
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Veselé Veselé Veselé Veselé VVVVánoceánoceánoceánoce    aaaa    šťastný šťastný šťastný šťastný nnnnový rokový rokový rokový rok    
přejepřejepřejepřeje    

    

obecní úřadobecní úřadobecní úřadobecní úřad        aaaa    zastupitelstvo obcezastupitelstvo obcezastupitelstvo obcezastupitelstvo obce    
                                                                                    

              
 
 

 
 
 
 
 
 

    
    
    

 
 



 2 

        
    

Dětské a sportovní hřiště za SobotkoviDětské a sportovní hřiště za SobotkoviDětské a sportovní hřiště za SobotkoviDětské a sportovní hřiště za Sobotkovi    
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

    
 
 

      Tento projekt se uskutečnil  
           s finanční podporou 
                Fondu Vysočiny 

    
 
 
 
 

          
 

Rodinná zástavba „Podevsí“  
listopad 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 3 

Vážení  milí spoluobčané,  
 
 
přiblížil se opět konec letošního kalendářního roku a tak jak už bývá zvykem, 

chceme Vás informovat o dění v obci pomocí tohoto novodvorského zpravodaje. Jde o 
shrnutí toho, co bylo letos provedeno, informaci pro Vás k aktuálním událostem i o tom, 
co se plánuje v dalším období. Jak už bylo řečeno ve zpravodaji z minulého roku 
vzhledem k velmi tíživé finanční situaci obecního rozpočtu, byl letošní rok především 
úsporný. Během tohoto roku jsme se museli soustředit hlavně na zaplacení dluhů 
z minulého období, což představovalo částku ve výši Kč 1 699 tisíc Kč. Jednalo se o 
pravidelnou splátku  (500 000,--) úvěru u České spořitelny + 4% úrok (na inženýrské sítě 
Podevsí), dluh za provedení chodníků a silnice Podevsí ve výši 763 tis.Kč a dluh za 
asfaltování dětského hřiště pro f.Colas ve výši 276 tis.Kč. Je to neuvěřitelné, ale podařilo 
se nám tento dluh splatit i když nás to pár bezesných nocí stálo. Z těchto důvodů jsme 
museli každé další výlohy a akce velmi zvažovat a soustředit se pouze na využití grantů a 
dotací,které se nám nabízely. Jednalo se o dotaci z programu obnovy venkova ve výši 119 
tis.Kč, kterou jsme použili na splacení dluhu za asfaltování dětského hřiště. Dále jsme 
využili dotačního programu na dokončení dětského hřiště. Jednalo se o jeho oplocení a 
vybavení. Zpracováním projektu jsme dosáhli na dotaci o výši 31 tis.Kč z celkových 
nákladů okolo 100 tis.Kč. Velmi nás těší,že se toto hřiště využívá naší mládeží i dalšími 
občany. V současné době byly rovněž zpracovány dva projekty: 
1. antivirový program (pro ochranu počítačů na obecním úřadě,ve 
školce a obecní knihovně) 
2. zlepšení prostředí v naší knihovně (dovybavení nábytkem a 
výměna osvětlení), na oba projekty byla dotace již schválena. 
Tolik k dotacím,které vždy vyžadují nemálo administrativních 
úkonů. 

 
K dalšímu dění uvádím: Novým zákonem byla zrušena stavební komise při našem 

obecním úřadu, což Vám všem spíše přidělá starosti při prováděných stavebních 
úpravách. To, co se nechalo rychle a jednoduše vyřídit v obci, již neplatí a musíte se 
obracet na stavební úřad ve Žďáře nad Sázavou.  

 
Dále v současné době probíhá jednání o změně č. 2 našeho územního plánu. Jde o 

realizaci požadavků našich občanů do územního plánu, aby mohli uskutečnit svoje 
stavební záměry. Jenom zpracování projektu této změny nás přijde na 45 tis. Kč. Sami 
žadatelé přispějí částkou ve výši 26 tis.Kč.  

 
Máme značné potíže při žádání o dotace s majetkovými záležitostmi. Státní dotace 

se obci poskytují pouze na akce,kde se jedná o stavby na pozemcích ve vlastnictví obce. A 
v tom narážíme na mnoho nedostatků nedořešených z minulých let. Zjistili jsme např., že 
cesta k Pořežínu je zčásti na soukromých pozemcích (bylo již vypořádáno, za což bych rád 
touto cestou všem původním vlastníkům poděkoval), vodní rezervoár je na pozemku ve 
vlastnictví zemědělského družstva, cesta k nádraží je zčásti úplně jinde než je zakresleno 
v katastru, cesta od Lojkových k hlavní silnici není vedena jako cesta, ale jako trvalý 
travní porost, některé části cest jsou postaveny na pozemcích ve vlastnictví státu atd. Toto 
nám způsobilo a zaviní i v budoucnosti spoustu vyřizování i nákladů na odkup i na 
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zpracování nových geometrických plánů. Omezuje nás to právě v žádostech o státní 
dotace,které pro uskutečnění investičních akcí nutně potřebujeme a byla by velká škoda 
jich nevyužít. 

 
Pokud se týká stavebních parcel. Všechny jsou prodány a žádné další nejsou již 

k dispozici. Poslední dvě parcely Podevsí byly převedeny na nové majitele po složitých 
jednáních s původními majiteli. Ještě k parcelám. Jedna z parcel Za kovárnou zřejmě 
chybnou kupní smlouvou, zpracovanou notářkou, byla přepsána na kupujícího,aniž by 

byla zaplacena. Po složitých a dlouhotrvajících i soudních 
jednáních byla nakonec prodána v exekuci jinému 
majiteli,který chce na ní postavit rodinných dům,což bylo 
i naší snahou,ale z peněz získaných exekucí nezískala 
obec nic. Připadly dalším dlužníkům viníka. Z toho 
důvodu nyní obec pomocí advokáta vyvolává další 
exekuční řízení,aby nám byla parcela zaplacena. 

