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Vážení spoluobčané 
 

 
Pomalu končí rok 2005. Všichni můžeme hodnotit, co jsme ze svých předsevzetí 

uskutečnili a co ne, co nám tento rok dal či nám vzal. Každý rok připravujeme tento již 
tradi ční zpravodaj, ve kterém Vás chceme informovat o tom co se nám v letošním roce 
podařilo v obci zlepšit, co musí ještě počkat na další období, co zastupitelstvo plánuje na 
další období a další různé informace.  

 
Protože naše obec splácí dluh na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě rodinné 

zástavby  Podevsí nezbývá nám mnoho financí na další akce, které bychom chtěli 
realizovat. Proto toho co se letos uskutečnilo není mnoho. Potřebujeme také ušetřit nějaké 
finance na příští rok, kdy nás čeká dostavba komunikace Podevsí, která nás finančně 
značně vyčerpá.  

Z toho co se letos podařilo:         
- na stropě v sále KD byly osazeny dvě vrtule které zabezpečují stlačení teplého vzduchu 
od stropu dolu do sálu a tím se šetří i spotřeba plynu na vytápění sálu, 
- byla vyčištěna struha a propustek u staré železniční tratě kde se v jarních měsících ale i 
při větších deštích vylévala voda na cestu, 
- dále bylo provedeno odvodnění pozemku nad rybníkem na Učitelce, 
- aby mohl být využit pozemek pod tímto rybníkem k zalesnění byla zde vyhloubena 
odvodňovací struha a zaústěna do stávající struhy v již zalesněném pozemku, 
-pro napouštění koupaliště bylo provedeno propojení starého vodovodního vodojemu 
s potrubím na koupaliště kam se nyní napouští voda ze starých studní v Hortni, 
- u č. 19 byla provedena oprava horské kanalizační vpustě, 
- dále byla vyčištěna struha při cestě v horní zástavbě Za kovárnou, 
- u prodejny bylo upraveno stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad, 
- od srpna minulého roku byla zabezpečována změna č. 1 územního plánu obce. Takováto 
akce je náročná na administrativu, finančně, a především na čas. I když změna je už 
zastupitelstvem schválena, administrativně bude ještě nějaký čas dobíhat, 
- byly za pomocí dotace zakoupeny 4 nové kontejnery na třídění odpadu, které budou 
osazeny do prostoru nové zástavby Podevsí, 
- v průběhu roku se několikrát rozhrnuje skládka inertního materiálu Podevsí. 
- letošní největší akcí je výstavba dětského hřiště na obecním pozemku za vsí směrem ke 
koupališti. Protože tato akce je rozpočtována na 1 milion korun je rozdělena do tří etap. 
V první etapě provedené v podzimních měsících, jsou zemní práce ,odvodnění,zhutnění, 
osazení patek pro sloupky oplocení a částečné zaštěrkování v hodnotě 250 tisíc. Je zde 
použita dotace z Krajského Programu obnovy venkova ve výši 120 tisíc. Další etapa bude 
provedena v příštím roce znovu za podpory Programu obnovy venkova. Budou osazeny 
obrubníky, dorovnání štěrku, terénní úpravy a nejnákladnější část a to jsou asfalty. 
Poslední etapou je oplocení, které bude provedeno v dalším období. Zdá se to sice malá 
akce, ale finančně velmi náročná. Po výběrovém řízení tuto akci získala firma COLAS ze 
Ždáru n. Sázavou.  

V loňském zpravodaji jsme Vás informovali , že v letošním roce budeme dělat 
obrubníky a přídlažbu u zbývající části chodníků. Při jednání na ředitelství silnic a dálnic 
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v Jihlavě jsme se dozvěděli, že bude lepší když tyto práce provedeme současně při opravě 
silnice. Uvidíme bude-li to příští nebo až další rok. Vše záleží na financích ředitelství silnic 
a dálnic kam zdejší komunikace 1/19 patří.  
 

