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Vážení spoluobčané
Opět se přiblížil konec dalšího kalendářního roku. Dostáváte do rukou už tradičně
náš Novodvorský zpravodaj. Jsme opět o rok zkušenější. V tomto roce proběhlo v naší
obci mnoho významných akcí. Z těch největších je to dokončení komunikací v lokalitě
„Podevsí“, asfaltování dětského hřiště a oprava hlavní komunikace silnice č. 19. Nové
Dvory se staly krásnější a vybavenější, což je velmi dobře. Problémem ale zůstávají
finance, kterých se velmi nedostává. V půli prosince zůstává naší obci zaplatit do konce
roku 2007 částku rovnající se 1 600 000,--. Je to opravdu hodně a velmi těžko se nám ji asi
podaří splatit i když akce, které se letos uskutečnili byly vesměs potřebné. Z toho všeho
vyplývá, že příští rok 2007 bude rokem úsporným a nelze očekávat další investiční
záměry.
Letošní rok byl rovněž rokem volebním. Bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce.
Musím ještě jednou poděkovat všem zúčastněným voličům za jejich důvěru a hlasy, které
nám dali. Velmi si toho vážíme. Oproti minulému zastupitelstvu nastoupili tři noví a tři
také skončili. Patří mezi ně náš dlouholetý starosta pan Josef Sobotka, pan František
Doležal, který zde v této funkci rovněž po několik volebních období obětavě působil a Ing.
Marie Greplová. Všem bych chtěl jménem obce poděkovat. To, co vykonal dnes již bývalý
starosta za celá ta léta již těžko někdo další překoná. Jak jsem již poznamenal v hlášení po
volbách, zapsal se trvale do historie naší obce. Ještě jednou velký dík.
Chtěl bych rovněž poděkovat Vám všem, kteří se staráte a opravujete na vlastní
náklady a ve svém volném čase venkovní pozemky ať už sečením trávy, nebo sázením
květin, pěstováním květin ve Vašich oknech i úpravou Vašich zahrádek a domů. Vím, že
to jsou činnosti vyžadující mnoho času i nemalé náklady. Velmi si toho vážím a oceňuji to.
Vaší zásluhou patří naše vesnička mezi velmi pěkně upravené, což se jen tak někde nevidí.
Věřím, že v této činnosti vytrváte i v příštích letech.
Poděkování zaslouží i náš hasičský sbor,který jako jediný pořádá kulturní akce
v naší obci, ať už se to týká plesu, kácení máje, různá posezení v altánku s občerstvením i
každoročním posezením s členy hasičské organizace a pořádáním výletů. Velmi obětavě se
rovněž starají o naší požární techniku, která již vyžaduje velké množství času, aniž by za
to požadovali nějakou odměnu, což je určitě obdivuhodné v dnešní době.
Děkuji i tak zvané „brigádě rychlého nasazení“ za vykonané práce v obecních lesích
i při různých drobných akcích, které jsou v obci každoročně zapotřebí. Velmi náročná je
zvláště práce v těžko přístupném terénu obecních lesů, za minimální mzdu. Chtěl bych
zdůraznit, že činnosti v lesích týkající se odstraňování suků nejsou placeny vůbec.
Odměnou jsou pouze suky, které si pracovník očistí. Jak jste si jistě všimli, chválím spíše
obecně. Neuvádím konkrétní jména i když bych velmi rád a jmenovaní by to určitě
uvítali. Nemyslím si ale z důvodu klidu a dobrých sousedských vztahů, že je to nutné.
Každý, kdo si všímá a sleduje činnost v obci, ví o koho se jedná. Dalo by se toho uvést jistě
