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Vážení novodvorští občané, 
 

Opět Vám předkládáme už tradičně náš Novodvorský zpravodaj, abychom Vám 
připomněli akce, které se během roku uskutečnily. 

 
Předminulý rok jsem tenkrát označil jako úsporný, minulý jako úspěšný, ten letošní 

mohu právem označit jako chudý. Celý rok se potýkáme s nezaplacenými fakturami a 
upomínkami, což se pohybovalo až ve stotisících a budeme rádi, když se nám je podaří 
zaplatit v prvních měsících příštího roku. Poděkovat za to můžeme působení minulé 
vlády. Nechápu, jak může někdo snižovat daně při neustálém státním rozpočtu 
s rostoucím deficitem. Z těchto důvodů byla naše činnost značně omezena, a proto se 
uskutečňovaly pouze akce, na které jsme získali dotace. 

        
O jaké akce se jednalo: 
- zbudování mostků ve Gromu a úprava zeleně v obci – uskutečněno v programu obnovy 
venkova, na což jsme získali dotaci ve výši 134 000 kč. Celkové náklady byly 226 402 kč. 
Jednalo se o akci, o které se mluvilo již dlouho a která přispěla ke zvýšení bezpečnosti na 
cyklotrase a dále ke zprůjezdnění cesty Gromem a snad i ke zlepšení zeleně v obci i když 
s tím byly a ještě budou problémy. Akci po výběrovém řízení provedla firma Rekostav 
Polná a firma Zahrada Vysočiny ze Žďáru nad Sázavou. 
- další velkou akcí v letošním roce měla být celková rekonstrukce naší mateřské školy, kde 
jsme žádali o dotaci z Evropské Unie. 
Bohužel jsme ale neuspěli. Pro Vaši 
informaci úspěšnost byla 7% ze všech 
podaných žádostí. Zkoušíme to ještě 
jednou znovu pro příští rok. Jak jsem 
se ale dozvěděl v Brně, situace se 
v úspěšnosti zřejmě bude opakovat – 
příliš mnoho žádostí a málo peněz. 
Možná, ale vysoké bodové hodnocení, 
na které jsme dosáhli, to změní. Držte 
palce. Právě z tohoto důvodu jsme 

využili možnosti požádat o dotaci na 
úpravu mateřské školy z grantového 
programu vypsaného krajským 
úřadem, kde jsme uspěli a byla nám 
schválena dotace 200 000 Kč s naší 
50% účastí. Za tyto peníze nám 
provedla firma Rekostav přebudování 
a rozšíření sociálního zařízení 
/umývárna a záchody/, kde došlo 
k povýšení počtu umyvadel i záchodků 
na pět a tím možnost naplnění dětí na 
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plný počet 23 a vyhovění všem žadatelům. Z tohoto pohledu jsou tedy dodrženy 
požadavky hygieny. Navíc byla jídelna vybavena novou kuchyňskou linkou s příslušným 
technickým vybavením. 
- další dotaci 80 000 kč, kterou jsme využili, jsme použili na zbudování tzv. Czechpointu, 
datových stránek a spisové služby. Pomohli jsme si k novému počítači se dvěma monitory 
s příslušenstvím a kopírce. Vám to zjednoduší při plném provozu vyžádání různých 
výpisů z trestního rejstříku, katastru nemovitostí, atd, které si budete moci vyzvednout již 
na našem úřadě.  
- po mnoha peripetiích a administrativních úkonech nám byla v měsíci červnu proplacena 
dotace z Evropské Unie 2 877 300, na komunikace zbudované v roce 2008. 
- stejně tak jsme obdrželi dotaci 80 000 Kč na zalesnění Gromu.  
- podařilo se nám dotáhnout do konce kolaudaci chodníků, takže 
jsou již všechny části zkolaudovány po drobných nutných 
bezpečnostních úpravách a můžeme přistoupit k převedení 
pozemků, na kterých jsou chodníky částečně zbudovány, od 
ředitelství silnic do našeho vlastnictví. Převod nám byl přislíben 
bezplatně. 
- zastupitelstvo obce rovněž řešilo protipovodňová opatření, aby nedocházelo 
k poškozování majetku. Z tohoto důvodu bylo zatím objednáno zpracování projektu na 
odvedení povodňové vody z kopců do míst mimo obec. Plán spočívá v prohloubení struhy 
a zatrubnění s dostatečnou dimenzí při cestě ke kravínu a zbudování horské vpusti 
s odvodem do kanalizace v prostoru mezi p.Sáblíkem Jiřím ml. a Krejčiříkovými. Projekt 
je již zpracováván a po nutném stavebním řízením využijeme první možnosti žádosti o 
dotaci.  
- právě v těchto dnech jsme obdrželi poděkování a vánoční přání od starostky obce Kunín 
za zaslaný finanční dar získaný z Vaší sbírky na pomoc postiženým povodní. Od občanů 
bylo vybráno 7 459 kč. Zbytek do 10 000 kč se doplnilo z obecního rozpočtu. Všem, kteří 
přispěli, bych chtěl ještě jednou poděkovat . 
- pokud se týče daní z nemovitostí, zastupitelstvo nepřistoupilo ke zvýšení koeficientu, 
takže výše daně zůstává. Neradi přistupujeme ke zhoršení vašich rodinných rozpočtů. 
 