Pro příští rok, kromě různých drobných prací, plánujeme druhou etapu dětského 
hřiště, která by měla končit asfaltovým povrchem a jedinou velkou akci, to je dokončení 
komunikace a obrubníků v nové zástavbě Podevsí. Na tuto akci připravujeme výběrové 
řízení a finančně bude celá kryta finančními prostředky obce. Z části z finančních 
prostředků za prodej parcel, které máme na zvláštním účtu a zbytek z rozpočtu obce.  

 
V lokalit ě Podevsí jsou všechny parcely prodány. I když bychom potřebovali nutně 

ještě některé  další akce, z finančních důvodů to není možné. Snad v příštích letech.  
Nyní několik všeobecných informací: 
 

Znovu se vracíme k problematice odpadů. Děkujeme všem, kteří pochopili potřebu 
dobře třídit odpady, pomáhá to obci i finančně o tom jsme Vás již informovali. Jsme velmi 
rádi, že přesně dodržujete třídění skla na bílé a barevné, přesto však připomínáme, že 
jedna nebo dvě lahve bílé v barevném skle nic neznamenají, ale jedna nebo dvě barevné 
v bílém skle zlikvidují celý kontejner bílého skla, za které je nejvyšší cena. Dále 
upozorňujeme že ledničky, pneumatiky, zářivky, výbojky, monočlánky, akumulátory a 
vyjetý olej jsou výrobky, které podle vyhlášky 237/2002 jsou prodejci těchto druhů 
výrobků povinni při nákupu nového výrobku vzít zpátky bezplatně starý. Od roku 2006 
se tyto výrobky budou brát do nebezpečného odpadu pouze, když si jejich likvidaci 
majitel zaplatí. 

Dále důrazně upozorňujeme, že při sběru nebezpečných odpadů nesmí být tyto 
ukládány předem na svozovém místě, ale přímo do svozových vozů. Termíny svozů jsou 
organizovány v odpoledních hodinách tak, aby měli obyvatelé možnost ve stanovenou 
dobu odpad přivést a uložit rovnou na svozové vozidlo. Nedochází tak k možnému rozlití 
či rozbití odpadů a tím ke kontaminací okolí. Věříme, že pochopíte tuto nutnost a budete 
tyto pokyny respektovat.  
 
INFORMACE O T ŘÍDĚNÍ ODPADŮ: 
 
PAPÍR 
 
Do modrých nádob můžete odhodit: 

���� noviny, časopisy, reklamní letáky, 
���� kancelářský papír, 
���� knihy, sešity, 
���� krabice, lepenka, kartón, 
���� papírové obaly (např. sáčky). 

Prosím, nevhazujte:  

×××× mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, 

×××× uhlový a voskovaný papír, 
×××× použité plenky a hygienické potřeby. 

 

SKLO 
 
Do zelených nádob můžete odhodit: 

���� láhve od nápojů, 
���� skleněné nádoby, 
���� skleněné střepy – tabulové sklo. 

Prosím, nevhazujte:  

×××× keramiku, porcelán, 
×××× zrcadla, 
×××× drátěné sklo a autosklo. 
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PLASTY 
 
Do žlutých nádob můžete odhodit:  

���� PET láhve od nápojů – prosím, 
nezapomeňte je sešlápnout! 

���� kelímky, sáčky, fólie, 
���� výrobky a obaly z plastů, 
���� polystyrén. 

Prosím, nevhazujte:  

×××× novodurové trubky, 
×××× obaly od nebezpečných látek 

(motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.). 

 

KOVY 
 
Kovové odpady odnášejte na skládku železného odpadu „PODEVSÍ“. 

 

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.) 
 
Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají, odhazujte do kontejnerů na plasty.  

 
 
Pár slov ke skládce Podevsí. Tato skládka by vlastně 

neměla vůbec existovat. Správně bychom měli vše skladovat na 
skládce v Ronově. Jelikož  však v Ronově je poplatek za ukládání  
odpadů značně vysoký, rozhodli jsme se , že necháme doběhnout skládku podevsí. 
Bohužel někteří naši občané sem vyvezou všechno možné dřevo, železo, trávu, odpad 
z brambor, piliny a další. Je jim jedno, že obec vystavují nebezpečí vysoké pokuty od 
státní inspekce životního prostředí. Zamyslete se nad svým jednáním (koho se to týká) a 
nevystavujte obec takovémuto nebezpečí. Tyto pokuty nejsou v řádech tisíců, ale statisíců. 
 
