
Dotace 3 103 500,00 3 009 275,80 96,96
Příjmy celkem 6 419 800,00 5 875 006,10 91,51
Bě�né výdaje 3 606 100,00 2 932 935,34 81,33
Kapitálové výdaje 7 813 700,00 6 683 998,66 85,54
Výdaje celkem 11 419 800,00 9 616 934,00 84,21
Rozdíl (výsl. Hospodaření) -5 000 000,00 -3 741 927,90 xx  
 
 V leto�ním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamněj�í tyto akce: 
 
1. Oprava části chodníků v obci za celkovou částku: 200 000,--. Na tuto akci jsme obdr�eli 
dotaci z Programu obnovy venkova ve vý�i 120 000,--. Jeliko� bylo potřeba z důvodu 
vyznačení přechodů, opravit vět�í část chodníků, celková částka této akce se vy�plhala 311 
059,--,zbytek ve vý�i 111 059,-- byl hrazen z rozpočtu obce na rok 2004. 
2. Byla provedena stavba in�enýrských sítí v lokalitě Podevsí a to v celkové částce 5 818 
005,86. Na tuto akci jsme získali dotaci ve vý�i 80 000,-- na jednu stavební parcelu a jeliko� 
jich je v lokalitě �Podevsí� 22, obr�eli jsme tedy částku 1 760 000,-- a to od Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
3. V leto�ním roce byl doopraven a odbahněn rybník Morkusárna. Celkové náklady na 
opravu a odbahnění rybníka byly 1 094 378,--. Na tuto akci jsme rovně� obdr�eli dotaci a to 
od Státního fondu �ivotního prostředí ČR ve vý�i 639 600,--.Tato oprava by je�tě měla být 
dofinancována v roce 2005 a to částkou Kč 72 000,--.  
 

 Dále Vás seznámím s financováním Mateřské �koly,která od 
1.1.2003 získala statut samostatného právního subjektu,jejím� 
zřizovatelem je Obec Nové Dvory. Ve�keré finanční prostředky 
na mzdy v�ech pracovníků Mateřské �koly byly hrazeny z dotace 
od KÚ Vysočina Jihlava a to v celkové vý�i Kč 441 000,-- a to 
k 30.11.2004. Provoz Mateřské �koly je hrazen v plné vý�i 
z rozpočtu zřizovatele, tedy Obce Nové Dvory a to ve vý�i Kč 143 
217,50. 
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POVINNÉ POPLATKY OBČANŮ - návod jak platit 

Jeliko� se neustále mno�í dotazy na úhradu poplatků jiným způsobem, ne� osobní 
náv�těvou na obecním úřadě, připravili jsme pro Vás mo�nost zasílat povinné úhrady i 
pomocí příkazu k úhradě. Následující tabulka Vám v tomto pomů�e:  
  

DRUH POPLATKU   SAZBA POPLATKU SPLATNOST  

Poplatek za odpady 
(trvale přihlá�ená 
osoba) 

300,--/rok/přihl.osoba do 31.1. ka�dého 
kalendářního roku 

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

300,--/rok/nemovitost do 31.1. ka�dého 
kalendářního roku 

Poplatek za psa 
(na číslo popisné) 

100,--/rok/jeden pes 
200,--/rok/ka�dý dal�í pes 

do 31.1. ka�dého 
kalendářního roku  

Mo�nosti úhrady vý�e uvedených poplatků:  
1. osobně v kanceláři Obecního úřadu,ka�dou středu od 19:00-21:00 hodin 
2. slo�enkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx  
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx 
 
variabilní symbol je slo�en následujícím způsobem: 
yyyy=rok,za který je popl.hrazen a xxxx=číslo popisné,za které je placeno 
 
příklad:v roce 2005 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlá�ených k trvalému pobytu, 
tzn.,�e za č.p. bude hrazena částka 1 600,-- pod variabilním symbolem 20050333. 
 
                                    V�echny poplatky lze hradit najednou, 
                                     součtem v�ech adekvátních polo�ek.          
 
 
VODNÉ lze také hradit stejným způsobem jako vý�e uvedené poplatky,  
v případě úhrady slo�enkou nebo příkazem k úhradě následujícím způsobem: 
- je nutné vy�ádat si na emailu nove.dvory-zr@seznam.cz informace o vý�i vodného 
za číslo popisné a následně bude na email,ze kterého při�el dotaz na vý�i vodného 
zaslána informace o vodném a případný způsob úhrady. 