Co plánujeme do budoucna. 
Jsou to úkoly Vám povětšinou známé, ale finančně náročné, převyšující možnosti ročního 
rozpočtu: 
- rekonstrukce mateřské školy  
- zbudování inženýrských sítí na sídlišti „Podevsí 2“ – vlevo od cesty k Pořežínu 
- příprava průmyslové zóny  
- vybavení hřiště pro malé děti a další akce. 
 

Aby došlo k uskutečnění těchto plánů neustále sledujeme 
možnost čerpání dotací hlavně z Evropské Unie. Nutným 
požadavkem je rovněž příprava projektové dokumentace. 

Nesplněným úkolem zůstává zbudování skládky 
železného šrotu. Původní plán ztroskotal na nesouhlasu 
s umístěním skládky v areálu ZD Velká Losenice. Počítáme 

proto s novým umístěním na obecním pozemku – vedle prodejny 
Jednota, kde plánujeme dát stabilní kontejner od kovošrotu ze Žďáru nad 
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Sázavou. Chce to vyztužení podkladové plochy a  menší úpravu plotu. 
 
Omlouváme se rovněž za zavedení školného v naší mateřské škole. Přistoupili jsme 

na to z donucení pro nedostatek financí a jako poslední obec v okolí. 
Na závěr bych chtěl znovu poděkovat Vám všem, kteří udržujete vzorný pořádek na 
obecních pozemcích v obci, zkrášlujete svoje obydlí i jeho okolí květinami i vysíkáním 
travních porostů. Velmi si toho vážím a dost projíždějících nám toto závidí i je to 
překvapuje. Jěště jednou vřelé díky. 
 

Na druhé straně pořád existují někteří, kteří zneužívají obecních ploch 
k dlouhodobému skladování různých materiálů, aby jim nepřekážel v jejich dvorech. 
Zamyslete se nad tím. Proč by měl mít někdo z oken vyhlídku na vaše sklady. 
S pořádkem na návsi souvisí i stav chodníků a cest v zimě. Vyšel nový zákon o údržbě 
chodníků. Z tohoto zákona jsme vycházeli i v minulosti, kdy jsme práce s úklidem sněhu 
propláceli. Toto platí i nadále. Spoléháme na Vaši pomoc při této činnosti. Byli bychom 
velmi rádi, kdyby jste v této bohulibé činnosti pokračovali i letos. Odpracované hodiny na 
odklízení sněhu budeme i nadále po Vašem ohlášení proplácet.Věříme, že pochopíte naše 
možnosti a pomůžete nám udržovat schůdnost chodníků než si obec pořídí potřebnou 
techniku. Doufáme, že se ve Vás nezklameme, protože v naší obci máme občany velmi 
snaživé, převážně dobré sousedské vztahy, lidé ochotní pomoci druhým prospěšnou 
činností i cítící odpovědnost za bezpečnost našich dětí při pohybu v okolí hlavní silnice. 
Uvítali bychom, kdyby se této činnosti ujali i občané nesousedící přímo s chodníky.  
Dost často se mi stává, že mi říkáte stížnosti na nepořádek v čekárně apod. Věřtě, že bych 
daleko radši od Vás slyšel „už jsem se na to nemohl dívat, tak jsem to udělal“ . 
 