 Nakonec něco pro příští rok. Příští rok nás čekají dvoje volby. V červnu volby do 
Parlamentu a v listopadu komunální – obecní volby. Chtěl bych jenom připomenout, že 
navzdory tomu, co všechno kolem sebe vidíte a slyšíte, není všechno zase tak špatné. Vše 
je zapotřebí brát s rezervou a ohledem na to co z mnohých věcí novináři i sdělovací 
prostředky dokážou udělat. Chci Vás požádat: Přijďte všichni volit. I kdyby jste si 
mysleli, že nemáte koho volit, přeci jenom pouvažujte a volte, stále je to lepší než nevolit 
vůbec. Mám nyní na mysli parlamentní volby. Při komunálních volbách je to obdobné, ale 
je zde jedna výhoda. Většinou všechny kandidáty na volebních lístcích znáte. Proto máte 
lepší možnost volby a výběru. Volte uváženě a s rozmyslem ty,kteří naší obec povedou 
další čtyřleté volební období, abychom měli záruku, že povedou naší obec dobře a budou 
spravedlivě rozhodovat. Je zapotřebí, aby ty, které zvolíte měli dobrý vztah k obci, aby se 
dobře starali o majetek obce a dále ho rozmnožovali ve prospěch Vás všech, aby obecní 
zájmy povznesli nad zájmy osobní. Doufám, že v těchto obecních volbách bude volit 
vysoké procento občanů. V tom bude záruka, že budou zvolení jen ti nejlepší. 
  

Josef Sobotka 
 starosta obce 
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Dále opět připomínáme,že všechny občanské průkazy,které nejsou podle pravidel a 
zákonů EU musí být vyměněny a to podle tohoto nařízení vlády: 

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

kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

Vláda na řizuje podle §§§§ 24 odst. 2 zákona č. 328/ /1999 Sb., o ob čanských pr ůkazech, ve 
znění zákona č. 53/2004 Sb.: 

§ 1 
Státní ob čané České republiky jsou povinni provést vým ěnu ob čanských pr ůkazů bez 

strojov ě čitelných údaj ů1), vydaných 

a)   
do 31. prosince 1994, za ob čanské pr ůkazy se strojov ě čitelnými údaji 2) nejpozd ěji do 31. 
prosince 2005; žádost o vydání ob čanského pr ůkazu ob čan předloží nejpozd ěji do 30. 
listopadu 2005, 

b)   
do 31. prosince 1996, za ob čanské pr ůkazy se strojov ě čitelnými údaji nejpozd ěji do 31. 
prosince 2006; žádost o vydání ob čanského pr ůkazu ob čan předloží nejpozd ěji do 30. 
listopadu 2006, 

c)   
do 31. prosince 1998, za ob čanské pr ůkazy se strojov ě čitelnými údaji nejpozd ěji do 31. 
prosince 2007; žádost o vydání ob čanského pr ůkazu ob čan předloží nejpozd ěji do 30. 
listopadu 2007, 

d)   
do 31. prosince 2003, za ob čanské pr ůkazy se strojov ě čitelnými údaji nejpozd ěji do 31. 
prosince 2008; žádost o vydání ob čanského pr ůkazu ob čan předloží nejpozd ěji do 30. 
listopadu 2008. 

§ 2 
Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2005. 
 
Žádosti o výměnu občanských průkazů se podávají na Městském úřadě ve Žďáře nad 

Sázavou (bývalý okresní úřad). K žádosti se dokládá 1 ks fotografie a starý občanský 
průkaz. Fotografie Vám na počkání vyhotoví také na Městském úřadě ve Žďáře nad 
Sázavou. Výměnu občanských průkazů  nejpozději 31.12.2005 jsou povinni provést 
všichni, jejichž stávající občanský průkaz byl vydán do 31.12.1994 a to bez ohledu na 
platnost občanského průkazu. 