 

 
 
Na závěr bych chtěl v�em občanům na�í obce popřát v�echno nejlep�í a hlavně 

hodně zdraví do Nového roku a jako správný ekonom také hodně finančních prostředků 
v roce 2005. 

 
Martin �míd, ekonom obce 

                                                      2005     
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Knihovna v obci 
 

 A teď něco o na�í knihovně. Je stále umístěna ve dvou místnostech �koly. Celý 
rok spolupracujeme s knihovnou M.J.Sychry ve �ďáře nad Sázavou. Odtud pravidelně 
přivá�íme soubory nových knih různých �ánrů. 

 V leto�ním roce bylo zakoupeno asi 50 nových knih, jedná se převá�ně o 
romány. Tímto děkujeme Obecnímu úřadu za finanční podporu.  

 
Za obecní knihovnu přeji v�em čtenářům hodně zdraví v Novém roce a 

mnoho pěkných knih. 

          
Emílie Rů�ičková, knihovnice 

 
 
 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

 
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první odehrané polovině 

soutě�ního ročníku 2004/2005.  
  Okresní přebor 4.třídy:         
Ostrov n.O. "B" 9 0 0 109 : 53 27 
Lhotky "B" 7 0 1 100 : 44 22 
Nové Město "B" 6 0 2 100 : 44 20 
Mosti�tě  "C"    6 0 2 86 : 58 20 
Vel. Bíte� "C"   5 0 4 101 : 61 19 
Sázava   3 0 6 72 : 90 15 
�krdlovice        2 0 7 59 : 103 13 
Nové Dvory 2 0 7 56 : 106 13 
Vepřová 2 0 6 51 : 93 12 
Měřín "B" 1 0 8 40 : 122 11 

 
Za dru�stvo Nových Dvorů nastupují následující hráči: Franti�ek Neuvirt, Josef 

Halík, Radovan �tursa, Martin �míd, �tursa Radek ml. a Langpaulová Martina. Občasně 
vypomáhá Jaroslav Benc a Jiří Fi�ar. 
 
 Ve�keré informace o úspě�nosti na�ich hráčů, novinky, tabulky, výsledky a to nejen 
o na�em dru�stvu,ale i o v�ech soutě�ích okresu �ďár nad Sázavou najdete na internetové 
adrese:  http://www.pinec.info . 
 
 V�ichni členové sportovního klubu přejí občanům obce Nové Dvory v�e nejlep�í do 
nového roku, hodně zdraví, lásky a �těstí.  
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Sbor pro občanské zále�itosti 
 

Je tu konec roku, a to je dobrá příle�itost poděkovat členkám sboru pro 
občanské zále�itosti za dobře vykonanou práci, které se po celý rok věnují. 

  
I v leto�ním roce jsme nav�tívili na�e star�í spoluobčany,kteří ke svým kulatým a 

půlkulatým narozeninám dostali pěkný balíček s přáním. 
 
V listopadu se uskutečnilo vítání Novodvorských občánků, na kterém předvedli děti 

z mateřské �koly velice hezký program, za co� jim patří poděkování. Do obce jsme přivítali 
čtyři nové občánky a to Sáru Roseckou, Matyá�e Kulhánka, Michala Bedrnu a Filipa Němce. 

 
V�em občanům přejeme spokojené svátky vánoční, v novém roce hodně zdraví, 

úspěchů a radosti      �merousová Nadě�da, předsedkyně SOZ 
 
Oznamuje občanům,�e stále funguje 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 v�dy nejlep�í informace o dění v obci ? 
Chcete být mezi prvními, kteří se o v�em dozví ? 

Nebaví Vás nebo nemáte čas poslouchat obecní rozhlas ? 
Chcete dostávat informace o dění v obci, byť jste třeba tisíce kilometrů od domova ? 

 

Jestli�e odpovíte alespoň na jednu otázku ANO,  
pak neváhejte a zaregistrujte se ... 

V�e je ZDARMA a anonymní, k odeslání je třeba pouze tel. číslo nebo E-mail. 

 

SMS E-mail 

Po�lete ze svého mobilního telefonu popř. z 
Internetu SMS zprávu ve tvaru "PRIHLAS 

ZPROUND číslo Va�eho mobilního telefonu", 
tzn. např. "PRIHLAS ZPROUND 603123456" 

na tel. číslo: 
724 300 463 

Po�lete E-mail s po�adavkem na přihlá�ení popř. 
odhlá�ení zasílání zpráv na 

  nove.dvory-zr@seznam.cz  

E-mail by měl obsahovat předmět: 
pro přihlá�ení --- Prihlas ZPROUND 
pro odhlá�ení --- Odhlas ZPROUND 

a hlavně E-mailovou adresu, na kterou si přejete 
zprávy zasílat, jestli�e se li�í od adresy, z které 

odesíláte registrační E-mail. 