 
Pro Vaši informaci. Zastupiteli obce byl zvolen nový kronikář a také hajný pro 

obecní lesy pan Josef Sobotka z č.p. 71. 
 
Jak jistě pozorujete, probíhá velmi úspěšně výstavba Podevsí. Díky tomu roste i 

počet obyvatel naší obce,který k dnešnímu dni dosáhl počtu 292. Všechny tyto nové 
stavebníky bych chtěl upozornit, že je nutné jejich rodinné domy zkolaudovat do konce 
roku 2009, jinak jim dle kupní smlouvy hrozí zaplacení státní dotace ve výši 80 tis.Kč za 
každou stavební parcelu. 

 
Každoročně upozorňujeme ve zpravodaji na třídění odpadů a zacházení s odpady. 

Jsme vděčni všem našim občanům, že se snaží tato pravidla dodržovat. V hodnocení,které 
dostáváme se stále pohybujeme v první polovině obcí. Za to bych chtěl všem Vám 
poděkovat. Přesto nejsme stále spokojeni. Například v bioodpadu se objevily pneumatiky, 
barely s oleji, dřevo apod. Jsou to určitě výjimky,ale tyto občany nechápu. Jsou tak 
nevědomí,nebo to dělají schválně a proč, když každoročně mají možnost tento odpad za 
obecní peníze odevzdat při sběru nebezpečného odpadu. Tento sběr se pořádá dvakrát 
ročně. Stejně tak přetrvává pálení nebezpečných odpadů, obzvlášť plastů, v domovních 
kotlích. Chtěl bych upozornit všechny tyto viníky,že už většině z nás dochází trpělivost 
toto stále snášet a není daleko doba,kdy se Vám může stát, že inspektoři životního 
prostředí případně hygieny Vám udělí citelnou pokutu. Zdůrazňuji,že pokuty jsou to 
poslední, co bychom chtěli používat a apeluji na všechny ,kteří toto nerespektují: „Mějte 
ohled na naše zdraví a životní prostředí, neotravujte nám ho jedovatými zplodinami, nic 
tím neušetříte, pouze si škodíte sami sobě,nám všem a především našim dětem a celé 
budoucí generaci. 

 
Nyní něco k velmi diskutovanému problému staré 

železniční trat ě. Chtěl bych zdůraznit,že zastupitelstvo 
naší obce mělo zájem na přeměně staré tratě  na 
cyklotrasu, která by sloužila všem, umožňovala přístup 
do obecních lesů i k jiným pozemkům. Jak to, ale 
dopadlo je věc současného majitele této vlečky. Před 
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likvidací ještě zúčasněné obce, včetně naší, měly snahu tuto trať částečně zachránit pro 
cyklotrasu a požádaly o cenovou nabídku na odkup pozemků a štěrku. Nabídka zněla 40 
Kč  za 1 m2 a 5 milionů Kč za štěrk a malé mosty, čemuž jsme se museli pouze pousmát. 
Pro Vaši informaci rozloha pozemků souvisejících s tratí na našem katastru je sedm a půl 
hektaru. Řešení cyklotrasy je ale stále aktuální.  

Jak všichni víte, byla právě zkolaudována stavba kravína místního ZD. Z toho 
důvodu projednáváme zvýšení odběru podzemní vody ze současných 18 tisíc m3 na 25 tisíc 
m3 v příštích letech. Dle odborného posudku by měl náš zdroj vody bohatě stačit.  

 
Mimo výše uváděných akcí bylo v letošním roce ještě provedeno: 

 
- zábradlí v kopečku u Langpaulových,které usnadní pohyb starším občanům v zimě; 
- byly doplněny a nově rozmístěny dopravní značky u hlavní silnice; 
- oprava omítek ve sklepě kulturního domu a oprava zařízení pro teplou 

vodu v kulturním domě, což provedli sami členové našeho 
hasičského sboru, zaslouží poděkování; 

- v obecních lesích byla provedena těžba dřeva v rozsahu 
150 m3 kulatiny, jednalo se o skácení přerostlých stromů, 
stromů po polomech a napadených broukem;  

- bylo zasázeno okolo 1000 lesních stromků Podevsí, 
v Timpli i jinde v četně jejich vyžínání běhěm roku a 
provedení ochrany před okusem; 

- zakoupení jednodušší obecní sekačky na trávu, ke které nám 
stále chybí obecní sekáč; 

- oprava kanalizace před domem u Mokrých; 
- likvidace obecní váhy,která již ohrožovala bezpečnost našich občanů i projíždějících 

aut. 
 
Většina těchto činností byla provedena ve spolupráci s našimi občany, za což bych 

jim cht ěl velmi poděkovat. Poděkování zasloužíte i Vy všichni,kteří se staráte ve vlastní 
režii o vzhled obce před svými obydlími, zkrášlujete prostředí vysazováním květin. Velmi 
si této Vaší činnosti vážím a oceňují to i ti,kte ří naší obec navštěvují. Velký dík zaslouží i 
členové našeho hasičského sboru,kteří zde jako jediní pořádají kulturní akce pro nás 
všechny a pečlivě se starají o přestárlou hasičskou techniku. Za velmi důležité považuji i 
jejich činnost s naší mládeží.Chtěl bych poděkovat i těm našim občanům,kteří se 
dobrovolně zúčastňují brigád v obecních lesích i při dalších 
akcích. 