Věřejně prospěšné činnosti je na obci pořád dostatek. Bohužel lidí, kteří jsou 
ochotni nám s nimi pomoci, je stále poskrovnu. Zůstalo nás prakticky 
pět, p. Sobotka Josef, p.Sáblík Jiří, p.Kajuk Vlastimil, p.Homola Miloslav, a 
p. Pavlíček Jiří. A to je málo. V každém případě bych jim chtěl za 
tuto namáhavou práci ve prospěch obce poděkovat. Věřím, 
že se někteří z Vás k nim přidají. Poděkování zaslouží i pan 
Mokrý Miloslav, který se do letošního roku po desetiletí 
podílel na této manuální činnosti při mnoha akcích.  
 

Dále bych chtěl poděkovat našim hasičům, kteří zajišťují v naší obci každoročně 
mnoho velmi prospěšných kulturních i jiných akcí pro všechny naše občany. Velmi si toho 
vážím. Poděkování zaslouží i naše mládež, která v tomto roce zajišťovala sečení 
travnatých ploch na obecních pozemcích. Určitě jste příjemně překvapili. 
 

Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce i jménem svým popřál 
příjemné prožití vánočních svátků , nadílku, která vás potěší, co nejlepší sousedské vztahy 
a hlavně pevné zdraví , mnoho štěstí i úspěchů v Novém roce.  

 
        Ing. Ladislav Němec 
             starosta obce  
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INFORMACE O T ŘÍDĚNÍ ODPADŮ: 
PAPÍR 

 
Do modrých nádob můžete odhodit: 

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

Prosím, nevhazujte:  

× mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, 

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

SKLO 
 
Do zelených nádob můžete odhodit: 

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

Prosím, nevhazujte:  

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

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.) 
 

 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. 
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Vážení a milí občané, rodiče, prarodiče a přátelé mateřské školy, 
určitě všichni víte, že se v centru Vaší krásné obce nachází budova, ve které sídlí mateřská 
škola. Víte, co se skutečně děje za jejími dveřmi? 
Víte, že… 

� Do mateřské školy chodí v letošním roce 23 dětí? 
� Je to téměř 3x více než v roce 2001-02? 
� Děti chodící do mateřské školy jsou ve věku 2-7 let? 
� Některé děti navštěvují mateřskou školu 5 let? 
� V mateřské škole pracují 3 zaměstnanci na celkový úvazek 2,4? 
� Vzděláváme děti podle školního vzdělávacího programu „Jak kapička Tonička 

putovala“, který jsme sami vytvořili? 
� Naše vzdělání je zaměřeno na ochranu přírody a pěkné vztahy mezi sebou?  
� Jsme zapojeni do projektu „Mléko do škol“? 
� Věnujeme se charitativní činnosti? (podpora organizace „Slepíši“ pro nevidomé) 
� Do mateřské školy můžete přijít na loutková divadelní představení? 
� V mateřské škole se děti seznamují s anglickým jazykem? 
� Děti se mohou učit hře na zobcovou flétnu? 
� Je dětem poskytnuta logopedická prevence? (náprava správné řeči) 
� Děti pravidelně cvičí v tělocvičně v 1. poschodí budovy MŠ  
� Jezdíme do bazénu do Žďáru nad Sázavou? 
� Jezdíme do solné jeskyně do Žďáru nad Sázavou? 
� Každoročně pořádáme mnoho akcí pro veřejnost?  (Drakiáda, Halloween, Vánoční 

koledování, Vynášení Morany, Pohádkový les a další) 
� V tomto roce se dvěma našim učitelkám narodila miminka a to ve stejném týdnu? 
� Za uplynulý školní rok děti snědly celkem 2453 obědů? 
� V uplynulém školním roce děti spotřebovaly celkem 2645 metrů toaletního papíru, což 

se rovná vzdálenosti mezi Novými Dvory a Velkou Losenicí? 
� Můžete napsat do mateřské školy na email ms.novedvory.cz? 
� Máme internetové stránky, na kterých se můžete dovědět více informací o mateřské 

škole? www.ms-novedvory.cz 
 

Uplynulý školní rok proběhl ve znamení mnoha změn. Byla 
provedena 
rekonstrukce 
umývárny a 
záchodků pro 

děti a nová 
kuchyňská linka. 

Původní zařízení již 
neodpovídalo současným 

předpisům a navíc 2 ze 3 WC byly již 
nefunkční. Ve školce se vystřídaly 4 
učitelky. Paní učitelku Ladu Coufalovou 
(dříve Fišarovou), která je nyní na 
mateřské dovolené, zastupovala nejprve 
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Zdena Štefáčková, které se také narodilo miminko, poté Andrea Lomáková, která si však 
našla práci blíž svému domovu. Nyní o vaše děti pečuje Marie Klubalová z Dobroutova u 
Polné.  

