Veselé Vánoce a šťastný nový rok
přeje
obecní úřad a zastupitelstvo obce

Letecké foto obce v roce 2008
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Vážení milí spoluobčané,
Jak už je dlouholetou tradicí i letos vydáváme jednou za rok novoroční
zpravodaj, který by Vás měl seznámit se vším, co se letos událo i co nás čeká
v příštím období. Rok 2007 jsme označovali jako úsporný,ten letošní si myslím
můžeme považovat za úspěšný.
Největší akcí v tomto roce určitě byla údržba místních komunikací, včetně
cyklotrasy č. 19 a dobudování chodníků podél hlavní silnice.
Tuto
akci
provedla po výběrovém řízení firma Colas velmi rychle a
kvalitně. Po zpracování žádosti o dotaci z peněz EU nám
byla přislíbena ve výši 2 877 tisíc Kč, což
odpovídalo 90 % plánované ceny. Skutečná cena ale byla
vyšší, a to 3 545 350 kč. Bohužel jsme ale dosud dotaci
nedostali. Neustále už dva měsíce zpracováváme
požadované administrativní podklady, jako je kolaudační
rozhodnutí, geometrické zaměření, překlenovací půjčka,
úprava chodníků, aby to vyhovovalo i slepcům a imobilním
občanům, i když to v projektu není atd. Není to vůbec jednoduché.
Byrokracie obrovská, ale nevzdáváme se.
Další administrativně náročnou akcí byla změna č. 2 našeho
územního plánu, která se provedla na základě žádosti našich občanů. V tomto
případě se dospělo již k ukončení, všem občanům o co žádali bylo vyhověno po
určitých úpravách vyvolaných požadavky Ředitelství silnic a dálnic, krajského
úřadu
a dalších.
Došlo ale k vynucené změně umístění obchvatu silnice č. 19,
což ohrožuje naše nově vybudované dětské hřiště i budoucí
sportovní areál. Touto změnou je umožněna výstavba
biostanice, kravína p. Bence, změna staré železnice na
cyklostezku a další drobné úpravy pro soukromé žadatele. Se
vším se můžete seznámit na obecním úřadě.
Další akcí většího rozsahu bylo rozšíření a modernizace obecního rozhlasu.
Hlavním důvodem, proč se k tomu přistoupilo, bylo rozšíření obce o sídliště „
Podevsí1“ a rovněž možnost přispění na tuto investici z programu obnovy venkova..
Náklady se pohybovaly okolo 255 tisíc Kč. Dotaci jsme získali ve výši 116 000 kč.
Na základě připomínek občanů došlo k trojím úpravám, aby se slyšitelnost zlepšila
v některých částech obce, takže dnes už doufám jste z 90 % spokojeni. Ne vždy je
spokojenost s úvodní dechovkou před hlášením, ale já už jiný nebudu .
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Došlo rovněž k zalesnění louky ve Gromě, což ocení asi až další generace .
Došlo tak k lepšímu využití pozemků často neudržovaných . Zalesnění provedli
pracovníci Lesního družstva z Přibyslavi . Náklady se pohybovaly okolo 120 000
Kč. Máme ale požádáno o dotaci na ministerstvu zemědělství, takže se nám náklady
z velké části určitě vrátí. Zalesněním to ale neskončilo. Po celý rok bylo nutné tuto
plochu vyžínat, natlouci kolíky k usnadnění dalších prací, což se uskutečnilo díky
našim brigádním pracovníkům důchodcům, kteří už i kolikrát přes svoje fyzické
možnosti tuto činnost vykonávají. O koho jde jistě všichni víte . Určitě za to zaslouží
poděkování nás všech . Byli bychom velmi rádi, kdyby se naše řady rozšířily. Práce
přibývá, sil ubývá.
Jak už bylo rozhlasem
oznámeno,bylo
provedeno
letecké snímkování obce .Vyšla
krásná kniha snímků okresu
Ždár n/Sáz, kterou si můžete
zakoupit a můžete si i nechat
zhotovit
detailní
snímky
vašeho obydlí. Tato akce nás
stála 50 000 Kč . Z dalších
činností
provedených
v letošním roce uvádím :
Na základě výstavby
kravína ZD Velká Losenice i
zvýšení počtu občanů v naší obci, bylo zajištění povolení zvýšeného odběru pozemní
vody z 18 tisíc m3 na 26 000 m3 ročně. Dle odborného posudku na výkonnost zdroje
z pozemního vrtu je tam ještě velká rezerva.
Vzhledem ke zvyšování nákladů na čerpání a údržbu jsme byli nuceni zvýšit i
cenu vodného na 15 Kč / m3, i tak šetříme Vaši peněženku, protože náklady jsou
vyšší.
Vzhledem ke změně zákona o daních, budete v příštím roce mít vyšší daň
z nemovitostí, a sice o 66 %
Koeficient se zvyšuje z 0,6 na 1, což odpovídá minimální sazbě dle platného zákona
. Zastupitelstvo nepřikročilo ke zvýšení, i když je to v jeho pravomoci.
Zařídili jsme, aby se provedlo zaměření všech lesů v našem katastru . Tato
akce je placena v celém rozsahu z dotací. Věřím , že to všichni vlastníci lesů
přivítají. Následovat by měla pozemková úprava parcel ke zjednodušení katastrální
mapy a také k zrealizování polních cest, které vedou po soukromých pozemcích.
Před tím ale musí být seznámení a pochybnosti a rovněž souhlas většiny vlastníků
polních nemovitostí.
Konečně byla provedena výměna havarijních okapů na kulturním domě . Ve
výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu firma p. Burdy. Práci odvedla ve výborné
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kvalitě .Z bezpečnostních důvodů byla opravena kanalizační vpust v místě
kontejneru na bioodpad . Poděkování zaslouží p. Jaroslav Němec, který se na této
opravě velmi podílel.
Na základě projektu zpracovaného ředitelkou mateřské školy,
byla vybavena tělocvična v 1. patře nářadím, které mohou používat
jak děti z MŠ, tak i naši občané . Náklady představují 57 tisíc Kč –
40 % hradí Krajský úřad Vysočina. Nejen za tuto prospěšnou činnost,
ale i za další zaslouží osazenstvo MŠ velký dík.
Byl zpracován projekt úpravy zeleně v obci. K nahlédnutí je na
obecním úřadě . Pokud máte nějaké připomínky lze je v rámci tohoto
projektu řešit.
O ostatních drobných činnostech se již zmiňovat nebudu. Pokud jsem některé
nepřipomněl, což Vás mrzí, za to se omlouvám.
Jěště pár připomínek :
Za prvé: je určitě mnoho věcí , které Vám v naší obci vadí a které zatím
nevnímáme. Obracím se proto znovu na všechny naše občany, aby nám je dali na
vědomí. Čekáme na Vaše připomínky, požadavky i kritiku.
Velmi si vážím a oceňuji snahu našich občanů, kteří udržují v obci pořádek,
úprava trávníků, zkrášlování vzhledu květinami, opravou fasád a další činnosti.
Věřte, že mnoho cizích lidí, se kterými jednám považují naši obec za velmi
upravenou s čímž se jinde nesetkávají.Proto vám všem za tuto
záslužnou činnost, činnost velmi potřebnou, vyslovuji velké
ocenění a poděkování. Jsme si vědomi, že na některých obecních
pozemcích to není úplně v pořádku, ale je naděje, že se to
konečně díky naší mládeži zlepší.
Co se mi nelíbí je neustálá snaha některých našich občanů
požadovat pokácení stromů v obci, kterých už moc nezbývá z důvodů
stínů, lupení atd. To ke stromům mimo výhody k životnímu prostředí
patří. Byl bych velmi rád, kdyby jste tyto žádosti omezili na minimum.
Jedním z témat, kterým se zastupitelstvo letos zabývalo, bylo rovněž
zneužívání obecních pozemků uvnitř obce ke skladování různých materiálů,
odkládání mechanizačních prostředků apod. Já chápu, že chcete mít zametené a
upravené dvorky, ale to neznamená, že budete znepříjemňovat sousedům pohled
z okna
apod.Pokud bude tato vaše snaha pokračovat, bude nutné, aby
zastupitelstvo přikročilo k vyměření nájmu za 1 m2. Věřím, že sami toto nepovolené
skladování zrušíte v co nejkratším čase.
Ing. Ladislav Němec
starosta obce
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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.