mnohem více co zaslouží poděkování Vám všem, které jsem zde nezmínil. Jistě mi to
prominete. Není také všem dnům konec.
Na závěr mi proto dovolte, abych Vám všem s tímto poděkováním popřál do nového
roku pevné zdraví, spokojený a klidný život v naší obci, pohodu ve své práci, dobré
sousedské vztahy, mnoho štěstí a úspěchů ve Vašem dalším životě.
Vám sloužící starosta obce
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LETOŠNÍ AKCE
- pokračovala výstavba dětského hřiště jeho vyasfaltováním, čímž se umožnilo jeho
používání
- nahoře za Kovárnou byla pročištěna odpadní struha, aby se odvedly povrchové
vody
- průběžně se prováděla úprava navežené zeminy na skládce Podevsí
- proběhlo výběrové řízení na zbudování komunikací v lokalitě Podevsí a na podzim i
jejich provedení, což jistě uvítali jak stavebníci, tak i ostatní obyvatelé naší obce
k procházkám; jednalo se o největší investiční akci v roce 2006 v ceně 1 874 tis. Kč
- navíc se položily obrubníky podél cesty k Pořežínu včetně vybudování odvodněné
šachty nad Peschovými ke svedení povrchových vod
- osazení dopravních značek u komunikací v obci
- bezplatné získání pozemku Podevsí pro stavbu čistírny odpadních vod od
Pozemkového fondu ČR
- zakoupení pozemků v Gromě (louky nalevo od cesty k nádraží od lesíku ke staré
trati), které chceme zalesnit v nejbližší době po získání státní dotace
- osazení zbývajících obrubníků podél hlavní komunikace-provedlo se pro nás velmi
výhodně, převážně za státní peníze
- zbudování chodníku před Mateřskou školou
- likvidace staré a bezpečnost již ohrožující obecní váhy; obnova by byla velmi drahá
a váha nebyla využívána
- osazení nového obecního lesa pod rybníkem u Učitelky a u železného mostu;
pravidelně se rovněž provádí vyžínání a ochrana proti okusu včetně dosazování
stromků zaschlých
- částečně byly vyasfaltovány překopy na silnici Za kovárnou a opravena kanalizační
vpusť u Cimplových
- podkladová plocha pro kontejnery u prodejny byla vyztužena panely v úrovni
příjezdové cesty
- byla provedena úprava plochy pod dětským hřištěm a zaseta trávou; měla by být
v budoucnosti využívána malými dětmi, předpokládá se vybavení dětskými
atrakcemi
- došlo k zakoupení kontejneru pro bioodpad a velkoobjemový odpad, který bude
odvážet p. Křesťan ze Sázavy, což je pro obec podstatně levnější
- díky děvčatům Fišarovým č.p. 38 byly obaleny knihy v naší
knihovně,celkem zde odpracovali skoro 200 hodin
Jak je vidět, byl tento rok velmi činný a všichni naši občané, kteří se na těchto akcích
nějakým způsobem podíleli zaslouží uznání a poděkování.
Stále a pořád se musíme vracet k odpadům, hlavně k jejich třídění. Využívejte
kontejnerů na papír, plasty a sklo. Za jejich sběr dostáváme zaplaceno podle odevzdaného
množství. Snižujeme si tak výši poplatků,které musíte každoročně platit.
Nepalte plasty! Škodíte tím sami sobě. Pro nebezpečný odpad
zajišťujeme hromadný svoz, se kterým budete vždy seznámeni.
Odas odmítá nakládat odpad, který je mimo popelnice. Tabulové
sklo nepatří do skla bílého, ale do barevného.
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INFORMACE O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ:
PAPÍR
Do modrých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