 
Na závěr tohoto delšího pojednání přeji Vám všem do 

dalšího života pevné zdraví, hodně štěstí, úspěchů, co nejlepší 
sousedské vztahy, pohodu o svátcích vánočních a splnění všech 
Vašich přání.  

 
        Ing. Ladislav Němec 
             starosta obce  
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INFORMACE O TŘ ÍDĚNÍ 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. 

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.  

 
 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. 
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Plány obecního úřadu a zastupitelstva obce do budoucna 

 
Otázka tohoto tématu zní:  Co nás čeká v příštím období? 
 
1) V letech 2007-2013 bude možné čerpat prostředky z fondů 

Evropské unie. Pro nás zatím byl vyhlášený takzvaný „Program 
rozvoje venkova“, který mohou využít obce do 500 obyvatel. 
Program byl vyhlášen pozdě koncem října, ale stihli jsme 
připravit  projekt,který již byl př ijat k projednání v Brně . 
Jedná se o dokončení chodníků od Sobotkových č.p. 78 k horním 
parcelám Za kovárnou a dole v obci kolem Kajukových až dozadu po 
Tonarovi. Údržba cyklotrasy č. 19 od řeky Sázavy až po potok 
Losenička. Položení obrubníků na komunikaci Za kovárnou a údržba této 
komunikace až k Lojkovým a stejně tak ulice od Lojkových k Cimplovým. Náklady na 
tento projekt jsou včetně 100 tis.Kč na úpravu zeleně v obci okolo 3,3 milionu Kč. I když 
někdo tvrdí,že podání žádostí bude jednoduché, listiny na tento projekt tvoří složku 
vysokou 4 cm. Výše dotace by v tomto případě byla 90% vynaložených nákladů. Tak 
držte palce. Rozhodnutí se máme dočkat nejpozději v březnu. 

2) I další plánované akce souvisejí 
s těmito dotacemi. Abychom jich mohli využít 
musíme mít připravené akce jak se říká 
v šuplíku. Termíny pro předkládání projektů 
jsou velmi krátké (asi jeden měsíc), z toho 
důvodu musíme ihned zadat projekt na 
modernizaci Mateřské školy. Jedná se o 
rozšíření prostorů, aby MŠ vyhovovala 
hygienickým předpisům (sociální zařízení, 
jídelna, herna, šatna), zvláštní vchod do 
horního poschodí a půdní vestavba,která by 
sloužila především naší mládeži, což si jistě 
zaslouží. Její současné využívání tzv. 

„hasičárny“ v žádném případě nepovažujeme za vyhovující. 
3) Na jaře příštího roku plánujeme zalesnění Gromu od staré tratě nahoru v rozsahu 

asi 1 ha. Mělo být uskutečněno již tento rok, ale vzhledem k výmyslům nadřízených 
orgánů se musel nechat zpracovat geometrický plán a další administrativní úkony, takže 
budeme mít co dělat, abychom stihli dokončit termín v příštím roce. 

4) Plánuje se provedení automatizace zvonění v naší kapličce a další akce dle našich 
finančních možností. Očekáváme rovněž Vaše připomínky a žádosti na zlepšení prostředí 
v naší obci. Chtěl bych zdůraznit,že na všechny Vaše požadavky budeme reagovat a snažit 
se je vyřešit. 

5) Musíme připravit možnost využití průmyslové zóny (zaměření a odkup pozemků) a 
připravit stavební parcel v lokalitě Podevsí II – zaměření, vykoupení pozemků a 
projektová dokumentace inženýrských sítí. 

 
        starosta a zastupitelstvo obce  
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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 724 300 463 (Šmíd 
Martin). Bližší informace též na www.compakt.cz 
nebo www.unet.cz . Další možností je volat přímo na 
firmu Kompakt Havlí čkův Brod,kde připojení 
zabezpečuje p. Vít Dohnal z Velké Losenice (mobil: 
604 702 730) 

 
 
 

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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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Vážení občané, 

blížíme se k závěru letošního roku a připravujeme se na oslavu Vánoc, nejkrásnějších 
svátků roku. Dovolte mi, abych se zmínila o letošní činnosti mateřské školy. V současné době 
je proces vzdělávání dětí založen na tématických projektech. Naším záměrem je zapojit do 
projektu co nejvíce lidí. Snažíme se o to, aby se vzdělávání dětí propojilo s výchovou v rodině. 
Děti jsou například motivovány k drobným 
„domácím úkolům“, do kterých mají zapojit i své 
blízké. Lépe tak pochopí propojenost výuky ve 
školce se skutečným životem. Jako příklad mohu 
uvést projekt „Ovoce“.  Ve školce se děti 
seznámily s názvy různých druhů ovoce, naučily se 
básničky i písničky o jablíčku i hrušce, malovaly 
ovoce barvami, prohlížely si ovocné stromy v obci, a 
za úkol dostaly přinést nějaké ovoce. Ve školce 
jsme pak vytvořili celou ovocnou výstavku, a na 
závěr projektu děti vlastnoručně zpracovaly ovocný 
salát. Jeden chlapeček dokonce dětem přinesl ochutnat jablečný  koláč, na jehož výrobě se sám 
podílel, a s radostí vyprávěl, jak a s čím při výrobě mamince pomáhal.   