Plány obecního úřadu a zastupitelstva obce do budoucna
Hlavní akcí příštího roku by měla být rekonstrukce mateřské školy.
Podmíněno je to ale dotací z fondu Evropské unie,o kterou jsme požádali a
rozhodnutí by mělo padnout asi v polovině února . K rekonstrukci je nutné přikročit
vzhledem k tomu , že nevyhovují prostory,jak z hlediska prostorově nevyhovující
herny tak z hlediska sociálních, hygienických, nevyhovující šatna . Chybí místnost
na spaní , nemluvě o vytápění a provizoriích v dalších oblastech . Navíc se uvažuje
o využití půdních prostor pro naši mládež a společenské a vzdělávací události.
Zajištění projektu, žádosti o dotaci a vyřízení stavebního povolení
představovalo neuvěřitelné množství jednání a to v šibeničních
termínech, abychom stihli termín žádosti o dotaci v měsíci
říjnu. Nakonec se to podařilo a teď nezbývá, než držet
palce. V každém případě zaslouží to největší
poděkování Ing. Radek Wasserbauer , který zajistil
zpracování projektu a vykonal ještě mnoho činností
požadovaných všemi možnými investicemi navíc. Pokud
vás zajímají detaily z projektu, můžete se s nimi seznámit na obecním úřadu .
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Další plánovanou akcí je připravit k zástavbě tak zvané sídliště „Podevsí 2“ .
Zatím byl zpracován geometrický plán a staveniště bylo zaměřené. Následovat
bude odkup pozemků od majitelů a zpracován projekt inženýrských sítí. Jedná se o
plochu 2,8 ha. Opět vše závisí na financích. Pokud vyjde MŠ nezmůžem se už příští
rok na nic dalšího.
Stále se uvažuje o přípravě průmyslové zóny naproti motorestu.
Letos to nevyšlo za což se omlouváme, ale musíme
přestěhovat šrotiště , dobudovat zakrytí potoka pod bývalou
starou tratí v Gromě a opravit 2 mostky rovněž v Gromě.
Zatím byly zpracovány nabídky od dvou stavebních firem .
Jen pro zajímavost mostek se 4 trubkami o průměru 50 cm,
se zabetonováním čel a zásyp trub dnes stojí 50 tisíc Kč.
Na závěr mi dovolte popřát Vám všem pevné zdraví ,
hodně zdaru, úspěchů i štěstí v následujícím roce, který nás čeká.
starosta a zastupitelstvo obce