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

× mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,

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

SKLO
Do zelených nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

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

× keramiku, porcelán,
× zrcadla,
× drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob můžete odhodit:

Prosím, nevhazujte:

 PET láhve od nápojů – prosím,

× novodurové trubky,
× obaly od nebezpečných látek

nezapomeňte je sešlápnout!
 kelímky, sáčky, fólie,
 výrobky a obaly z plastů,
 polystyrén.

(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.

Vzhledem k požadavkům některých našich občanů uvažujeme o
změně č. 2 našeho územního plánu. Je to akce velmi náročná na papírování, schvalování
nadřízených orgánů a dlouho trvající. Zamyslete se proto nad svými plány do budoucna a
pokud se Vaše akce neslučuje se současným naším územním plánem, dejte nám vědět
svůj požadavek, abychom jej do této změny mohli zahrnout. Další změna v tomto
volebním období nepřipadá v úvahu. Například: nelze stavět na pozemku, který
v územním plná pro výstavbu není určen.
Současně bych chtěl znovu zdůraznit, že k Vaší spokojenosti bydlení a žití v naší
obci očekáváme Vaše připomínky ke zlepšení současného stavu, Vaše názory a otevřené
jednání jsou pro naší činnost velmi potřebné a důležité.
Jak jste již jistě slyšeli, uvažovali jsme o zřízení přechodů na hlavní komunikaci.
Bylo to i v projektech na zbudování chodníků. Bohužel k tomu zatím nedojde. Nový
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silniční zákon to neumožňuje. Vzhledem k tomu,že je naše silnice širší než 7 metrů, museli
by být uprostřed ostrůvky, které projekt obnovy silnice neměl a navíc musí být na každou
stranu přechodů přímá viditelnost 120 metrů, včetně drahého výkonného osvětlení,
značení a dalších vymožeností.
Za velmi důležité považuji,že máme v naší obci Mateřskou školku, Školku, do které
malé děti rádi chodí, kde se jim líbí, která každoročně pořádá jak pro děti, tak i pro
rodiče mnoho kulturních i jiných akcí, což nebylo v minulosti zvykem. Važme si toho, že
máme ve školce tak obětavé a schopné personální obsazení. Zaslouží si určitě za tuto
činnost naše uznání a poděkování.
Velmi vítám i snahu stále přibývajících našich spoluobčanů, kteří na svoje náklady
zušlechťují příchody a vjezdy do svých příbytků pokládáním zámkové dlažby a jiných
stavebních materiálů. Určitě to zlepšuje vzhled naší obce.
Co se připravuje
V našich perspektivních plánech je toho mnoho:
-

dokončení dětského hřiště
dokončení chodníků podél hlavní silnice
oprava cyklostezky č. 19
zbudování obrubníků u komunikace Za kovárnou k odvodu povrchových vod do
kanalizace
- oprava nevyhovujících komunikací v obci
- úprava zeleně na volných prostranstvích
- zbudování sportovního areálu
Vše se týká vytvoření příjemnějšího prostředí pro Vás všechny. Velká škoda, že v roce
2007 vzhledem k finančním možnostem se zřejmě z toho nic nevyplní.

Ing.
Ing. Ladislav Nšmec
starosta obce
Vážený spoluobčané,
Dnem voleb 20. a 21. října skončilo čtvrté volební období, kdy naše obec získala znovu
samostatnost. Od února roku 1992 . kdy jsme po dlouhých letech znovu volili své zastupitelstvo
obce, uplynulo 14 let. Čtrnáct roků v historii téměř nic neznamená, ale v lidském životě to
zaujímá značnou část. I v našich životech tato část něco znamenala. Samozřejmě , že i pro naší
obec toto období nebylo prázdné. Mnohé se změnilo. Nechci zdržovat výčtem všeho toho co se
změnilo, ale myslím si,že to svědčí o dobré práci všech bývalých zastupitelů už od roku 1992.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm zastupitelům za dobrou spolupráci a ochotu
věnovat alespoň část svého času práci pro naší obec. Nám nepřísluší, abychom hodnotili sami
sebe, ale podle hodnocení cizích máme pěknou obec. Je to zásluha nejen zastupitelů, ale hlavně
všech občanů obce, kteří nelitují té trošky práce a své okolí udržují tak, že se libí i ostatním.
Za svou osobu děkuji za dobrou spolupráci už od roku 1980 všem občanům obce a zvlášť
těm, kteří mě třeba v minulých letech nevolili a přesto se mnou a ostatními zastupiteli
spolupracovali. Tak jako každý rok, když tento zpravodaj vychází blíží se Vánoční svátky a
Nový rok. Osobně Vám všem přeji klidné, spokojené, Bohem požehnané Vánoce a do Nového
roku především pevné zdraví, pohodu, štěstí, lásku a porozumění a hojnost Božího požehnání.
„Pokoj lidem dobré vůle“