 
 
INFORMACE O BEZDRÁTOVÉM INTERNETU V OBCI: 
 
Po mnoha peripetiích kolem bezdrátového připojení k internetu v obci a to především 

díky problémům firmy COMA Poli čka, která bezdrátový internet u nás v obci zavádí, na 
rozhledně Rosička s umístěním hlavního přivaděče pro naší obec se po více než třičtvrt ě 
roce toto podařilo. Během pracovního týdne 19.-23.12.2005 by měl být na kulturním dom ě 
namontován hlavní vysílač pro obec a v prvním  týdnu roku 2006 by měla firma 
COMPAKT Havlí čkův Brod (Vít Dohnal z Velké Losenice) montovat jednotlivé uživatele. 
V současné době se jedná asi o 10 připojení, jejichž podmínky se nijak nezměnili a protože 
připojení trvalo tak dlouho, budou všichni již přihlášení uživatelé z března 2005 mít první 
měsíc zdarma.  

Pokud by měl někdo z našich občanů zájem o připojení na bezdrátový 
internet,můžete se přihlásit na obecním úřadě, emailem nove.dvory-zr@seznam.cz nebo 
na mobilu 724300463 (Šmíd Martin). 

Bližší informace též na www.compakt.cz nebo www.unet.cz . 
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Dovolte mi, abych se i já ohlédla za uplynulým rokem z pohledu Mateřské školy. 
V letošním roce jsme opět pořádali mnoho akcí nejen pro děti, ale také pro širší veřejnost. 
Některé akce opakujeme každoročně ( např. Halloween, besídky, ukončení školního roku, 
karneval) a tak se již stávají tradičními. Jsme rádi, že při akcích máme velkou účast a to nejen 
ze strany dětí a jejich sourozenců, ale i rodičů a často také jejich babiček a dědečků. Při 
poslední Mikulášské besídce jsme  se téměř nemohli vejít do naší třídy. Oceňujeme, jak si 
v dnešní uspěchané době  najdete čas na své děti a vnoučata a projevujete tím velký zájem o ně 
a o to, co si pro Vás svědomitě připravují.  

O tom, jak akce probíhaly podrobněji se máte možnost dočíst  v našem časopisu 
„Barevný svět pohádek“. Časopis je možno zapůjčit v Mateřské škole. Nabízíme také 
k zapůjčení fotografie ze života Mateřské školy buď ve fotoalbu nebo v digitální podobě na CD. 

 Nabízíme kroužek anglického jazyka, v letošním roce jej navštěvuje 9 dětí. Hru na 
zobcovou flétnu nadále vyučuje paní Hradová a kroužek logopedie, který je určen pro děti s 
vadnou výslovností a na správnou nápravu řeči dohlíží také Dr. Dvořák přímo v prostorách naší 
školky asi 1x za 6 týdnů. 

V uplynulém roce došlo k několika, pro nás důležitým, změnám v zákonech, seznámím 
Vás s nejdůležitějšími: 

- Mateřská škola již není předškolní zařízení, je to druh škol 
- vzdělání v Mateřské škole lze poskytnout i za úplatu, avšak děti rok před vstupem do 

ZŠ jsou od úplaty osvobozeny 
- od 1.2.2005 budou moci děti s nepravidelnou docházkou ve věku 3-4 roky (na které 

pobírá rodič rodičovský příspěvek) navštěvovat Mateřskou školu každý den, avšak 
nejvíce na 4 hodiny denně. V mateřské škole Nové Dvory si budou moci rodiče zvolit, 
zda přivedou děti po 7.00 a odvedou 11.00 (bez oběda), nebo je přivedou po 8.00 a 
vyzvednou 12.00 (po obědě). 
Pro děti mladší 3 let platí nadále docházka na 5 dnů v měsíci. 
Ostatních dětí se tato změna netýká. 