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
Havlíčkův Brod,kde připojení zabezpečuje p. Vít Dohnal
z Velké Losenice (mobil: 604 702 730)
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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, 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, jméno a příjmeni,
adresu", např. "PRIHLAS ZPROUND 603123456 Josef Panáček,Nové Dvory 999"
na tel. číslo:

724 300 463
Můžete si zaregistrovat zasílání SMS.
Jelikož je používána komerční technologie,bude odesílána je jedno č.p. jedna smska.

Nové internetové stránky obce: http://www.novedvory.eu
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Milí občané,
Jak jsme trávili uplynulý rok v mateřské škole? Začátkem letošního školního roku jsme
se potýkali s velkou nemocností dětí. Některé byly nemocné dlouhodobě, jiné se střídaly
s kratšími nemocemi a do školky chodilo stále méně dětí. Na radu jedné maminky jsme
vyzkoušeli návštěvu solné jeskyně ve Žďáru nad Sázavou, kde jsme
trávili hodinku celkem 3x. Účinky solné jeskyně na zdraví našich dětí
jsou patrné již nyní. Děti jsou zdravé a chodí ve velkém počtu do
školky. Solná jeskyně je místnost obklopená solnými krystaly, kde
tečou různé vodopády, svítí světélka a na zemi jsou hromady soli,
které se podobají hrubému písku. Děti si z nich staví, nabírají do
kbelíků a přesýpají, převáží sůl auty, bagrují nebo hrají hry, při kterých si
zahrabávají ruce nebo nohy. Solná jeskyně má ozdravné účinky na dýchací
ústrojí i kožní choroby.
V letošním roce jsme získali grant z Fondu Vysočina na vybudování
tělocvičny v prvním poschodí mateřské školy. Tělocvična sice nemá velké prostory a zakrytá
okna, aby bylo možno házet míči, ale je vhodná pro různá cvičení. Mateřská škola ocení její
prostory, které jsou ve třídě zastavěny nábytkem. Kromě vymalování a úprav po bývalé školní
třídě bylo zakoupeno tělovýchovné náčiní. Děti mohou lézt po žebřinách, šplhat po tyči, lézt
po šplhací síti nebo prolézat a přeskakovat různé opičí dráhy sestavené ze švédské bedny, koz,
žebříků, skluzavky nebo lávek. K dispozici mají i celou prolézací sestavu a trampolínu. Kromě
mateřské školy je již nyní tělocvična využívána
2x týdně na cvičení žen a na cvičení rodičů
s dětmi, na které jste srdečně zváni každé liché
pondělí od 16.30 hod. Plánuje se také využití pro
trénování mladých hasičů. Tělocvična je
k dispozici i vám, kdo máte zájem a chuť
sportovat, a to po domluvě s ředitelkou školy na
telefonu: 566 666 245. Rekonstrukce tělocvičny
by se neobešla bez pomoci dobrovolníků, za co
jim patří velké poděkování.
Všechny srdečně zvu do mateřské školy na
představení loutkové divadelní společnosti Víla
srdíčková. Její krásné pohádky si oblíbily nejen děti, ale i dospělí. V novém roce přijede do
mateřské školy 22. ledna s pohádkou „O drakovi, co na kytaru hrál“. Zájemci, sledujte
prosím plakáty v obchodu a na čekárně.
Máte - li zájem vědět více informací o Mateřské škole Nové Dvory, navštivte nově
založené internetové stránky: www.ms-novedvory.cz.
Děkuji Vám všem, kteří projevujete přízeň mateřské škole sponzorskými dary,
spolupořádáním akcí nebo jakoukoli jinou pomocí. Přeji Vám do nového roku mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti, pracovních úspěchů a hlavně radosti z dětí.
Eva Kulhánková,ředitelka MŠ
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Fotografie 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 48 360,25 .K 30. 11. 2008 měla obec na základním běžném účtu částku Kč 304 866,55,
na úvěrovém účtu – 3 090 000,-- a na druhém úvěrovém účtu 2 877 300,--.

Hospodaření obce k 30.11.2008
TEXT

Rozpočet

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl (výsl.hospodaření)

Skut. stav k 30.11.07

2 307 600,00
848 200,00
0,00
28 400,00
3 184 200,00
1 705 100,00
1 479 100,00
3 184 200,00
0,00

2 442 560,00
887 652,00
2 877 300,00
370 996,00
6 578 508,00
2 319 897,00
3 592 106,00
5 912 003,00
666 505,00

% plnění
105,85
104,65
0,00
1 306,32
206,60
136,06
242,86
185,67
xx

V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tato akce:
Oprava místních komunikací a zbudování chodníků v obci v celkové výši 3 545 057,--, které
pro naši obec dělala firma Colas. Na část nákladů ve výši 2 877 300,-- bychom měli v příštím
roce obdržet již přislíbenou dotaci ze SZIFu. Za projekt a přípravu žádosti na rekonstrukci
Mateřské školy jsme v letošním roce zaplatili částku 200 000,--. Provoz Mateřské školy je
hrazen v plné výši z rozpočtu zřizovatele, tedy Obce Nové Dvory a to ve výši Kč 170 000,-- na
rok.
Návrh rozpočtu na rok 2009 a výhled do roku 2012
Text