bývalý starosta Sobotka Josef
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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 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
do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji2) nejpozději do 31.
a) prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2005,
do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
b) prosince 2006; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2006,
do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
c) prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2007,
do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
d) prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2008.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

INFORMACE O BEZDRÁTOVÉM INTERNETU V OBCI:
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 .
ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Do Mateřské školy Nové Dvory nastoupilo v září letošního roku 18 dětí. Školku máme tak
naplněnou, že když se sejde v jeden den více dětí, které mohou chodit pouze 5 dní v měsíci,
musíme do jídelny přenášet židličky.V listopadu přišli rodiče ještě nahlásit nově přistěhovaného
Michala Macha a my už jsme mu v šatně těžko hledali místečko.
Holčičky nám postupně odcházejí do školy a převážně dívčí kolektiv, který jsme měli
v posledních letech, střídají chlapci s poněkud rušnějšími hrami. Velice nás ale těší porovnání
paní lektorky z ekologického centra, která navštěvuje mnoho základních i mateřských škol.
Ohodnotila naše děti jako nejchytřejší a nejbystřejší, se kterými se setkala. Obdivovala jejich
vědomostní znalosti, ale i reakce. Líbilo se jí, jak si děti vzpomněly na různé písně a básně
k daným tématům.
I v letošním roce nabízíme různé nadstandardní aktivity a to hru na zobcovou flétnu,
anglický jazyk, logopedii, lyžařský a plavecký kurz . O tom, jak dobře působí anglický jazyk pod
vedením paní učitelky, Lady Fišarové, na naší škole, se dověděli i rodiče v okolních obcích.
Měli zájem, aby jejich děti také dokázaly mluvit anglicky, jako ty z Nových Dvorů a žádali na
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školách také výuku angličtiny pro předškolní děti. A tak se podařilo, že po vzoru naší školky se
zahájila výuka angličtiny v dalších 3 obcích. V současné době, kdy máme otevřené dveře do
světa, považuji znalost cizích jazyků za jednu z nejdůležitějších oblastí vzdělávání. Když vidíte
maličké děti, které z radosti, ne z povinnosti, dokáží mluvit, zpívat, ale i třeba zahrát pohádku
v angličtině, pak mám pocit, že se narodily ve správné době a že je čeká krásná budoucnost.
Před Vánocemi jsme podnikli několik zajímavých akcí. Společně s Mateřskou školou
Malá Losenice a některými rodiči jsme jeli na exkurzi do Planetária v Brně, ve žďárském
divadle jsme shlédli pohádku O kůzlátkách, navštívil nás Mikuláš, Anděl a čertík, jeli jsme na
koncert skupiny Dobří Bobři a uspořádali jsme Vánoční besídku pro veřejnost spojenou
s posezením a občerstvením.
Co nás čeká v novém roce? Od ledna bude možné platit stravné pro Základní školu Velká
Losenice, která nám zprostředkovává jídla, formou bezhotovostní platby. Pro rodiče, kteří jsou
zaměstnaní a nemají možnost se s námi setkávat v provozní době
nabízíme možnost komunikování e-mailem. E-mailová adresa naší školy
je: ms.novedvory@seznam.cz.
Velice si vážíme každé pomoci, kterou Mateřské škole nabízíte.
Děkujeme všem našim sponzorům, ale i těm, kdo sponzory
zprostředkováváte, děkujeme těm, kdo nabízí pomoc při sekání zahrady,
hrabání listí, plení, opravě hraček, i za další aktivity.
Přeji krásné Vánoce Vám i všem Vašim blízkým, bohatou nadílku
dětem! Do nastávajícího roku 2007 Vám srdečně přeji mnoho zdraví,
šťastných chvil a pracovních úspěchů!
Eva Kulhánková,ředitelka MŠ