Mnohokrát děkujeme všem sponzorům, díky nimž můžeme vybavovat školku novými 
hračkami a pomůckami. Oceňujeme také veškerou pomoc rodičů,  kteří přispívají  ke 
zvelebování prostředí různými způsoby dle jejich možností. Někteří přinesou peněžní dar, jiní 
sekají trávu na školní zahradě, hrabou listí, plejí skalku nebo ušijí oblečky pro panenky apod.  

Na závěr přeji všem krásné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, klid, 
zdraví a pohodu v rodině a mnoho pracovních úspěchů a splněných přání 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 759 906,67,--.K 30. 11. 2005 měla obec na základním běžném účtu částku Kč 350 793,25 
Na podílových listech 955699,53  a na úvěrovém účtu – 4 590 000,--. 
 

Hospodaření obce k 30.11.2005 
 

TEXT Rozpo čet Skut. stav k 30.11.05 % plnění
Daňové příjmy 1 836 500,00 1 690 701,00 92,06
Nedaňové příjmy 772 000,00 779 000,00 100,91
Kapitálové příjmy (prodej parcel) 165 000,00 189 557,00 114,88
Dotace 354 900,00 247 883,00 69,85
Příjmy celkem 3 128 400,00 2 907 141,00 92,93
Běžné výdaje 2 630 500,00 2 486 324,68 94,52
Kapitálové výdaje 497 900,00 301 573,60 60,57
Výdaje celkem 3 128 400,00 2 787 898,28 89,12
Rozdíl (výsl. Hospodaření) 0,00 119 242,72 xx  
 
 
 
 V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tato akce: 
 
       Vybudování dětského hřiště za Sobotkovi č.p. 52 (1. část)  za celkovou částku: 250 000,--. 
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 120 000,--.. 
  
 

 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. Provoz Mateřské školy je hrazen 
v plné výši z rozpočtu zřizovatele, tedy Obce Nové Dvory a to ve 
výši Kč 145 750,-- k 30.11.2005.  
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  POVINNÉ POPLATKY OBČANŮ - návod jak platit 

Jelikož se neustále množí dotazy na úhradu poplatků jiným způsobem, než osobní 
návštěvou na obecním úřadě, připravili jsme pro Vás možnost zasílat povinné úhrady i 
pomocí příkazu k úhradě. Následující tabulka Vám v tomto pomůže:  
  

DRUH POPLATKU   SAZBA POPLATKU SPLATNOST  

Poplatek za odpady 
(trvale přihlášená 
osoba) 

300,--/rok/přihl.osoba 
do 31.1. každého 
kalendářního roku 

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

300,--/rok/nemovitost do 31.1. každého 
kalendářního roku 

Poplatek za psa 
(na číslo popisné) 

100,--/rok/jeden pes 
200,--/rok/každý další pes 

do 31.1. každého 
kalendářního roku  

Možnosti úhrady výše uvedených poplatků:  
1. osobně v kanceláři Obecního úřadu,každou středu od 19:00-21:00 hodin 
2. složenkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx  
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx 
 
variabilní symbol je složen 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 přihlášených k trvalému pobytu, 
tzn.,že za č.p. bude hrazena částka 1 600,-- pod variabilním symbolem 20050333. 
 
                                    Všechny poplatky lze hradit najednou, 
                                     součtem všech adekvátních položek.          
 
 
VODNÉ lze také hradit stejným způsobem jako výše uvedené poplatky,  
v případě úhrady složenkou nebo příkazem k úhradě následujícím způsobem: 
- je nutné vyžádat si na emailu nove.dvory-zr@seznam.cz informace o výši vodného 
za číslo popisné a následně bude na email,ze kterého přišel dotaz na výši vodného 
zaslána informace o vodném a případný způsob úhrady. 

 

 
 
Na závěr bych chtěl všem občanům naší obce popřát všechno nejlepší a hlavně 

hodně zdraví do Nového roku a jako správný ekonom také hodně finančních prostředků 
v roce 2006. 