2009

2010

2011

2012

Příjmová část
Daně a dotace celkem
Místní poplatky celkem
Vlastní činnost celkem
Dotace
PŘÍJMY CELKEM

2 340 000 2 460 684
107 000
132 135
1 051 200
953 038
33 200
31 910
3 531 400 3 577 767

2 608 325 2 764 825
140 063
148 467
1 010 220 1 070 833
33 825
35 854
3 792 433 4 019 979

Výdajová část
Vodní hospodářství a ŽP
Doprava celkem
Školství celkem
Kultura celkem
Hasiči celkem
Vnitřní správa celkem
Místní hospodářství
Výstavba v obci celkem
Lesní hospodářství
Odpadové hospodářství
VÝDAJE CELKEM

104 000
104 495
36 000
175 282
296 000
306 518
27 500
30 899
25 000
28 090
910 000
973 038
131 300
102 585
1 816 600 1 685 400
43 000
44 944
142 000
126 517
3 375 252 3 577 767

110 764
117 410
185 798
196 946
324 909
344 404
32 753
34 718
29 775
31 562
1 031 420 1 093 305
108 740
115 264
1 786 524 1 893 715
47 641
50 499
134 108
142 155
3 792 433 4 019 979
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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
Poplatek za odpady
(trvale přihlášená
osoba)
Poplatek za odpady
(rekreační nemovitost)
Poplatek
za psa
(na číslo
popisné)

SAZBA POPLATKU

SPLATNOST

300,--/rok/přihl.osoba

do 31.1. každého
kalendářního roku

300,--/rok/nemovitost

do 31.1. každého
kalendářního roku

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,
Jako každý rok, i letos při hodnocení práce obecní knihovny v Nových Dvorech,
bych chtěl poděkovat stejnou měrou všem neúnavným čtenářům z řad obyvatel naší
obce,jakož i stálé přízni obecního úřadu. Ani bez jednoho by naše knihovna nemohla
existovat.
V letošním roce bylo z přídělené peněžní částky od
obecního úřadu a z částky vybrané na poplatcích za vypůjčky
zakoupeno celkem 26 knih. Jejich výběr byl určen požadavkem
vyjít vstříc všem kategoriím čtenářů, tudíž byly zakoupeny
knihy naučné,dětské, historické romány, romány pro ženy i
nejnovější novinky knižního trhu. Mnohé z nich byly získány
na každoročním veletrhu knih v Havlíčkově Brodě, který
proběhl v říjnu a který jistě neunikl pozornosti všech zájemcůo
literaturu.
I nadále aktivně probíhá spolupráce s knihovnou ve Žďáře nad Sázavou formou
výměnného fondu,který je několikrát do roka obměňován.
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
Od loňského roku hraje“A“ družstvo stolního tenisu II. třídu, tedy 2. nejvyšší soutěž v okrese Žďár
nad Sázavou a „B“ družstvo V. třídu. 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.
Výsledky Sportovního klubu oddílu stolního tenisu po první
odehrané polovině soutěžního ročníku 2008/2009.

http://www.pinec.info.
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Výsledky družstev:
Kolo Soutěž
1
OP2 Ne
OP5 Ne
1
2
OP5 Ne
2
OP2 Út
OP2 Ne
3
3
OP5 Ne
OP2 Ne
4
4
OP5 Ne
5
OP2 Ne
OP5 Po
5
6
OP2 Ne
OP5 Pá
6
7
OP5 Ne
7
OP2 Ne
8
OP5 Ne
8
OP2 Ne
9
OP5 Ne
9
OP2 Ne

Datum
19.10.08 9:00
19.10.08 16:00
26.10.08 9:00
28.10.08 17:00
02.11.08 9:00
02.11.08 13:00
09.11.08 9:00
09.11.08 10:15
16.11.08 9:00
17.11.08 10:00
23.11.08 9:30
28.11.08 19:00
30.11.08 9:00
30.11.08 9:00
07.12.08 9:00
07.12.08 9:00
14.12.08 9:00
14.12.08 9:00

Mužstva
Nové Dvory A Řečice A
Nové Dvory B Nové Veselí B
Jámy B Nové Dvory B
Lhotky B Nové Dvory A
Nové Dvory A Sokol Žďár n.S. C
Nové Dvory B Lhotky D
Nové Dvory A Nové Veselí A
Orel Bystřice n.P. A Nové Dvory B
Sněžné A Nové Dvory A
Nové Dvory B Oslavice C
Nové Dvory A Oslavice B
Nové Dvory B Borovnice B
Nížkov D Nové Dvory B
Netín A Nové Dvory A
Nové Dvory B Doubravník A
Nové Dvory A Velké Meziříčí C
Sokol Žďár n.S. D Nové Dvory B
Vojnův Městec B Nové Dvory A