FINANCE OBCE
V této části zpravodaje bychom Vás rádi seznámili s finanční situací obce Na začátku roku měla obec
na účtech částku Kč 274 517,14.K 30. 11. 2006 měla obec na základním běžném účtu částku Kč 94 123,05
a na úvěrovém účtu – 4 090 000,--.

Hospodaøení obce k 30.11.2006
TEXT
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy (prodej parcel)
Dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl (výsl. Hospodaření)

Rozpočet
1 704 000,00
1 374 000,00
5 200,00
21 000,00
3 104 200,00
1 414 100,00
1 690 100,00
3 104 200,00
0,00

Skut. stav k 30.11.06
1 566 698,00
1 415 354,00
11 048,00
193 300,00
3 186 400,00
1 455 655,00
1 730 745,00
3 186 400,00
0,00

% plnění
91,94
103,01
212,46
920,48
102,65
102,94
102,40
102,65
xx

V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tato akce:
Vybudování dětského hřiště za Sobotkovi č.p. 52 (2. část) za celkovou částku: 230 000,--.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 120 000,--.Dále pak
v roce 2006 dobudování inženýrských sítí Podevsí v částce1 227 200,-- .Dále Vás seznámím
s financováním Mateřské školy,která od 1.1.2003 získala statut samostatného právního
8

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 150
000,-- na rok.
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
Poplatek za odpady
(trvale přihlášená
osoba)
Poplatek za odpady
(rekreační nemovitost)
Poplatek za psa
(na číslo popisné)

SAZBA POPLATKU
300,--/rok/přihl.osoba
300,--/rok/nemovitost
100,--/rok/jeden pes
200,--/rok/každý další pes

SPLATNOST
do 31.1. každého
kalendářního roku
do 31.1. každého
kalendářního roku
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
Vážení spoluobčané,
Chtěl bych svým jménem poděkovat všem náruživým čtenářům za věrnou
náklonnost,kterou po celý rok prokazovali naší obecní knihovně, a taktéž obecnímu úřadu,
který naši čtenářskou obec zajišťuje. Bez čtenářů a bez porozumění a přispění zastupitelů
by naše Nové Dvory nemohly už řadu let obecní knihovnu mít.
Přestože je naše knihovna založena na pevném základě stále hodnotných literárních
děl, je potřeba literární fond doplňovat o novinky a zajímavosti,které se na trhu
nepřetržitě objevují. Proto krom limitovaného nákupu nových knih čile spolupracujeme
s Okresní knihovnou ve Žďáře nad Sázavou,která nám několikrát do roka poskytuje tzv.
výpůjční fond.
Vnímací čtenáři naší knihovny si dozajista nemohli nevšimnout nového vzhledu
knih, kterým bylo dopřáno odíti se do nových obalů. Tato velká změna se udála během
letních prázdnin a na obalování knih, které už naléhavě potřebovaly zbavit ze starých
obalů, intenzivně a obětavě pracovala rodina Fišarova z čísla 38, za což jim patří velký
dík. Veškerý obalový materiál finančně podpořil obecní úřad.
I v příštím roce bude naše snaha uspokojit nároky našich malých a dospělých
čtenářů. Těšíme se na jejich přízeň. Přejeme všem veselé vánoce a v novém roce 2007 vše
dobré.