Mů�ete si zaregistrovat zasílání SMS i E-mailů. Jestli�e proběhne registrace úspě�ně,  
přijde Vám SMS popř. E-mail s potvrzením. 

Vzhledem k prozatímnímu ručnímu zpracování registrací toto mů�e trvat i několik dní, nejdéle v�ak týden. 
Jestli�e Vám potvrzení ani po týdnu nepřijde, pak toto oznamte na 724 300 463 nebo 

nove.dvory-zr@seznam.cz 
  

Registraci mů�ete provést i telefonicky na OÚ Nové Dvory na čísle 566 666 294 a to ka�dou středu od 
19:30 hod. do 21:30 hod. (zařizuje Martin �míd), popř. se mů�ete stavit osobně na OÚ a E-mail nebo tel. 

číslo nahlásit. 
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Zde přikládáme leták firem UNET a COMPAKT o bezdrátovém internetu 

v obci Nové Dvory. Leták popisuje mo�nosti jak a za jaké peníze se lze připojit 
k internetu. Jeliko� mo�nost připojení bude a� v měsíci březnu, který je zároveň 
měsícem internetu-s největ�í pravděpodobností bude zřízení bezdrátového 
internetu zdarma (bez záruky). Pokud byste měli zájem mů�ete se prozatím 
nezávazně přihlásit jak je uvedeno ve spodní části letáku, poté bude svolána 
schůzka, kde se dozvíte více a bli��í informace.  
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU 

 
 
Vá�ení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás tímto příspěvkem informoval o činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů na�í obce v období roku 2004. 

Ve slavnostní náladě a zvesela probíhal ji� tradiční hasičský ples a dětský karneval. 
Tyto akce, které probíhají v těsném sledu za sebou, byly zdařilé. V jarních měsících se 
uskutečnilo posezení v altánku u táboráku při �Pálení čarodějnic�, koncem května �Kácení 
máje� na návsi u kulturního domu a �Dětský den� pro místní děti a mláde�. Zájezd se letos 
�ádný neuskutečnil. V říjnu se členové sboru a jejich rodinní příslu�níci se�li k přátelskému 
posezení při hudbě a tanci v Penzionu Starý dvůr. Z dal�ích akcí je třeba připomenout 
mikulá�skou nadílku pro děti z celé vesnice. 
 Sbor se zúčastnil okrskové hasičské soutě�e v Ní�kově a hasičské soutě�e �O pohár 
starosty obce Sázava�. 

 
 V měsíci srpnu byl vyhlá�en poplach a proveden ostrý výjezd k lesnímu  

po�áru v lokalitě Starého dvora. Po�ár se podařilo hned v počátku úspě�ně lokalizovat. 
 

Významnou událostí bylo předání nejvy��ího hasičského 
ocenění �Zaslou�ilý hasič�  členovi na�eho sboru bratru 
Vladislavu Cimplovi (č.p.19) v Centru hasičského hnutí 
v Přibyslavi. Tímto titulem je ji� z dřívěj�ka poctěn bratr 
Josef Sobotka, č.p. 71 

       
V současné době ná� sbor vlastní tuto mobilní techniku : 
Tatra T-805,  Praga RN-CAS, u které byla letos provedena 
generální oprava čerpadla a nádr�e a  Praga RN-skříň. 
Stříkačky jsou ve výzbroji 2x  PS 12 a DS16. 

       
Sbor čítá v současné době 77 členů, z toho je 11 �en. 

 
                               Přeji v�em pevné zdraví do dal�ího období, spokojenost
                          v rodinném i pracovním �ivotě a �ádný ostrý výjezd. 
 
                                                                                               ing. Vladimír Halík 
                                                                                                   jednatel SDH      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

Významná �ivotní jubilea oslavili 
 

Němcová Hana č.p. 88  60 roků 
Vencálková Marie č.p. 77  60 roků 
Mokrá Emílie č.p. 14  60 roků 
Havlíček Jiří č.p. 33   60 roků 
Rychlý Josef č.p. 20   60 roků 

 
Mokrý Miloslav č.p. 14  65 roků 

 
�merousová Jaromíra č.p. 11  70 roků 
Fi�ar Jan č.p. 16    70 roků 
Fi�arová Marie č.p. 16   70 roků 
Němcová Ludmila č.p. 22   70 roků 
�merous Jan č.p. 47    70 roků 
 