Výsledek
odloženo
7 : 11(27 : 38)
14 : 4(48 : 19)
10 : 8(35 : 34)
10 : 8(41 : 30)
3 : 15(15 : 45)
9 : 9(34 : 35)
14 : 4(43 : 18)
9 : 9(35 : 34)
5 : 13(18 : 43)
12 : 6(41 : 29)
5 : 13(27 : 43)
13 : 5(46 : 25)
6 : 12(23 : 39)
11 : 7(39 : 27)
16 : 2(51 : 11)
5 : 13(19 : 42)
8 : 10

Tabulka A družstva

Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Nové Veselí A
Lhotky B
Vojnův Městec B
Netín A
Oslavice B
Nové Dvory A
Sokol Žďár n.S. C
Sněžné A
Řečice A
Velké Meziříčí C

Utkání V
9
6
8
6
8
6
9
5
9
5
8
4
9
3
9
1
7
1
9
0

R
2
1
0
0
0
2
1
3
1
0

P
1
1
2
4
4
2
5
5
5
9

Zápasy Body
98:64 23
92:52 21
89:55 20
89:73 19
86:76 19
84:60 18
80:82 16
67:95 14
55:71 10
24:138 9

Úspěšnost hráčů A družstva
1. Sáblík Petr
Nové Dvory A 6 24 23 1 70 : 13 95,83 %
2. Benc Jaroslav Nové Dvory A 7 28 26 2 81 : 26 92,86 %
3. Štursa Radovan Nové Dvory A 4 11 6 5 22 : 18 54,55 %
4. Šmíd Martin
Nové Dvory A 6 24 9 15 41 : 51 37,50 %
5. Halík Josef
Nové Dvory A 7 25 7 18 32 : 61 28,00 %
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Tabulka B družstva
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Oslavice C
Nové Veselí B
Orel Bystřice n.P. A
Jámy B
Nížkov D
Lhotky D
Borovnice B
Doubravník A
Nové Dvory B
Sokol Žďár n.S. D

Utkání V
9
6
9
7
9
5
8
5
9
4
8
5
9
2
9
2
9
2
9
0

R
2
0
2
2
2
1
2
1
0
0

P
1
2
2
1
3
2
5
6
7
9

Zápasy Body
107:55 23
99:63 23
95:67 21
86:58 20
96:66 19
91:53 19
69:93 15
59:103 14
57:105 13
33:129 9

Úspěšnost hráčů B družstva
1. Štursa Radek Nové Dvory B 9 36 23 13 81 : 53 63,89 %
2. Němec Ivo
Nové Dvory B 3 12 7 5 26 : 22 58,33 %
3. Štursa Petr Nové Dvory B 7 28 14 14 46 : 52 50,00 %
4. Grepl Filip
Nové Dvory B 8 32 5 27 26 : 81 15,63 %
5. Klimeš Tomáš Nové Dvory B 8 32 2 30 19 : 91 6,25 %