 Projekty se snažíme propojit s nějakou akcí. 
Společně s rodiči jsme připravili drakiádu, uspořádali 
jsme Halloweenské tvoření, spojené s lampiónovým 
průvodem. Při projektu „My se čertů nebojíme“ jsme 
uspořádali besídku spojenou s vystoupením dětí před 
Mikulášem, andělem, čertíkem i rodiči. Projekt 
„Vánoce“  jsme spojili s koledováním pro veřejnost, 
s nadělováním dárečků a s exkurzí do Muzea  perníku na 
Kunětické hoře. Velice přínosný byl pro nás projekt, 
který jsme nazvali netradičně, DOVE.  Děti se v rámci 
tohoto projektu seznamovaly s kosmetikou a byly 

vedeny k pečlivému udržování hygieny. Školka díky tomuto projektu získala od firmy DOVE 
10 000 Kč  na vybavení a pomůcky. 

V poslední době jsem měla možnost navštívit několik jiných mateřských škol, nejen 
z kraje Vysočina.  Při následných rozhovorech jsem si kromě jiného uvědomila, jak máme u nás 
pěkné vztahy mezi školou a rodiči. Jak jsou rodiče v Nových Dvorech neobyčejně přátelští a 
ochotní nejen mezi sebou, ale i ve vztahu ke škole. Velice si vážíme toho, jak nezištně nám 
pomáhají. Díky nim získávají židličky nový nátěr, máme upravenou zahradu a okolí školy, 
připevněnou girlandu, přinesen vánoční stromek , našité prostírání, opravené hračky, a tak bych 
mohla pokračovat. 

Děkuji Vám všem, kteří jakkoli školku sponzorujete, podporujete nebo 
přispíváte k jejímu zvelebení a radosti dětí. Na závěr bych Vám všem chtěla 
popřát radostné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví, pracovních i osobních úspěchů a rodinné pohody .   

                           Eva Kulhánková,ředitelka MŠ 
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Fotogalerie ze školky 
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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 98 105,64 .K 30. 11. 2006 měla obec na základním běžném účtu částku Kč 74 226,06 
a na úvěrovém účtu – 3 590 000,--. 
 

Hospodaøení obce k 30.11.2007 
 

TEXT Rozpoč et Skut. stav k 30.11.07 % plně ní
Daňové příjmy 1 746 000,00 1 827 807,00 104,69
Nedaňové příjmy 729 200,00 1 000 259,00 137,17
Kapitálové příjmy (prodej parcel) 6 400,00 6 400,00 100,00
Dotace 26 200,00 194 700,00 743,13
Příjmy celkem 2 507 800,00 3 029 166,00 120,79
Běžné výdaje 1 405 100,00 1 710 800,00 121,76
Kapitálové výdaje 1 102 700,00 1 318 366,00 119,56
Výdaje celkem 2 507 800,00 3 029 166,00 120,79
Rozdíl (výsl.hospodaření) 0,00 0,00 xx  
 
 V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tato akce: 
Vybudování dětského hřiště za Sobotkovi č.p. 52 (3. část)  za celkovou částku: 244 947,--. Na 
tuto akci jsme obdrželi dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 119 000,-- a také jsme toto 
dětské hřiště oplotili a to díky dotaci z Fondu Vysočiny, oplocení bylo vybudováno za 
celkovou částku Kč 112 553,--. Zbylou část financí na investice jsme použili na splátku 
inženýrských sítí v lokalitě Podevsí. Provoz Mateřské školy je hrazen v plné výši z rozpočtu 
zřizovatele, tedy Obce Nové Dvory a to ve výši Kč 150 000,-- na rok.  
 
Návrh rozpočtu na rok 2008 a výhled do roku 2012 
 

Text 2008 2009 2010 2011 2012 

Příjmová část           
Daně a dotace celkem 2 190 000  2 321 400 2 460 684 2 608 325 2 764 825 
Místní poplatky celkem 117 600  124 656 132 135 140 063 148 467 
Vlastní činnost celkem 848 200  899 092 953 038 1 010 220 1 070 833 
Dotace 28 400 30 104 31 910 33 825 35 854 
PŘÍJMY CELKEM 3 184 200 3 375 252 3 577 767 3 792 433 4 019 979 

Výdajová část           
Vodní hospodá řství a ŽP 93 000  98 580 104 495 110 764 117 410 
Doprava celkem 156 000 165 360 175 282 185 798 196 946 
Školství celkem 272 800 289 168 306 518 324 909 344 404 
Kultura celkem 27 500 29 150 30 899 32 753 34 718 
Hasiči celkem 25 000 26 500 28 090 29 775 31 562 
Vnit řní správa celkem 866 000  917 960 973 038 1 031 420 1 093 305 
Místní hospodá řství 91 300 96 778 102 585 108 740 115 264 
Výstavba v obci celkem 1 500 000  1 590 000 1 685 400 1 786 524 1 893 715 
Lesní hospodá řství 40 000 42 400 44 944 47 641 50 499 
Odpadové hospodá řství 112 600  119 356 126 517 134 108 142 155 
VÝDAJE CELKEM 3 184 200 3 375 252 3 577 767 3 792 433 4 019 979 

 



 12 

  

  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. 

 
Martin Šmíd, ekonom obce 
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Knihovna v obci 

 
Vážení spoluobčané, 

 
V úvodu hodnocení práce obecní knihovny v Nových Dvorech bych chtěl především 

poděkovat za stálou přízeň místní čtenářské obce. Její aktivní zájem o literaturu spolu 
s přispěním místního obecního úřadu, umožňuje naší knihovně nejen fungovat, ale i dále 
rozšiřovat knižní nabídku a poskytovat útočiště všem,kteří si chtějí doplnit znalosti nebo si 
jen odpočinout při četbě dobré knihy. 

 
V letošním roce byl do knihovny nainstalován Internet, který je čtenářům na 

požádání k dispozici a jehož zavedení významně rozšířilo možnosti knihovny. 
 