Pravoslav Růžička, knihovník

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
oddíl stolního tenisu
Od letošního roku hraje družstvo stolního tenisu III. třídu, tedy 3. nejvyšší soutěž v okrese Žďár nad
Sázavou a to také díky tomu, že ve všech soutěžích skončila všechna družstva Mostiště. Za družstvo
Nových Dvorů nastupují následující hráči: František Neuvirt, Josef Halík, Radovan Štursa, Martin
Šmíd, Štursa Radek ml., Langpaulová Martina a nově také Grepl Filip a Klimeš Jaroslav.
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první odehrané polovině soutěžního ročníku
2006/2007. http://www.pinec.info.
1.

Řečice A

9

7

2

0

0

313:241

100:62

25

2.

Malá Losenice A

9

6

1

2

0

336:217

106:56

22

3.

Sázava A

8

5

2

1

0

302:248

80:64

20

1-0-0-0

37:32

11:7

3

4.

Rovečné B

9

5

1

3

0

321:227

102:60

20

0-0-1-0

32:37

7:11

1

5.

Velká Bíteš C

9

3

2

4

0

286:283

74:88

17

1-0-0-0

40:35

10:8

3

6.

Lhotky B

9

3

2

4

0

225:260

82:80

17

0-0-1-0

35:40

8:10

1

7.

Vojnův Městec B

8

3

1

4

0

230:241

69:75

15

1-0-0-0

47:27

13:5

3

8.

Nové Dvory A

9

2

2

5

0

258:296

75:87

15

0-0-1-0

27:47

5:13

1

9.

Doubravník A

9

2

0

7

0

191:327

51:111

13

Vepřová A

9

0

3

6

0

211:333

53:109

12

10.

10

Výsledky všech utkání našeho družstva
Ne

15.10.06

9:00

Nové Dvory A

Velká Bíteš C

7 : 11

27 : 42

Ne

22.10.06

10:00

Nové Dvory A

Řečice A

9:9

32 : 36

Ne

29.10.06

9:00

Vojnův Městec B

Nové Dvory A

13 : 5

47 : 27

Ne

05.11.06

9:00

Nové Dvory A

Lhotky B

8 : 10

36 : 33

Ne

12.11.06

10:00

Rovečné B

Nové Dvory A

13 : 5

44 : 26

Ne

19.11.06

9:00

Nové Dvory A

Vepřová A

9:9

33 : 33

Ne

26.11.06

9:00

Sázava A

Nové Dvory A

10 : 8

39 : 32

Ne

03.12.06

10:00

Nové Dvory A

Doubravník A

14 : 4

45 : 22

Ne

10.12.06

9:00

Malá Losenice A

Nové Dvory A

8 : 10

Úspěšnost jednotlivců po 9. kole - Základní část
1.

Sáblík Petr

Malá Losenice A

7

28

26

2

81:21

92.86%

10.

Halík Josef

Nové Dvory A

8

32

20

12

73:49

62.50%

23.

Štursa Radovan

Nové Dvory A

7

28

13

15

48:58

46.43%

25.

Šmíd Martin

Nové Dvory A

6

24

11

13

43:48

45.83%

32.

Neuvirt František

Nové Dvory A

7

28

10

18

43:64

35.71%

Nezařazeni, méně jak 50% odehraných utkání (4) - Základní část
Jméno hráče

Název mužstva

Utkání

Zápasy

Výher

Proher

Sety

Úspěšnost

15.

Štursa Radek

Nové Dvory A

3

12

1

11

14:35

8.33%

19.

Grepl Filip

Nové Dvory A

1

2

0

2

0:6

0.00%

20.

Klimeš Jaroslav

Nové Dvory A

1

2

0

2

0:6

0.00%

Úspěšnost čtyřher po 9. kole - Základní část
Jméno hráče

Název mužstva

Utkání

Zápasy

Výher

Proher

Sety

Úspěšnost

6.

Šmíd Martin

Nové Dvory A

6

6

5

1

17:11

83.33%

9.