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 v kulturní
domě Nové Dvory 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,
ocitli jsme se opět na prahu nového roku, a proto mi dovolte malé ohlédnutí
za činností Sboru pro občanské záležitosti.
I v tomto roce se dodržel pěkný zvyk podporovaný a financovaný obecním
úřadem, kdy členky sboru předaly malé dárečky s kytičkou našim starším
spoluobčanům k jejich kulatým a půlkulatým narozeninám.
V závěru roku se ještě zúčastníme zlaté svatby, která představuje významné
jubileum v životě dvou lidí.
Na začátku příštího roku se uskuteční vítání občánků, kde děti z mateřské
školy předvedou připravený program, který se vždy všem moc líbí.
Závěrem 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 občanům do
nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů naší obce již léta představuje pro Nové Dvory „hnací
motor“ většiny kulturních, společenských i sportovních akcí pořádaných pro občany
místní, ale i z blízkého okolí. Tato veřejná aktivita je společně s hasičskou odborností
přínosem k celkovému dění celé
naší obce.
Členskou
základnu
tvoří 113 členů, přičemž letos
přibylo 10 nových zájemců.
Tento vysoký počet členů je
dán jednak vzrůstajícím
počtem obyvatel obce, ale i
příkladnou prací s naší
mládeží v kroužku mladých
hasičů.
Z kulturních akcí
letošního roku stojí za
připomenutí tradiční ples
s následným
dětským
karnevalem,
pálení
čarodejnic,
kácení
máje,
sportovní
dětský
den,
tenisový
turnaj
spojený
s opékáním selete získaným
za pomoc při sběru kamení
v Zemědělském družstvu Velká
Losenice a přátelské posezení
v penzionu Starý dvůr.
Zúčastnili jsme se okrskového kola hasičské soutěže ve Vepřové, hasičské soutěže
„O pohár starosty obce Sázava“ a námětového cvičení v podávání vody na dálku ve
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Vepřové. Pohotovostní jednotka sboru se podílela na likvidaci obrovského požáru ve f.
Apoly Ronov . Zásobování vodou zajišťovala po celou dobu hašení „stařičká“ PRAGA
RN-AC.
Aktivně jsme se účastnili 2. ročníku výstavy hasičské techniky PYRO CAR´08, konané
stejně jako v loňském roce na ploše letiště Hřiště u Přibyslavi. Zde jsme vystavovali
nejenom svoji pečlivě udržovanou historickou techniku, ale také ve spolupráci s okolními
sbory zajišťovali občerstvení a pohoštění pro přítomné příznivce hasičstva.
Ve výzbroji sboru udržujeme v provozuschopném a pohotovostním stavu nákladní
vozidla Praga RN-AC, Praga-skř.,2 ks skříkaček PPS 12 a l ks stříkačky DS 16.
Děkujeme všem spoluobčanům za ukládání nepotřebného železného odpadu na
určenou skládku železného šrotu.
Do nového roku přejeme pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním životě
a trošku toho potřebného štěstíčka.
Za SDH Nové Dvory - Vladimír Halík, jednatel
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Hasičský kroužek
Jsme rádi, že i po dalším roce Vás můžeme seznámit s činností mladých hasičů.
Náš kroužek pracuje ve spolupráci SDH.
K dnešnímu dni máme 16 členů: Martin Burda, Lukáš
Burda, Iva Němcová, Josef
Němec, Jakub Mokrý, Aneta
Mokrá,
Michal
Závodný,
František Vencálek, Zdeněk
Paleček,
Marie
Fišarová,
David
Vencálek,
Aneta
Pešková, Lucie Štursová,
Tomáš
Němec,
Natálie
Šmídová, Patrik Rosecký.
Novým členem je Zdeněk
Fišar.
Pod vedením stejných vedoucích se scházíme každý týden
v sobotu. Na zimu nám obec umožnila využívat oba sály
v kulturním domě. Především využíváme malý sál, kde se
s dětmi připravujeme na soutěž.
Účastníme se soutěže HRA PLAMEN, v kategorii mladší a
starší. Jarní kolo se konalo v květnu ve Žďáře nad Sázavou.
Soutěžní disciplíny byly: požární útok, požární útok
s překážkami a štafetový běh s překážkami. Mladší se
umístili na 19. místě, starší na 26.. Podzimní kolo bylo
v říjnu v Novém Městě na Moravě u Ski hotelu. V tomto
kole se soutěží v závodu hasičské všestrannosti, štafetovém běhu a štafetě
požárních dvojic. Mladší skončili na průběžném 15.
místě a starší na průběžném 22. místě.
Za odměnu, za snahu a výkony na soutěži, jsme s dětmi
byli na zmrzlinovém poháru ve Žďáře a na Račíně.
Chceme poděkovat rodičům našich mladých hasičů za
podporu a pomoc, obci za uvolněné prostory. Budeme se
snažit, aby kroužek bavil děti i nadále. Samozřejmě
zveme další do našich řad.
S přáním pěkných svátků, spokojenosti a pevného zdraví
v novém roce
vedoucí hasičského kroužku
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1 část textu z připravované brožury okrsku Velká Losenice o hasičích okrsku:

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
NOVÉ DVORY

OD HISTORIE PO SOUČASNOST
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OD HISTORIE (14. listopad 1895) ……….

Zakládající členové sboru
Jan Bratršovský č.p. 10
Čeněk Chvála č.p. 37
Čeněk Stehno č.p. 32
Jan Kasal č.p 3
Jan Dajč č.p. 14
František Fišar č.p. 31
Josef Fišar č.p. 33
Tomáš Fišar č.p. 16
Jan Mokrý č.p. 23
Josef Rosecký č.p. 4
František Strnad č.p. 18
Alois Rosecký č.p. 4
Alois Půža č.p. 28
Adolf Sobotka č.p. 36
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Období 1895 - 1918
Počátek vzniku Sboru dobrovolných hasičů v obci Nové Dvory je
zachycen a podrobně popisován v Pamětní knize hasičského sboru Nové
Dvory. Podle tohoto historického dokumentu je dnem jeho založení 14.
listopad 1895, kdy vznikl na popud tehdejšího starosty obce p. Jana
Bratršovského, rolníka z č.p. 10. Vlastní stanovy sboru byly schváleny o tři
roky později, a to roku 1898. Prvním starostou sboru byl zvolen p. Jan
Bratršovský č.p. 10, velitelem p. Jan Kasal č.p.3 a jednatelem p. Vojtěch
Fišar č.p. 7. Členů tehdy založeného sboru bylo 16. Téhož roku byla
zakoupena i první ruční stříkačka od firmy t.SMEJKAL Praha Smíchov.
Obec přikládala nově založenému hasičkému sboru velký význam, a
proto také nechala na vlastní náklady postavit v roce 1901 pro tuto
stříkačku kolnu. Již o rok dříve byl pořízen služební šat pro činovníky sboru.
Kritickou dobou pro místní sbor bylo období I. světové války. K
vojenské službě bylo povoláno celkem 16 členů, zbyl zde pouze p. Čeněk
Chvála, zdejší učitel, který zařizoval to nejnutnější. Se vznikem
Československého státu v roce 1918 se začíná hasičský sbor konsolidovat.
V této době jsou všechny hasičské sbory organizovány v župách. Zdejší
sbor byl přičleněn k župě "Havlíček" se sídlem v Přibyslavi a v župní správě
jej zastupoval p. Čeněk Stehno.
Období 1918 – 1938
V roce 1921 se sbor účastnil několika požárů lesa a požáru ve Velké
Losenice. Sbor měl samozřejmě i možnosti prokazovat svůj praktický
význam. Jedna z
nich se udála v roce 1932.
Tehdy v noci 23.
května vznikl z nezjištěných
příčin
oheň
ve
strojírně p. Marka. Další velký
požár se zapsal do
vědomí obce v roce 1935. V
noci 20. září začala
hořet usedlost p. Fišara č.p. 33.
Při obou těchto
požárních zásazích se však
zárověň
ukázala
těžkopádnost
a
obtížnost
hašení požárů pomocí ruční stříkačky, která v tehdejší výzbroji byla. Začalo
se vážně uvažovat o koupi nové motorové stříkačky. Toto se uskutečnilo r.
1936, kdy byla koupena nová motorová stříkačka od firmy "SigmundPumpy" z Olomouce.Koupila a zaplatila ji z větší části obec a místní
hasičský sbor. Další potřebné doplňky k ní byly pořízeny v roce 1940.
Období 1938 – 1945
V roce 1938 se v Nových Dvorech konal Sjezd hasičské župy
"Havlíček". Bylo tu období II. světové války. Pro místní hasičský sbor to
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znamenalo neustálé hasičské hlídky v obci. Potěšující je však skutečnost,
že mezi členy sboru si válka nevyžádala žádných obětí.
Období 1945 – 1960
Rok 1947 byl rokem sucha. Místní sbor několikráte zasahoval při
požárech lesa, které způsobily jiskry z kolem projíždějících lokomotiv. V
tomto roce bylo při hasičském sboru založeno i družstvo žen, které jej
úspěšně reprezentovalo na soutěži v Havl.Borové. Toto družstvo obsadilo
první místo ve složení:
Božena Tománková č.p. 39