Obecní úřad se zasadil o udělení grantu určeného pro 
rozvoj knihoven. Přidělená suma bude použita k dovybavení 

knihovny v podobě nových polic na knihy a nového 
počítačového stolu a také osvětlení knihovny. 

 
Nadále čile probíhá již dříve ověřená spolupráce 

s knihovnou ve Žďáře nad Sázavou formou výměnného fondu, 
který se obměňuje přibližně  pětkrát do roka. Naše knihovna dostala od obecního 

úřadu jako již každoročně přidělenou peněžní částku na nákup nových knih, a tak 
čtenáři mají možnost nalézt v knihovně i novinky z knižního trhu. 

 
Přeji všem Novodvorským čtenářům krásné vánoční svátky a šťastný nový rok plný 

nezapomenutelných čtenářských zážitků. 
 

           Pravoslav Růžička, knihovník 
 
 
 
 
 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

 
Již druhým rokem hraje družstvo stolního tenisu III. třídu, tedy 3. nejvyšší soutěž v okrese Žďár nad 
Sázavou a také jsme do soutěže přihlásilo „B“ družstvo. V polovině loňské sezony se z hostování 
k nám z Malé Losenice vrátil Sáblík Petr a hned je to letos na výsledcích A družstva znát. Zároveň 
na začátku této nové sezony přestoupil do Nových Dvorů Petr Štursa ml. a to ze ŽĎASu Žďár n.S. 
Za A družstvo Nových Dvorů nastupují následující hráči: Petr Sáblík,, Josef Halík, Radovan Štursa, 
Martin Šmíd a Jaroslav Benc. Za B družstvo nastupují tito hráči Radek Štursa ml., Filip Grepl,  
Jaroslav Klimeš, Petr Štursa ml., Ivo Němec  a Vladimír Halík a střídavě také Jaroslav Benc. 
 
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první odehrané polovině soutěžního ročníku 
2007/2008.  http://www.pinec.info. 
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Výsledky družstev: 
 

Kolo Soutěž Datum Mužstva Výsledek 
1 OP3 Ne  14.10.07 9:00 Sázava A Nové Dvory A  7 : 11(34 : 42) 
2 OP3 Ne  21.10.07 9:00 Nové Dvory A Velká Bíteš C  16 : 2(50 : 12) 
3 OP3 Čt  25.10.07 18:30 Malá Losenice A Nové Dvory A  13 : 5(43 : 30) 
1 OSA Ne  28.10.07 14:00 Nové Dvory B Orel Nové Město A  3 : 15(20 : 50) 
4 OP3 Pá  02.11.07 18:00 Nové Dvory A Vepřová A  14 : 4(49 : 21) 
2 OSA Ne  04.11.07 9:00 Nové Dvory B Škrdlovice B  13 : 5(42 : 22) 
5 OP3 So  10.11.07 18:00 Poděšín A Nové Dvory A  7 : 11(32 : 40) 
3 OSA Ne  11.11.07 9:00 Jámy C Nové Dvory B  3 : 15(17 : 49) 
4 OSA So  17.11.07 9:00 Nové Dvory B Žďas Žďár n.S. G  14 : 4(47 : 14) 
6 OP3 Ne  18.11.07 10:00 Nové Dvory A Vojnův Městec B  9 : 9(33 : 35) 
7 OP3 Ne  25.11.07 9:00 Lhotky B Nové Dvory A  10 : 8(35 : 35) 
5 OSA Ne  25.11.07 9:00 Sázava B Nové Dvory B  4 : 14 
8 OP3 Pá  30.11.07 19:00 Nové Dvory A Lhotky C  15 : 3(49 : 17) 
6 OSA Ne  02.12.07 9:00 Nové Dvory B Nové Veselí B   
9 OP3 Ne  09.12.07 9:00 Řečice A Nové Dvory A  5 : 13 
7 OSA Ne  09.12.07 9:00 Jámy B Nové Dvory B  11 : 7 

 
Tabulka A družstva 
 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 
1.   Lhotky B  8 8 0 0 98:46 24 
2.   Vojnův Městec B  9 7 1 1 117:45 24 
3.   Nové Dvory A  9 6 1 2 102:60 22 
4.   Sázava A  9 4 1 4 79:83 18 
5.   Řečice A  8 4 1 3 66:78 17 
6.   Malá Losenice A  7 4 0 3 70:56 15 
7.   Poděšín A  9 2 0 7 66:96 13 
8.   Velká Bíteš C  8 2 1 5 49:95 13 
9.   Vepřová A  8 2 0 6 54:90 12 
10.   Lhotky C  9 0 1 8 55:107 10 

 

Úspěšnost hráčů A družstva 
 

1. Sáblík Petr Nové Dvory A 7 26 18 8 65 : 29 69.2308% 
2. Benc Jaroslav Nové Dvory A 8 31 21 10 73 : 45 67.7419% 
3. Halík Josef Nové Dvory A 8 32 21 11 71 : 50 65.6250% 
4. Šmíd Martin  Nové Dvory A 6 19 9 10 41 : 38 47.3684% 
5. Štursa Radovan Nové Dvory A 5 20 9 11 38 : 43 45.0000% 
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Tabulka B družstva 
 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 
1.   Jámy B  6 5 0 1 88:20 16 
2.   Orel Nové Město A  6 4 0 2 68:40 14 
3.   Nové Dvory B  5 4 0 1 59:31 13 
4.   Nové Veselí B  5 4 0 1 54:36 13 
5.   Škrdlovice B  6 2 1 3 57:51 11 
6.   Sázava B  6 1 2 3 37:71 10 
7.   Jámy C  6 1 0 5 21:87 8 
8.   Žďas Žďár n.S. G  6 0 1 5 30:78 7 