Halík Josef

Nové Dvory A

8

8

6

2

20:16

75.00%

12.

Neuvirt František

Nové Dvory A

6

6

4

2

14:10

66.67%

17.

Štursa Radovan

Nové Dvory A

7

7

4

3

17:11

57.14%

Nezařazeni, méně jak 50% odehraných utkání (4) - Základní část
Jméno hráče

Název mužstva

Utkání

Zápasy

Výher

Proher

Sety

Úspěšnost

11.

Štursa Radek

Nové Dvory A

3

3

1

2

6:6

33.33%

18.

Grepl Filip

Nové Dvory A

1

1

0

1

0:3

0.00%

19.

Klimeš Jaroslav

Nové Dvory A

1

1

0

1

0:3

0.00%

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
„Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“
J. W. Goethe
Opět se přiblížil konec roku a to je dobrá příležitost poděkovat členkám Sboru pro
občanské záležitosti za dobře vykonanou práci, které se po celý rok věnují.
I v letošním roce jsme navštěvovaly naše nejstarší spoluobčany a k jejich kulatým a
půlkulatým narozeninám jim byl předán dárkový balíček s přáním a kytičkou.
V listopadu jsme byli popřát k diamantové svatbě, která byla významnou událostí
v naší obci. Této návštěvy se rovněž zúčastnil starosta a místostarosta.
V letošním roce se do naší obce narodili čtyři noví občánci – Zdislava Sobotková,
Lucie Fišarová, Karolína Bencová a Jaroslav Sáblík. Na začátku příštího roku se pro tyto
děti uskuteční vítání občánků.
Všem spoluobčanům přejeme spokojené svátky vánoční, v novém roce hodně
zdraví, úspěchu a radosti.
Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ
Oznamuje občanům,že stále funguje posílání zpráv
z obecního úřadu formou smsky to zdarma.
Informace z Obecního úřadu na mobilní telefon
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.

SMS
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
Můžete si zaregistrovat zasílání SMS. Jestliže proběhne registrace úspěšně,
přijde Vám SMS 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 .
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 nebo tel. číslo
nahlásit.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU

dovolte, abych Vás tímto příspěvkem v krátkosti informoval o činnosti
Sboru dobrovolných hasičů naší obce v období roku 2006.
V polovině měsíce ledna se konaly již tradiční kulturní akce, a to hasičský
ples a dětský karneval s hojnou účastí masek. Obě akce se zdařily. Z dalších
kulturních akcí bych chtěl připomenout posezení v altánku u táboráku při „ pálení čarodějnic“,
slavnostní kácení máje na návsi u kulturního domu, sportovní dětský den pro děti a mikulášskou
nadílku pro děti ve věku do 12-ti let. Vydařenou akcí bylo rožnění selete v altánku u
koupaliště.
Byl zorganizován poznávací zájezd na Hrubý Jeseník, kde jsme navštívili
vodní přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, seznámili jsme se s ruční
výrobou papíru ve Velkých Losinách, prohlédli jsme pískovcovou jeskyni s
rozhlednou v Rudce u Kunštátu . Zájezd byl zakončen přátelským posezením
v Penzionu Starý Dvůr. Sportovní aktivity sboru letos čítaly účast na okrskovém
kole v Bukové, zúčastnili jsme se soutěže O pohár starosty obce Sázava a
námětového cvičení v podávání vody na dálku v Nížkově.
Vzorně funguje druhým rokem kroužek mladých hasičů. Pod výborným
dohledem vedou- cích se pravidelně mladí hasiči učí poznávat základy hasičské techniky, hasičského
sportu a hasičské teorie.Výsledek jejich snažení se projevil při účasti soutěže Hry plamen, kde družstvo mladých hasičů dosáhlo velmi pěkných výsledků. Z další činnosti bych chtěl připome-nout
sběr kamení na pozemcích ZD Velká Losenice,čištění koupaliště, úklid hasičské zbroj-nice a péči o
svěřenou techniku. Skládka železného šrotu je k dispozici občanům v lokalitě „Podevsí“, poděkování
patří všem, kteří nepotřebný železný odpad na tuto skládku ukládají.
Členskou základnu sboru tvoří 92 členů, z toho je 11 žen a 10 mladých hasičů.
V provozuschopném a pohotovostním stavu je udržována tato technika: nákladní automobily Praga
RN-CAS a Praga RN-has. speciál, 2 ks stříkaček PPS 12 a 1 ks stříkačky DS 16.
Do dalšího období přeji pevné zdraví všem spoluobčanům
a žádný ostrý výjezd našemu sboru
Ing. Vladimír Halík
jednatel SDH