Přeji Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků, mnoho lásky, 
porozumění a rozzářené tváře dětí.V novém roce mnoho radostných dní, pevné zdraví, štěstí a 
spokojenost.Úspěšný rok 2010!, 
 

                           Eva Kulhánková,ředitelka MŠ 
 

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 24 689,63 .K 20. 12. 2009 měla obec na základním 
běžném účtu částku Kč 281 350,21. Neuhrazené závazky vč.poslední splátky úvěrového účtu 
činí k 20.12.2009 celkem 442 341,- a dle všech indicií budeme muset část těchto 
neuhrazených závazků převést do rozpočtu příštího roku. Na úvěrovém účtu bylo na začátku 
roku nesplaceno celkem 3 000 000,--, k 20.12. činí zůstatek tohoto úvěru celkem 2 540 000,--.  
 

Hospodaøení obce k 20.12.2009 
 

TEXT Rozpočet Skut. stav k 20.12.09 % pln ění
Daňové příjmy 2 340 000,00 2 021 617,00 86,39
Nedaňové příjmy 1 183 500,00 950 205,00 80,29
Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
Dotace 33 200,00 33 170,00 99,91
Příjmy celkem 3 556 700,00 3 004 992,00 84,49
Běžné výdaje 2 312 800,00 2 895 755,00 125,21
Kapitálové výdaje 1 243 900,00 551 578,00 44,34
Výdaje celkem 3 556 700,00 3 447 333,00 96,93
Rozdíl (výsl.hospodaření) 0,00 -442 341,00 xx  
 
 V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tyto akce: 
Z Programu obnovy venkova jsme provedli opravy mostků a úpravy zeleně v obci za celkovou 
částku Kč 226 402,--, část ve výši Kč 134 000,-- jsme zaplatili z dotace. 
Dále byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky v mateřské škole za 
celkovou částku Kč 263 391,--. Polovinu této částky zaplatí dotace z Fondu Vysočina. 
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 2010: 

Text Návrh 2010 

Příjmová část   
Daně a dotace celkem 2 024 000,--  
Místní poplatky celkem 113 400,--  
Vlastní činnost celkem 754 400,--  
Dotace 108 200,-- 
PŘÍJMY CELKEM 3 000 000,--  

Výdajová část   
Vodní hospodá řství a ŽP 107 000,--  
Doprava celkem 34 300,--  
Školství celkem 478 000,--  
Kultura celkem 26 000,-- 
Hasiči celkem 25 000,-- 
Vnit řní správa celkem 953 500,--  
Místní hospodá řství 181 300,--  
Výstavba v obci celkem v č.spl.úv ěru 986 900,--  
Lesní hospodá řství 54 500,--  
Odpadové hospodá řství 153 500,--  
VÝDAJE CELKEM 3 000 000,--  
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  POVINNÉ POPLATKY OBČANŮ - návod jak platit 

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

DRUH POPLATKU   SAZBA POPLATKU SPLATNOST  

Poplatek za odpady 
(trvale přihlášená 
osoba) 

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

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 300,--/rok/nemovitost 

do 31.1. každého 
kalendářního roku 

Poplatek 
za psa 
(na číslo 
popisné) 

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

do 31.1. každého 
kalendářního roku 

Možnosti úhrady výše uvedených poplatků:  
1. osobně v kanceláři Obecního úřadu,každou středu od 19:00-21:00 hodin 
2. složenkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx  
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx 
 
variabilní symbol je složen následujícím způsobem: 
yyyy=rok,za který je popl.hrazen a xxxx=číslo popisné,za které je placeno 
 
příklad:v roce 2005 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému pobytu, 
tzn.,že za č.p. bude hrazena částka 1 600,-- pod variabilním symbolem 20050333. 
 
                                    Všechny poplatky lze hradit najednou, 
                                     součtem všech adekvátních položek.          
 
 
VODNÉ lze také hradit stejným způsobem jako výše uvedené poplatky, v případě 
úhrady složenkou nebo příkazem k úhradě následujícím způsobem: 
- je nutné vyžádat si na emailu nove.dvory-zr@seznam.cz informace o výši vodného 
za číslo popisné a následně bude na email,ze kterého přišel dotaz na výši vodného, 
zaslána informace o vodném a případný způsob úhrady. 
 