Ludmila Půžová

č.p. 28

Blažena Matějková

č.p. 2

Libuše Marková

č.p. 53

Božena Rosecká

č.p. 12

Ludmila Rosecká č.p. 13

Marie Málková

č.p. 42

Věrka Halíková

č.p. 1

Jarmila Bratršovská č.p. 10

Vlasta Fišarová

č.p. 15

Po zhruba čtrnácti letech od posleního požáru v obci se ozval v noci 9.
října 1949 požární poplach znovu. Hořela usedlost p. Františka Tománka
č.p. 39. Ukázalo se, že pohotový zásah hasičů ve všech staveních obce
vyžaduje zajistit dostatek vody pro případ hašení. Proto se v roce 1956
buduje vodní nádrž u Cimplových.
O rok později, přesněji na první letní den roku 1957, uhodil blesk u p.
Jana Mokrého č.p. 14 a stavení zapálil. Byl to veliký požár, při němž
obětavě hasila celá ves. Lidé si znovu uvědomili, jaké nebezpečí v sobě
skrývají a každý, kdo
bouřky
zažil oheň u
Dajčů je dlouho
sledoval s
obavami.Při hašení
tohoto požáru
byla prvně použita
nová
motorová stříkačka
typu DS - 16.
(Dosavadní
stříkačka byla
převedena
hasičskému
sboru v Rudolci).
Píše se
rok 1958, místní
hasičská
zbrojnice byla
moderněji
přebudována a
upravena, čímž přispěla k estetickému vzhledu celé obce. Po této výstavbě
se začíná velice vážně hovořit také o stavbě mnohaúčelového kulturního
domu. Zahájena byla roku 1959 a většinou svépomocí občanů o pět let
později dostavěna. Roku 1960 je místní hasičský sbor obohacen o velmi
potřebný nákladní automobil TATRA 805.
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Významná životní jubilea oslavili
Kubišová Blanka č.p. 15
Pesch Jaroslav č.p. 96
Sobotková Marie č.p. 52
Homola Bohumil č.p. 42
Homolová Ludmila č.p. 42

70 roků
70 roků
70 roků

Cimplová Marie č.p. 19
Langpaulová Ludmila č.p. 28
Tománková Božena č.p. 39
Palečková Blažena č.p. 76

60 roků
60 roků

75 roků

80 roků
80 roků
80 roků

Marková Irena č.p. 54
Čermáková Emílie č.p. 42
Čermák Jaroslav č.p. 42
Langpaul Josef č.p. 28
Stehno Oldřich č.p. 32
Janáček Jaromír č.p. 55
Růžičková Božena č.p. 23
Rosecká Bohumila č.p. 4
Fišarová Božena č.p. 57

81 roků
81 roků
81 roků
81 roků
81 roků
86 roků
88 roků
88 roků
93 roků

Nejstarším občanem naší obce je pan

Pavlíček Vendelín č.p. 79

97 roků

Všem jubilantům blahopřejeme
Děti narozené v tomto roce:
Bedrna Matěj č.p. 79
Benc Jaroslav č.p. 65
Fišarová Anna č.p. 2
Hanus Petr č.p 100

Navždy nás opustili
Sáblíková Pavlína č.p.108
Kasal Miloslav č.p. 3
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Přihlásili se k trvalému pobytu:
Fuchs Filip, Menšíková Kateřina č.p. 125
Petráň Jan, Petráň Pavel, Petráňová Lenka a Petráňová Lenka č.p. 122
Pibil Radim č.p. 56
Sklář Jaroslav č.p. 83
Kubišová Blanka č.p. 15

Odhlásili se z trvalého pobytu:
Mach Martin č.p. 21

Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Datum CELKEM ženy
22.12.2008
21.12.2007
1.5.2007
20.12.2006
1.1.2006
24.3.2005
30.11.2004
19.10.2004
15.10.2004
30.6.2004
16.6.2004
26.4.2004
15.4.2004
13.2.2003
11.8.2002
9.6.2002
19.1.2002