Významná životní jubilea oslavili
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Bartošová Milada č.p. 99
Fišar Milan č.p. 38
Marková Věra č.p. 13
Pešek Jiří č.p. 27
Štursová Eva č.p. 24
Sáblík Jiří č.p. 39

50 roků
50 roků
50 roků
50 roků

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

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

65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
65 roků
65 roků

70 roků
70 roků
70 roků
Dvořáková Božena č.p. 58

Kasal Miloslav č.p. 3

75 roků

80 roků

Janáček Jaromír č.p. 55
Růžičková Božena č.p. 23
Rosecká Bohumila č.p. 4
Fišarová Božena č.p. 57

84 roků
86 roků
86 roků
91 roků

Nejstarším občanem naší obce je pan

Pavlíček Vendelín č.p. 79

95 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme
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Děti narozené v tomto roce:
Sáblík Jaroslav č.p. 39
Sobotková Zdislava č.p. 62
Fišarová Lucie č.p. 38
Bencová Karolínač.p 65

Navždy nás opustili
Rosecká Marie č.p. 12
Cimpl Vladislav č.p. 19

Přihlásili se k trvalému pobytu:
Blažková Lenka, Pavlíčková Klára a Blažek Patrik č.p. 94
Smejkalová Lenka č.p. 65
Marková Lenka a Marková Tereza č.p. 115
Moravcová Jana a Zeman Jaroslav č.p. 114
Kučerová Iva a Bukáček Petr č.p. 106
Mach Miloš, Machová Jana a Mach Michal č.p. 21

Odhlásili se z trvalému pobytu:
Jajtnerová Karin č.p. 65
Lojek Oto č.p. 57
Sobotková Jana č.p. 71

Počty obyvatelstva obce: k 1.1.2005 ……… 256

k 16.12.2006 ………. 268
z toho 121 mužů a 147 žen

Trochu šafránu z Novodvorského archivu
Pamětní kniha jednotřídní školy v Nových Dvorech
Zde bychom opět rádi navázali na loňský zpravodaj a seznámili
bychom Vás s událostmi, které se v naší obci a nejen v ní udály před
100 lety tedy v roce 1906, ovšem z tohoto roku se nám žádné zápisky
neuchovali.
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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
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 2006
Snad jen to jako vždy, aby ten
2006.
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,
životě, dostatek vzájemného porozumění a tolerance, pohodu, lásku
od svých bližních, hodně štěstí a hojnost Božího požehnání do Vašich rodin.

Na nebi svítí vánoční hvìzdička a lidé na zemi otvírají srdíčka
Pro pokoj, pro lásku, pohlazení, a, štìstí Vánoc náš život zmìní.

Nové Dvory 19.
19.12.
12.2006
* Novodvorský zpravodaj 2006 * vydala: Obec Nové Dvory * texty připravili: Sobotka Josef, Růžička Pravoslav,
Šmíd Martin, ing. Halík Vladimír,Kulhánková Eva,Šmerousová Naděžda, Ing. Němec Ladislav * grafická
úprava: Šmíd Martin ** korekce textů: Ing. Němec Ladislav * vyšlo v nákladu 100 výtisků *
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