 
Martin Šmíd, ekonom obce 
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Knihovna v obci 
 

V letošním roce bylo vypůjčeno 740 knih. Čtenáři si mohli přečíst 24 nových 
titul ů, které byly zakoupeny z příspěvků čtenářů a finančního přispění obecního 
úřadu.  

Jako každoročně jsou zapůjčeny soubory knih z Okresní knihovny ve Žďáře 
nad Sázavou. Velký zájem čtenářů je též o odborné časopisy. I v příštím roce se 
budeme snažit uspokojit nároky našich dospělých i malých čtenářů. 

Těšíme se na jejich přízeň a všem přejme v novém roce vše dobré. 

          
   Pravoslav Růžička, knihovník 

 
 
 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

 
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první odehrané polovině 

soutěžního ročníku 2005/2006.  
1. Malá Losenice A 8 8 0 0 0 318:153 108:36 24 

2. Velká Bíteš C 9 5 2 2 0 277:202 95:67 21 

3. Sázava A 9 5 1 3 0 305:253 88:74 20 

4. Nové Dvory A 8 4 2 2 0 220:179 78:66 18 

5. Žďas Žďár n.S. G 9 4 1 4 0 278:258 86:76 18 

6. Měřín B 9 3 2 4 0 260:295 77:85 17 

7. Vepřová A 8 4 0 4 0 233:240 70:74 16 

8. Škrdlovice A 8 2 1 5 0 217:241 64:80 13 

9. Sokol Žďár n.S. C 9 2 0 7 0 205:340 55:107 13 

10. Oslavice B 9 1 1 7 0 188:340 53:109 12 

 
Za družstvo Nových Dvorů nastupují následující hráči: František Neuvirt, Josef 

Halík, Radovan Štursa, Martin Šmíd, Štursa Radek ml. a Langpaulová Martina. 
 
 Veškeré informace o úspěšnosti našich hráčů, novinky, tabulky, výsledky a to nejen 
o našem družstvu,ale i o všech soutěžích okresu Žďár nad Sázavou najdete na internetové 
adrese:  http://www.pinec.info . 
 
 Všichni členové sportovního klubu přejí spoluobčanům obce Nové 
Dvory vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, lásky a štěstí.  
 
        SK Nové Dvory 
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Sbor pro občanské záležitosti 
 

Jako v každém roce, tak i v roce 2005 jsme navštívily naše nejstarší 
spoluobčany a k jejich kulatým a půlkulatým narozeninám jim byl předán 
balíček s přáním a kytičkou. . 

  
Za tuto dobře vykonanou práci bych ráda poděkovala členkám Sboru pro občanské 

záležitosti a pevně věřím, že i v příštím roce budou v této prospěšné práci, které se dlouhá léta 
věnovala nedávno zesnulá paní Emilie Růžičková.. 

 
Všem občanům přejeme spokojené svátky vánoční, v novém roce hodně zdraví, 

úspěchů a radosti      Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
 
Oznamuje občanům,že 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 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 HASI ČU 
 
Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych Vás v krátkosti informoval o činnosti Sboru dobrovolných hasičů naší 
obce v roce 2005. Členská základna našeho sboru čítá 76 členů, z toho je 11 žen. Sbor 
udržuje v pohotovostním a provozuschopném stavu tuto techniku : Praga RN-AC, 
Praga RN-skř.,2ks  stříkačky PPS 12 a 1 ks DS 16 . 
     V únoru letošního roku proběhly  v sále kulturního domu dvě akce : Hasičský ples 
s hudbou Fortuna a následnou neděli byl pro děti obce i blízkého okolí připraven 
Dětský karneval s množstvím soutěží, bohaté tomboly a výbornou hudbou Ládi 
Koubka.Z dalších společenských akcí chci připomenout : pálení čarodějnic, kácení 
máje s hudbou  p.Fialy, soutěžní odpoledne u příležitosti Dne dětí, mikulášskou 
nadílku pro všechny děti obce mladší 12-ti let a přátelské posezení členů sboru s jejich 
rodinnými příslušníky v Penzionu Starý Dvůr. Zájezd se letos žádný neuskutečnil.  
    Ve slavnostní náladě proběhla oslava 110-tého výročí založení našeho sboru. 
Přestože počasí nebylo úplně ideální a  program musel být přesunut do prostor 
kulturního domu, slavnostní pochod všech zúčastněných s položením věnce u kapličky 
se mezi kapkami deště uskutečnil. Byla to velmi důstojná oslava, tak významné 
události, která se týká celé naší vesnice.  
    Významnou událostí našeho sboru bylo založení družstva mladých hasičů. Věřme, 
aby jim elán vydržel co možná nejdéle. Jedná se o chlapce i děvčata obce ve věku 
kolem 10 let.   Soutěžní družstvo našeho sboru se zůčastnilo okrskové soutěže ve Velké 
Losenici s  umístěním na velmi pěkném 4. místě. Sbor se zúčastnil námětového cvičení 
dodávky vody na dálku v Pořežíně.  
   Skládka železného šrotu i nadále funguje v lokalitě“Podevsí“, poděkování patří  
všem , kdo  nepotřebný železný odpad na tuto hasičskou skládku ukládá.   
                 Do dalšího období přeji pevné zdraví všem spoluobčanům  
                                            a žádný ostrý výjezd našemu sboru 
 
                                                                                               ing. Vl adimír Halík 
                                                                                                   jednatel SDH     
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 Významná životní jubilea oslavili  
 

Pomejová Marie č.p. 23  60 roků 
Havlíčková Danuše č.p. 33 60 roků 

 

Sobotka Josef č.p. 71  65 roků 
Němec Ladislav č.p. 88  65 roků 

 

Fišarová Jiřina č.p. 59   70 roků 
Halíková Jaroslava č.p. 1   70 roků 
Vencálek František č.p. 77  70 roků 
 

Fišarová Františka č.p. 38 75 roků 
Augustin Jaromír č.p. 35  75 roků 
 

Rosecká Marie č.p. 12  80 roků 
     

Janáček Jaromír č.p. 55  83 roků 
Růžičková Božena č.p. 23  85 roků 
Rosecká Bohumila č.p. 4  85 roků 

    Fišarová Božena č.p. 57  90 roků 
 

Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Pavlíček Vendelín č.p. 79  94 roků 
Všem jubilantům blahopřejeme 

 
 

 
Děti narozené v tomto roce:            Navždy nás 
opustili 
Bohužel se žádné děti nenarodili     Růžičková Emílie č.p. 73 
 

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

Macháček Martin č.p. 93 ; Macháčková Zita č.p. 93;   Halíková Alena č.p. 1 
Macháčková Andrea  č.p. 93; Macháčková Annika č.p. 93; 
Bartoš Zdeněk č.p. 99; Bartošová Veronika č.p. 99;  
Bartoš Zdeněk ml. č.p. 99; Bartošová Milada č.p. 99;  
Bartoš Tomáš ml. č.p. 99;Lacinová Eva č.p. 27;  
Pešková Aneta č.p. 27 
 
Počty obyvatelstva obce:  k 1.1.2005  ………  246  k 30.11.2005  ……….  255 

z toho 117 mužů a 138 žen 
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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 1905, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize 
jednotřídní školy v Nových Dvorech.  

 

Počátek a konec školního roku 1905-1906  
 

Dne 1. září r. 1905 shromáždily se dítky zdejší školy ve školní budově 
odkud společně se svým učitelem šly do chrámu Páně, aby přítomny byly 
slavným službám božím „Veni Sancte Spiritus“. Konec školního roku 
zakončen tímž způsobem, totiž : slavnými službami božími „Te Deum 
landamus“, které dne 31. července 1906 v přibyslavském chrámu Páně byly 
konány. 

 

Jmeniny Jeho Veličenstva  
 
Nejvyšší jmenoviny Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I 

oslaveny byly slavnostními službami božími v chrámu Páně v Přibyslavi, dne 
4. října 1905. Budova školní ozdobena byla toho dne praporem v barvách 
říšských. 