 
Úspěšnost hráčů B družstva 
 

Nové Dvory B 
1. Štursa Radek Nové Dvory B 3 12 12 0 36 : 3 100.0000% 
2. Grepl Filip  Nové Dvory B 4 16 10 6 33 : 26 62.5000% 
3. Štursa Petr Nové Dvory B 3 12 7 5 24 : 17 58.3333% 
4. Halík Vladimír  Nové Dvory B 3 12 4 8 19 : 24 33.3333% 
5. Němec Ivo Nové Dvory B 1 4 4 0 12 : 2 100.0000% 
6. Klimeš Tomáš Nové Dvory B 2 8 3 5 15 : 18 37.5000% 

 
 

Sponzorem našeho sportovního klubu je firma Italinox Praha a také obecní úřad 
Nové Dvory, který každoročně přispívá na činnost sportovního klubu nejen finančními 
prostředky, ale také tím, že nám bezplatně zapůjčuje hernu stolního tenisu ve druhém 
patře budovy Mateřské školy a za toto obecnímu úřadu i celému zastupitelstvu obce v čele 
se starostou obce vřele děkujeme. 
 

Pokud by měl kdokoliv z občanů obce chuť si s námi stolní tenis zahrát může za 
námi přijít v době  tréninků a to každé úterý a každý čtvrtek vždy od 19 hodin. 
 
 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 

 
Vážení spoluobčané,  
 
rok 2007 se pomalu blíží ke svému konci, a proto mi dovolte malé ohlédnutí za činností Sboru 
pro občanské záležitosti.  
 
I v tomto roce jsme navštěvovaly naše seniory a předávaly jim malé dárečky s kytičkou. 
Zúčastnily jsme se také dvou zlatých svateb, které vždy představují významné jubileum v 
životě dvou lidí.  
 
V letošním roce se naše obec rozrostla o tři narozené děti, pro které bychom chtěly na začátku 
nového roku uspořádat vítání občánků. Děti z mateřské školy předvedou připravený program 
plný básniček a písniček, který se vždy všem moc líbí.  
 
V závěru tohoto krátkého ohlédnutí bych chtěla poděkovat členkám Sboru pro občanské 
záležitosti, paní Markové a paní Sobotkové, za jejich obětavou práci, kterou vykonávají pro 
naše spoluobčany a popřát všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.  
 

    Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
 

                    
 
 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU 
 
     Vážení spoluobčané, 
  

    dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností místního dobrovolného hasičského 
sboru v roce 2007. 
    Letitou tradicí v naší obci je víkendová kulturní akce, která je pořádána začátkem roku a 
představuje sobotní hasičský ples a následnou neděli pokračuje pro děti a mládež oblíbený  
dětský karneval. Obě tyto akce se velice zdařily. 
    Hasičský sbor v jarních měsících připravil posezení v altánku u příležitosti „pálení 
čarodějnic“, slavnostní kácení máje na obecním prostranství u kulturního domu, pro naše 
nejmenší spoluobčánky pak členky sboru uspořádaly velice pěkný program plný soutěží, her 
a legrace na dětském dnu koncem května a  návštěvu Mikuláše, anděla a čertů s nadílkou. Za 
pomoc ZD Velká Losenice při sběru kamení bylo předáno našemu sboru selátko na rožnění. 
Společně s tenisovým turnajem na nově otevřeném hřišti se ve výborné náladě rožnění 
uskutečnilo. 
     Pro členy a rodinné příslušníky byl uspořádán zájezd na jižní Moravu. Zde jsme navštívili 
zámek Lednici, plavili jsme se po Baťově kanále ve Strážnici a seznámili se s historií 
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Templářských sklepů v Čejkovicích . Program jsme zakončili posezením ve vinném sklípku 
v Bořeticích. Škoda jen malé účasti na této akci.  
     Soutěžní družstvo sboru se zúčastnilo okrskové soutěže v Bukové a soutěže O pohár 
starosty obce Sázava. Vyzkoušeli jsme si hasičský um při námětovém cvičení v podávání vody 
na dálku v Nových Dvorech a v Sázavě. Sbor se aktivně podílel na výstavě hasičské techniky 
PyroCar v Hřištích. Za připomenutí jistě stojí příkladná činnost mladých hasičů pod 
výborným dohledem jejich vedoucích. 

     V provozu máme skládku železného šrotu 
v lokalitě „Podevsí“. Děkujeme všem 
spoluobčanům, kteří nepotřebný železný odpad na 
tuto skládku ukládají. 
     Členskou základnu sboru v letošním roce tvoří 
103 členů, z toho je 14 žen a 18 mladých hasičů. 
V provozuschopném a pohotovostním stavu 
udržujeme tuto techniku:  nákladní automobily 
Praga RN-skříň a Praga RN-CAS,2 ks stříkaček 
PPS 12  a  1 ks stříkačky DS 16. 
  

                   Do příštího roku přeji všem spoluobčanům pevné zdraví 
                          a našemu sboru dobrovolných hasičů žádný ostrý výjezd 
   
                                                                                      Ing. Vladimír Halík 
                                                                                           jednatel SDH     
 
 
             

Sbor dobrovolných hasičů Nové Dvory

který se koná v sobotu 2. února 2008 v 19:30 hodin
        v sále Kulturního domu Nové Dvory.

který se koná v nedeli 3. února 2008 ve 13:30 hod.
         v sále Kulturního domu Nové Dvory.

Na Vaši účast se tìší hasiči

Vás  s rdečně zve na

Občerstven í zajišt ěno, spole čenský úbor.