302
292
287
268
256
251
247
246
245
243
242
243
244
239
243
242
239

164
160
156
147
139
135
134
133
133
133
132
133
133
131
135
134
132

muži
138
132
131
121
117
116
113
113
112
110
110
110
111
108
108
108
107
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Pohyb obyvatel obce v roce 2008
Stav k 1.1.2008
Narozené děti 2008
Zemřeli 2008
Přištěhováni 2008
Odstěhováni 2008
Stav k 21.12.2008

292
4
-2
9
-1
302

Statistika četnosti jmen a příjmení v obci:

jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2007 2008

Marie
27 27
Jaroslav 13 15
Josef
13 13
Jan
9 9
Jana
8 8
Petr
8 9
Eva
7 7
Zdeněk
7 7
6 6
Jiří
Tomáš
6 6
Bohumil
5 5
František 5 5
Ivana
5 5
Lenka
5 5
Ludmila
5 5
Martin
5 4

příjmení 2007 2008
Fišarová 18
Sobotková 14
Němec
10
Fišar
9
Němcová 8
Sobotka
8
Šmerousová 8
Šmerous
7
Marková 6
Mokrá
6
Mokrý
6
Sáblík
6
Halíková 5
Rosecká
5
Štursová
5

19
14
10
9
8
8
8
7
6
6
6
6
5
5
5
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Trochu šafránu z Novodvorského archivu

Zápisy z hasičských schůzí
v Nových Dvorech z roku 1928
Zápis sboru dobrovolných hasičů v Nových Dvorech
konané dne 25. října v hostinci zde tímto pořadem :
1/ Př. vel. uvítal přítomné a zahájil schůzi.
2/ Čtení přípisů od župy „Havlíček“ s Přibyslavy.
3/ Sůčastnění se oslavi 10 výročí naší samostatnosti,
dostatviti se 27. října o ½ 7 hod. večír do Přibyslavi.
Navrženo kdo se slavnosti sůčastní. Přihlásili se př. vel.
Frant. Halík, Frant. Halík mladší, J. Bratršovský, Frant.
Fišar č. 16, Frant. Fišar tesař, Jan Cimpl a Josef Cimpl,
Fr. Fišar č. 15. Stanoveno sůčastniti se ve vycházkovém
obleku. Navrženo pro každého 10 kč jako cestné. Rovněž
v obci konal průvod ke hranici dříví, které daroval př.
Kasal. U hrarnice dříví byl učiněn p. učitelem proslov.
4. Volné návrhy, Volných návrhů nebylo.
Jan Bratršovský
t.č. jednatel
Zápis
Sboru
dobrovolných
hasičů v Nových Dvorech konané dne 20. prosince
v hostinci s tímto pořadem :
1/ Př. vel. uvítal přítomné a zahájil schůzi.
2/ Čtení zápisů s poslední schůze bylo schváleno a
podepsáno
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3/ Stanovení programu valné hromady. Navrh př. vel
stanovení kdy valná hromada se konati bude, hlasováno na
den 1. ledna s návrhem tím všichni souhlasili. K programu
valné hromady navrženo, máli se konati hasičský ples jako
každým rokem, hlasováno ano, k dojednání o valné
hromadě.
4/ Volné návrhy.
Ohledně stropu na hasičském skladišti, obce nechává 3
kladky na úpravu stropů hasičského skladiště, byl dán
návrh, kdo 3 kladky přiveze, rovněž navrženo k dojednání o
valné hromadě. S tím schůze skončena.
Jan Bratršovský
t.č. jednatel
Dále upozorňujeme všechny občany
obce, že ty nejdůležitější věci
týkající se chodu obce a obecního
úřadu vychází během roku na
internetových stránkách obce:

http://www.novedvory.eu
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Co ještě říci na
závěr. Vše podstatné
již bylo řečeno.
Věříme,že to na co
jsme zapomněli nám
připomenete a
dodatečně to
napravíme. Chtěli
bychom proto ještě
jednou poděkovat
všem našim občanům
za jejich záslužnou
činnost, kterou
vykonávají zcela
zdarma, z vlastního
přesvědčení a
zájmu,aby naše
vesnička hezky
vypadala. Přejeme
všem, aby rok příští
byl lepší než ten uplynulý. Přejeme všem příjemné a šťastné
prožití svátků vánočních, dárky,které potěší. Veselého
Silvestra a hlavně zdraví, které potřebujeme co nejvíce. Pokud
vše dopadne dle našich
představ, čeká nás náročný
rok. Spoléháme na Vaši
pomocnou ruku a ochotu
pomoci, když jí bude
potřeba. Za to vše Vám
již dnes děkujeme.
** Novodvorský zpravodaj 2008 ** vydala: Obec Nové Dvory **
**texty připravili: Ing. Ladislav Němec,Růžička Pravoslav,Šmíd Martin,Ing. Halík Vladimír,
Kulhánková Eva,Šmerousová Naděžda,Langpaulová Martina ** grafická úprava: Šmíd Martin
** korekce textů: Ing. Halík Vladimír** vyšlo v nákladu 110 výtisků **

Nové Dvory 22.12.2008
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