Na závěr bych chtěl všem občanům naší obce popřát všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového 
roku.          Martin Šmíd, ekonom obce 
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Knihovna v obci 
 

Vážení čtenáři, 
 
 

Chtěla bych Vám poděkovat za stálou přízeň naší obecní knihovně. Zároveň děkuji 
obecnímu úřadu za podporu místní obecní knihovny, který laskavě poskytuje peněžní 
příspěvky pro pravidelné doplňování knižního fondu. 

 
Letos bylo z přidělené peněžní částky od obecního úřadu a z částky vybrané na 

poplatcích za výpůjčky nakoupeno celkem 20 knih. Knižní přírůstky se týkaly knih 
naučných, dětských, historických, románů pro ženy i nejnovějších 
novinek knižního trhu. Spolupracuji i s knihovnou ve Žďáře nad 
Sázavou formou výměnného fondu.  

 
Na závěr bych spolu s Vámi chtěla věnovat tichou 

vzpomínku svému zemřelému muži Pravoslavu Růžičkovi, který 
nás začátkem letošního roku opustil a který se řadu let obětavě 
věnoval vedení naší knihovny. 

 
Přeji všem obyvatelům Nových Dvorů krásné vánoční svátky a šťastný celý příští 

nový rok. 
 

           Jiřina Růžičková, knihovnice 
 
 

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 

Compakt Havlíčkův Brod,kde připojení zabezpečuje p. Vít 
Dohnal z Velké Losenice (mobil: 604 702 730) 
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

          SK ACO Nové Dvory 
 

Stejně jako 
v loňském roce  hraje“A“  
družstvo stolního tenisu 
II. t řídu, 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,  Tomáš 
Klimeš, Petr Štursa ml., 
Ivo Němec,Vladimír 
Halík, Zdeněk Paleček, 
Josef Němec ml., Zeman 
Jaroslav a Petráň Pavel. 
Výsledky družstev: 

SK Aco Nové Dvory „A“ 
1. kolo 
Na úvod jsme dostali celek Oslavic. Sešli jsme se ve složení Sáblík,Benc,Šmíd,Štursa,Halík. Začali jsme 
dobře, Sáblík se Štursou i Benc se Šmídem čtyřhry vyhráli, čímž se položil základ úspěchu. I další 
průběh zápasu se vyvíjel v náš prospěch, i když jsme první dvě dvouhry prohráli, tak jsme potom udělaly 
šňůru vít ězství a vedly jsme už 7:2 . Tento zápas byl smolný pro Radka Štursu, i když dva zápasy vedl 
2:0 tak pokaždé prohrál 2:3 a rozhodl se vystřídat. Zastoupil ho Josef Halík. Bohužel se mu nedařilo jak 
by si přál, a zbývající 2 zápasy prohrál.Abych to nezdržoval, koncovka nám vůbec nevyšla a  tento zápas 
jsme pouze remízovali 9:9. Body: Sáblík- 3,5, Benc-2,5, Šmíd- 2,5, Štursa- 0,5, Halík- 0 

 
2. kolo 
Před zápasem s Velkou Bíteší jsme si vyříkali připomínky k předchozímu nepovedenému zápasu a 
nejspíš to pomohlo, povedlo se nám vyhrát. Jeli jsme v sestavě Sáblík, Benc, Štursa, Halík. Opět se nám 
povedlo vyhrát obě čtyřhry i když to bylo dost se štěstím Sáblík se Štursou už totiž prohrávali 2:0 ,ale 
povedlo se jim zápas obrátit a zvítězit 3:2  Následné zápasy byly hodně vyrovnané, ale po dobrém 
kolektivním  výkonu jsme dle mého názoru zaslouženě vyhráli. Ukázalo se, jak je důležité vyhrát čtyřhry 
a každý bodovat.  Body: Sáblík- 4,5, Benc- 2,5, Štursa- 2,5, Halík- 1,5 
 