2008
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Hasičský kroužek 
 

Při SDH pracuje už druhým rokem skupina mladých hasičů. Má 
17 členů: Martin Burda, Lukáš Burda, Ivana Němcová, Josef Němec, 
Jakub Mokrý, Aneta Mokrá, František Vencálek, Zdeněk Paleček, 
Marie Fišarová, David Vencálek, Tereza Kolouchová, Veronika 
Kolouchová, Aneta Pešková. Nově přistoupili: Lucie Štursová, Tomáš 
Němec, Natálie Šmídová, Patrik Rosecký. 

 
Kroužek vedou školení instruktoři Jitka Vencálková a Martina Langpaulová s pomocí 

pana Vlastimila Kajuka. Kroužek je určen pro děti od 6ti do 15ti let (kategorie mladší 6 – 11 
let, starší 11 – 15 let). Scházíme se 1x týdně. Kroniku vede Ivanka Němcová.  
Mladí hasiči se učí vázat uzly, poznávat základní mapové značky, orientovat se v přírodě, učí se 
základy zdravovědy, požární techniku a samozřejmě trénují na soutěž. Abychom mohli trénovat 
doma, vyrobili nám starší hasiči překážky, které pro trénink potřebujeme. 

 
Účastníme se soutěže HRA – 

PLAMEN, která má podzimní a jarní kolo. 
Jarní kolo se konalo v květnu ve Žďáře nad 
Sázavou. Soutěžili jsem v požárním útoku, 
požárním útoku s překážkami a štafetovém 
běhu. Starší se umístili celkově na 27. místě, 
mladší na 20.. Podzimní kolo se uskutečnilo 
v říjnu v Novém Městě na Moravě u Ski 
hotelu. V podzimním kole se soutěží v těchto 
disciplínách: 2 štafetové běhy s překážkami a 
závod hasičské všestrannosti. Tento závod 
obsahuje vázání uzlů, práci s buzolou, střelbu 
ze vzduchovky, zdravovědu, zodpovězení 
otázek s hasičskou tématikou a poznání mapových značek. V tomto kole se starší umístili na 20. 
místě a mladší na 16. místě. 

 
Pro zpestření činnosti kroužku jsem se v září zúčastnili Turistického 

pochodu krajem J. Žižky a K. H. Borovského. Trasa vedla okolím Přibyslavi a 
měla cca 16 km. Cestou jsem plnili různé úkoly. 

 
Letos jsem ještě navštívili hasiče v Přibyslavi. Prohlédli jsem si jejich 

techniku a také velín. 
 
Věříme, že kroužek bude bavit děti i nadále. Děkujeme jejich rodičům 

za podporu a panu T. Sobotkovi a panu M. Langpaulovi za výrobu překážek.
  

 
               Martina Langpaulová 
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Významná životní jubilea oslavili  
 

 
Sobotka Josef č.p. 78  60 roků 
Pavlíček Jiří č.p. 79   60 roků 
Růžička Pravoslav č.p. 73  60 roků 
Růžičková Zdenka č.p. 9  60 roků 

 
 

Kajuková Marie č.p. 17  65 roků 
Fišarová Marie č.p. 69  65 roků 
Štursa František č.p. 24  65 roků 

 
 

Němec Josef č.p. 72    70 roků 
Fišar Zdeněk č.p. 2    70 roků 
Marková Marta č.p. 53   70 roků 
Halíková Marie č.p. 30   70 roků 
Šmerousová Marie č.p. 68  70 roků 
Sobotková Milada č.p. 71   70 roků 

 

Janáčková Marie č.p. 55 75 roků 
Šmerous Ladislav č.p. 11 75 roků 
 

Marková Irena č.p. 54  80 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  80 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  80 roků 
Langpaul Josef č.p. 28  80 roků 
Stehno Oldřich č.p. 32  80 roků 

     
Kasal Miloslav č.p. 3  81 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  85 roků 
Růžičková Božena č.p. 23  87 roků 
Rosecká Bohumila č.p. 4  87 roků 

    Fišarová Božena č.p. 57  92 roků 
 

Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Pavlíček Vendelín č.p. 79  96 roků 
Všem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejeme    
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Děti narozené vDěti narozené vDěti narozené vDěti narozené v    tomto roce:tomto roce:tomto roce:tomto roce:                                            Navždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustili    
Zaťko Matěj č.p. 39       Havlíček Jiří č.p. 33 
Kulhánková Nela č.p. 54     Kasalová Marta č.p. 3 
Sobotková Anna č.p. 62  
Sáblík Petr č.p 39  
 
      

Přihlásili sPřihlásili sPřihlásili sPřihlásili se ke ke ke k    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:                                                                                             
 

Turinská Ilona,Turinská Nina Valérie,Turinský Petr a Dvořák Kristin č.p. 120 
Hanus Petr,Hanusová Leona, Hanusová Elena č.p. 100 
Jašek Miroslav,Jašková Marie, Šulc Michal, Šulc Miroslav, Šulcová Věra č.p. 113 
Krej čiřík Radek č.p. 110 
Štursa Petr, Štursová Klára č.p. 89 
Růžička Lukáš, Vodová Alena č.p. 107 
Růžička Přemysl, Růžičková Zdenka č.p. 9 
Zaťko Miroslav, Zaťková Eva, Zaťková Klára č.p. 104 
Sáblíková Miluše č.p. 39 
 

Odhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se z    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu: 
 
Fišar Petr č.p. 69 
 

Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
 
Historické počty obyvatel 
 

Datum CELKEM ženy muži 

21.12.2007 292 160 132 
1.5.2007 287 156 131 

20.12.2006 268 147 121 
1.1.2006 256 139 117 
24.3.2005 251 135 116 
30.11.2004 247 134 113 
19.10.2004 246 133 113 
15.10.2004 245 133 112 
30.6.2004 243 133 110 
16.6.2004 242 132 110 
26.4.2004 243 133 110 
15.4.2004 244 133 111 
13.2.2003 239 131 108 
11.8.2002 243 135 108 
9.6.2002 242 134 108 
19.1.2002 239 132 107 
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Pohyb obyvatel obce v roce 2007 
 