Mokrá Marie č.p. 29   75 roků 
Stehnová Vlasta č.p. 32  75 roků 
Fi�ar Josef č.p. 38   75 roků 

 
    Janáček Jaromír č.p. 55  82 roků 
    Rů�ičková Emílie č.p. 73  83 roků 

Rů�ičková Bo�ena č.p. 23  84 roků 
Rosecká Bohumila č.p. 4  84 roků 

    Fi�arová Bo�ena č.p. 57  89 roků 
 

Nejstar�ím občanem na�í obce je pan 
 

Pavlíček Vendelín č.p. 79  93 roků 
V�em jubilantům blahopřejeme 

 
 

Děti narozené v tomto roce:           Nav�dy nás opustili 
Rosecká Sára č.p. 32,    Bedrna Michal č.p. 79   Dvořák Jan č.p. 58 
Kulhánek Matyá� č.p. 54, Němec Filip č.p. 63 
         

Přihlásili se k trvalému pobytu:                       Odhlásili se 
z trvalému pobytu:  
 

Sobotková Zdislava č.p. 62  JUDr. Trávníčková Jana č.p. 95  Tonarová Jana č.p. 74 
Bene�ová Ludmila č.p. 18    Trávníčková Jana ml. č.p. 95   Pavlíček Jiří ml.  č.p. 79 
Pohanka Roman č.p. 97       RNDr. Pesch Jaroslav č.p. 96 
Pohanková Iveta č.p. 97       PHDr. Peschová Iva č.p. 96 
Pohanka Tomá� č.p. 94 
 
Počty obyvatelstva obce:  k 1.1.2004  ���  237  k 30.11.2004  ���.  247 
 



 15 

  

   Trochu �afránu z Novodvorského 
archivu 

 

 Pamětní kniha jednotřídní �koly v Nových 
Dvorech 

  

Zde opět navá�eme na loňský zpravodaj a seznámíme Vás 
s událostmi, které se v na�í obci a nejen v ní udály před 100 lety 
tedy v roce 1904, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize 
jednotřídní �koly v Nových Dvorech.  

 

Počátek a konec �kolního roku 1904-1905  
 

�kolní rok 1904-1905 počal Dne 1.září 1904 slavnou m�í sv. Ven Sancte, 
které� zůčastnily se Dítky zdej�í �koly se svým učitelem. Ukončen byl tento 
slavnými slu�bami bo�ími ve čtvrtek Dne 15. července. V tý� Den rozdány byly 
Dítkám zprávy �kolní a zároveň byly napomenuty, aby se o prázdninách v�ude 
slu�ně chovaly. 

 

Pomůcky  
C. K. okresní �kolní rada daroval zdej�í �kole tyto pomůcky: Obraz: 

jelena, li�ky, krocana, páva, u�ovky a zmije. 
 

 Dobrodincové �koly  
 

P.T. Franti�ek Rosický, c.k. zemský �kolní inspektor v Praze daroval 
�ákovské 10 a učitelské knihovně 3knihy. Správce �koly daroval vycpanou 
�luvu a p. Josef Gabriel, učitel z Velké Losenice vycpanou vránu. 

 

Místní �kolní rada ve �kol.roce 1904-1905  
Členové místní �kolní rady:  

Pan Franti�ek Rosecký, rolník, č. 7, předseda, 
Pan Čeněk Chvála, správce �koly, 
Důst. p. Jan Kotrbelec,farář z Přibyslavě, 
Pan Jan Kasal, rolník, č. 3, člen, 
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Pan Jan Bratr�ovský, rolník, č. 10, člen, 
Pan Franti�ek �merouz, rolník, č. 8, náhrad., 
Pan Tomá� Fi�ar, rolník, č. 16, náhrad. 

Důle�itá vynesení v �k.roce 1904-1905  
 

A) Vynesení ministerstva ze Dne 23. července 1904, č. 5513., jím� vydávají 
se Zdravotní předpisy o úpravě psacích a kreslících se�itů u�ívaných na 
obecných a mě�ťanských �kolách. 

 
B) Vynesení c.k. zemské �kolní rady: 

- Ze dne 6. srpna 1904 č. 39856 ve příčině dodávání soudních výměrů, 
které týkají se exekuce slu�ebních po�itků učitelů �kol obce a měst. 