 

Církevní slavnost za císařovnu Alžbětu  
 

Za příčinou jmenin Jejího Veličenstva zvěčnělé císařovny Alžběty konala 
se dne 18. listopadu r. 1905 církevní smuteční slavnost v přibyslavském 
chrámu Páně , již zúčastnila se školní mládež se svým učitelem.  
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Místní školní rada ve škol.roce 1905 - 1906 
 
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 porada 4. července 1906 
Pořad :  
1. Zahájení porady a volba 2 zapisovatelů 
2. Zpráva c. k. okr. Šk. Inspektora. 
3.O škol. Zahradách referuje řídící učitel Václav Pazderka. 
4. Zpráva knihovní komise.  
5. Volba knihovní komise.  
6. Volba stálého výboru. 
7. Volné návrhy. 
 

Ustanovení c. k. okresního lékaře 
 
C. k. místodržitelské praesidium přeložilo c. k. okr. lékaře M. U. Dr. 

Josefa Odstrčilka v Chotěboři k okr. hejtmanství v Pelhřimově a c. k. 
zdravotního assistenta M. U. Dr. Josefa Lhotu v Jindř. Hradci k okr. 
hejtmanství v  Chotěboři.  

 
 

Oprava školní budovy 
           V měsíci září provedeny na školní budově větší opravy: 

Částečně přeložení krytiny, okapy pobity plechem, obnovení římsy, dále 
v záchodech stropy dosavadní nahrazeny klenutím. 
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Důležitá vynesení v šk.roce 1904-1905  
A)Vynesení ministeriální 
1) Vynesením ministerstva ze dne 29. září 1905 vydán definitivní řád školní a 
vyučovací. 
B) Vynesení c. k. zemské školní rady 
2) Vynesení ze dne 5. července 1905 č. 12.144, jímž se zakazuje kouření školní 
mládeži 
2) Vynesení ze dne 10. července 1905 č.14. 371 ve příčině cestného 
industriálních učitelek. 
3) Vynesení ze dne 20. prosince 1905 č. 20. 222 ve příčině potírání tuberkulozy 
ve školách. 
4) Vynesení ze dne 20. prosince 1905 č. 43. 261 ve příčině administrativní 
obstávky požitků osob učitelských. 
 
 

Bohužel informací ze školního roku 1905-1906 máme velice malé 
množství,ale doufáme,že příští rok bude těchto informací k dispozici více. 

 
 

Dále upozorňujeme všechny občany 
obce, že ty nejdůležitější věci  
týkající se chodu obce a obecního 
úřadu vychází během roku na  
internetových stránkách obce:  
   
http://novedvory-zr.unas.cz 
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Nezadržitelně se blíží vánoční svátky a také konec roku 
2005. Jako vždy v tomto zpravodaji, děkujeme všem kdo 
jakoukoliv dobrou a poctivou prací přispěli k čistotě, vzhledu, 
upravenosti a dobrém chodu obce. Zvláště děkujeme těm dříve 
narozeným, protože ti nejvíce pomáhají v obecních lesích a 
dalších obecních akcích. 

Co si přát ke konce roku 2005. Snad jen to jako vždy, aby 
ten nadcházející rok byl lepší než rok minulý. Přejeme všem 
příjemné, šťastné a veselé, ničím nerušené, Bohem požehnané 
prožití vánočních svátků, bohatého a štědrého Ježíška. 

Do Nového roku přejeme všem občanům především pevné 
zdraví, hodně úspěchů v osobním, společenském i pracovním 
životě, dostatek vzájemného porozumění a tolerance, pohodu, 
lásku od svých bližních, hodně štěstí a hojnost Božího 
požehnání do Vašich rodin. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Na nebi svítí vánoční hvězdička a lidé na zemi otvírají srdíčka 

Pro pokoj, pro lásku, pohlazení, ať štěstí Vánoc náš život změní. 
 
 
            Nové Dvory 18.12.2005 
 