Stav k 1.1.2007  268 
Narozené děti 2007    4 
Zemřeli 2007    -2 
Přištěhováni 2007   23 
Odstěhováni2007   -1 
Stav k 21.12.2007  292 

 
 
Statistika četnosti jmen a příjmení v obci: 
 

jméno četnost  příjmení četnost 
 

   1. Marie   27   Fišarová   18 
   2. Jaroslav   13   Sobotková   14 
   3.  Josef    13   Němec   10 
   4.  Jan     9   Fišar    9 
   5. Jana     8   Němcová    8 
   6. Petr     8   Sobotka    8 
   7. Eva     7   Šmerousová 8 
   8. Zdeněk    7   Šmerous    7 
   9. Jiří     6   Marková    6 
 10. Tomáš    6   Mokrá    6 
 11. Bohumil    5   Mokrý    6 
 12. František    5   Sáblík    6 
 13.  Ivana    5   Halíková    5 
 14. Lenka    5   Rosecká    5 
 15. Ludmila    5   Štursová    5 
 16. Martin    5  
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Trochu šafránu zTrochu šafránu zTrochu šafránu zTrochu šafránu z    Novodvorského archivuNovodvorského archivuNovodvorského archivuNovodvorského archivu    

 

 Pamětní kniha jednotřídní školy v Pamětní kniha jednotřídní školy v Pamětní kniha jednotřídní školy v Pamětní kniha jednotřídní školy v    Nových DvorechNových DvorechNových DvorechNových Dvorech 
  

Zde bychom opět rádi navázali na loňské zpravodaje 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. Zároveň bychom Vás všechny chtěli požádat o následující: 
pokud máte doma nějaké historické materiály, které se týkají naší 
krásné obce rádi bychom Vás tímto požádali za jejich zapůjčení 
k možnému využití pro příští zpravodaje. Předem děkujeme. 
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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 
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** Novodvorský zpravodaj 2007 ** vydala: Obec Nové Dvory **  
**texty p řipravili: Ing. Ladislav N ěmec,Růžička Pravoslav,Šmíd Martin,Ing. Halík  Vladimír, 
Kulhánková Eva,Šmerousová Naděžda,Langpaulová Martina ** grafická  úprava: Šmíd Martin 
** korekce textů: Mgr . Němcová Hana ** vyšlo v nákladu  90 výtisků **  

    
    
Co ještě říci na závěr. Vše Co ještě říci na závěr. Vše Co ještě říci na závěr. Vše Co ještě říci na závěr. Vše 

podstatné již bylo řečeno. Věříme,že podstatné již bylo řečeno. Věříme,že podstatné již bylo řečeno. Věříme,že podstatné již bylo řečeno. Věříme,že 
to na co jsme zapomněli nám to na co jsme zapomněli nám to na co jsme zapomněli nám to na co jsme zapomněli nám 
připomenete a dodatečně to připomenete a dodatečně to připomenete a dodatečně to připomenete a dodatečně to 
napravíme. Chtěli bychom proto napravíme. Chtěli bychom proto napravíme. Chtěli bychom proto napravíme. Chtěli bychom proto 
ještě jednou poděkovat všem našim ještě jednou poděkovat všem našim ještě jednou poděkovat všem našim ještě jednou poděkovat všem našim 
občanům za jejich záslužnou občanům za jejich záslužnou občanům za jejich záslužnou občanům za jejich záslužnou 
činnost, kterou vykonávají zcela činnost, kterou vykonávají zcela činnost, kterou vykonávají zcela činnost, kterou vykonávají zcela 
zdarma, zzdarma, zzdarma, zzdarma, z    vlastního přesvědčení a vlastního přesvědčení a vlastního přesvědčení a vlastního přesvědčení a 
zájmu,aby naše vesnička hezky zájmu,aby naše vesnička hezky zájmu,aby naše vesnička hezky zájmu,aby naše vesnička hezky 
vypadala. Přejeme všem, aby rok vypadala. Přejeme všem, aby rok vypadala. Přejeme všem, aby rok vypadala. Přejeme všem, aby rok 
příští byl lepší než ten uplynulý.příští byl lepší než ten uplynulý.příští byl lepší než ten uplynulý.příští byl lepší než ten uplynulý.    
Přejeme všem příjemné a šťastné Přejeme všem příjemné a šťastné Přejeme všem příjemné a šťastné Přejeme všem příjemné a šťastné 
prožití svátků vánočních, prožití svátků vánočních, prožití svátků vánočních, prožití svátků vánočních, 
dárky,které potěší. Veselého dárky,které potěší. Veselého dárky,které potěší. Veselého dárky,které potěší. Veselého 
Silvestra a hlavně zdraví, které Silvestra a hlavně zdraví, které Silvestra a hlavně zdraví, které Silvestra a hlavně zdraví, které 
potřebujeme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká potřebujeme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká potřebujeme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká potřebujeme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká 
nás náročný rok. Spoléháme na Vaši pomocnou ruku a ochotu pomoci, nás náročný rok. Spoléháme na Vaši pomocnou ruku a ochotu pomoci, nás náročný rok. Spoléháme na Vaši pomocnou ruku a ochotu pomoci, nás náročný rok. Spoléháme na Vaši pomocnou ruku a ochotu pomoci, 
kkkkdyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemedyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemedyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemedyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujeme....    
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