- Ze dne 18. prosince 1904 č. 50432 ve příčině kolkování matričních 
výtahů pro potřeby �kolních úřadů 

- Ze dne 10. dubna 1905 č. 9801., jim� se vydává nová instrukce pro 
zalo�ení, zařízení a správu �kolních zahrad 

 
C) Nařízení c.k. okr. rady �kol. obsa�ená v Okres. úřadním listě: 

- č. IX. R. 1904 č. 2754 se vylučuje ze �ákovských knihoven kniha J. 
Herbena �Bratr Jan Paleček,�a�ek krále Jiřího� 

- č. XII r. 1904 na str. 58 Poučení o tuberkulose 
- č. XII r. 1904 č. 3531 o.r.�. 19 stran vy�ádané matriční výtahy na 

úřadech farních musí býti kolkovány 
- č. IV r. 1905 č.617 a 1174 o.r.�. svolává se okr. Rada učitelská 

obecních �kol na 5/7 a mě�ť. �kol na 6/7 05 
- č. IV r. 1905 č. 10781 c.k.okr.hejtmanství upozorňuje na nebezpečí 

epidemie ztrnutí �íje 
- č. VI r. 1905 č 1596 c.k.okr.hejtmanství upozorňuje na ne�var, �e 

�koláci se chovají vůči automobilistům nepřístojně. 
- Č. VI r. 1905 V poličce zřízen při ústavu učitelský kurz pro �koly 

mě�ťanské. 
 
D) Nařízení c.k.okr. rady �kol. Zvlá�tním přípisem:  

- Č. 2793 z 30/9 04o.r.�k. upozorňuje, �e pří�tě se mají v čas podávati 
periodické zprávy. 
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Přehledy 
 
Počet �kolních půldní: 
1. Počet �kolních půldní vůbec ve �k. r. 1904/1905 ���  19.371 
2. Počet půldní nezame�kaných ����������. 17.965 = 92.74% 
3. Počet půldní zame�kaných: 
 a) omluvených ��������������  1.323 =  6.83% 
 b) neomluvených �������������.      83 =  0.43% 
4. Počet půldní v nich� bylo vyučováno �������     381 

 
Statistické přehledy 

 
a) Počet dětí, do �koly vůbec přijatých   hochů  děvčat 
 úhrnem 
 na počátku �kol. roku        21      35      56 
 na konci �kol. roku     21      38      59 
b) Úhrnný výkaz těchto dětí dle nábo�enského vyznání  
 vyzn. nábo�en. katolického                     59  
 vyzn. nábo�en. evangelického                             
c) Počet dětí �kolou povinných ve �kolním roce  
 1. méně ne� �estiletých          0        0      0 
 2. Ve věku �kolou povinných                          50 
 3. jazyka mateřského        19   39    50 
 4. od �kolného osvobozeno         celkem 9  
Koncem roku �kolního povinno     59 
 - z těch má právo domovské         47 
 - v jiné �kolní obci          12 
 

Bohu�el informací ze �kolního roku 1904-1905 máme velice malé 
mno�ství,ale doufáme,�e pří�tí rok bude těchto informací k dispozici více. 

 
Dále upozorňujeme v�echny občany 
obce, �e ty nejdůle�itěj�í věci  
týkající se chodu obce a obecního 
úřadu vychází během roku na  
internetových stránkách obce:  

 
  http://novedvory-zr.unas.cz 
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Proto�e se pomalu blí�í konec roku 2004, chceme poděkovat v�em, 

kteří se jakoukoliv dobrou a poctivou prací přičinili o čistotu, 
upravenost, vzhled a dobrý chod na�í obce. Děkujeme na�im 
spoluobčanům za prohrnování chodníků v zimě a zvlá�ť těm, kteří stále 
pomáhají v obecních lesích, proto�e tam je  ta práce nejobtí�něj�í. 
 
 Co je�tě dodat. Ke konci roku si lze jen přát, aby ten následující byl 
lep�í, ne� ten odcházející. Vzhledem k tomu, �e se blí�í vánoční svátky, 
přejeme v�em �ťastné  a veselé ničím neru�ené pro�ití těchto svátků, 
bohatého a �tědrého Je�í�ka. 
 
 Do Nového roku přejeme v�em občanům předev�ím pevné 
zdraví,hodně úspěchů v osobním, společenském i pracovním �ivotě, 
vzájemné porozumění a toleranci, pohodu, lásku od svých bli�ních a 
�těstí a hojnost Bo�ího po�ehnání do Va�ich rodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ať Vám tyto zvonky zvoní nejen  
           o Vánočních svátcích, ale i po celý 
                   nadcházející rok  
              pro pohodu, klid a �těstí. 
 
 
 
 
Nové Dvory 20.12.2004 