3. kolo 
Ve třetím kole nás čekal jeden z hlavních aspirantů na postup Vojnův Městec.Ukázalo se, že je letos 
opravdu silný. Sešli jsme se v sestavě Sáblík, Benc, Halík, Štursa ml. Protože dva hráči základní sestavy 
nemohli, tak jsme oslovili Radka Štursu z B týmu. Začali jsme docela dobře vyhráli jsme jednu čtyřhru a 
i průběh dvouher byl vyrovnaný až do stavu 6:6. Tento zápas zahrál velice dobře Jarda Benc porazil oba 
jejich nejsilnější hráče, bohužel ke konci ztratil motivaci a prohrál s těmi slabšími. I Radek Štursu zahrál 
dobře bohužel se ukázalo že má zatím nedostatek zkušeností s touto soutěží a v koncovkách prohrával. 
Každopádně bude v budoucnu velký přínos pro A mužstvo. Na závěr bych řekl Vojnuv M ěstec byl 
lepším týmem a zaslouženě vyhrál ,snad to jenom nemuselo skončit 12:6. Body: Sáblík- 2,5, Benc- 2,5, 
Štursa ml- 0, Halík -1 
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4. kolo 
Ve 4. kole nás čekala Řečice,do této doby nevyzpytatelný soupeř, poněvadž dokázal velkým rozdílem 
prohrát ,ale zároveň i prohrát takže jsme tam jeli s respektem. Sešli jsme se v této sestavě Sáblík, Benc, 
Šmíd, Halík. Když jsme začali hrát ukázalo se, že naše obava byla zbytečná, jelikož 
soupeř měl problémy postavit sestavu , a nasadil na nás dva mladé hráče, 
kteří nemají mnoho zkušeností, utkání se podle toho vyvíjelo.Opět se nám 
podařilo vyhrát obě čtyřhry, což je dobrý příslib do budoucna. Velkým 
pozitivem je vzrůstající forma Jardy Bence, který porazil Žáka, ten doposud 
neprohrál a forma jde nahoru i Josefu Halíkovi, doufám že tak bude pokračovat 
i nadále. Abych to shrnul, nakonec jsme v Řečici jednoznačně vyhráli 14:4. 
Doufám, že však neusneme na vavřínech a potvrdíme toto vítězství doma proti 
Sněžnému. Body: Sáblík- 3,5, Benc-4,5, Šmíd -2,5, Halík -3,5 
 
5. kolo 
V pátém kole k nám přijel soupeř ze Sněžného. S tímto soupeřem hrajeme vždy vyrovnané zápasy a 
nebylo tomu jinak ani nyní. Sešli jsme se v sestavě Sáblík, Benc, Štursa, Halík, V letošní sezoně se nám 
velice daří ve čtyřhrách, a nebylo tomu jinak, i tentokrát jsme vyhráli obě a položili dobrý základ 
k úspěchu. Ukázala se dobrá herní pohoda v mančaftu, a i když Petr Sáblík spadl pod očekávání, zbylí 
hráči ho dokázali zastoupit. Povedlo se nám ve velmi dramatickém závěru zvítězit 10:8, za což celému 
mančaftu děkuji. Body: Sáblík- 2,5, Benc-3,5, Štursa-2,5, Halík -1,5 
 
6. kolo 
V šestém kole jsme jeli na velmi silného a kvalitního soupeře Nové Veselí. S tímto soupeřem jsme vždy 
hráli kvalitní, o čím pohledný pinpong, ale pokaždé se špatným koncem. Tak jsme to chtěli tentokrát 
změnit. Sešli jsme se v sestavě Sáblík, Benc, Štursa, Halík. Měli jsme fantastický vstup do zápasu, 
čtyřhry jsme postavili už v sehraných dvojicích Sáblík Štursa a Benc, Halík a opět se nám podařilo obě 
vyhrát, což je vždy pro začátek zápasu hodně důležité. V následujících 4  dvouhrách jsme soupeře 
přehráli a už jsme vedli 6:0 což byl super začátek. A i když jsme už nepokračovali v takovém trendu 
v konečné fázi jsme v Novém Veselí zvítězily 11:7, což pro některé z nás bylo velké překvapení ,ale o to 
příjemnější. Na tomto zápase bylo vidět že tomu všichni dali srdíčko a chtěli soupeře porazit. Snad se 
k nám přiklonilo i štěstíčko ,ale i to ke sportu patří, a my jsme mu šli naproti svými výkony. Body: 
Sáblík-3,5, Benc-3,5, Štursa-2,5, Halík -1,5 
 
7. kolo 
V tomto kole nás čekal Sokol Žďár nad Sázavou C. Nastoupili jsme v sestavě Sáblík, Benc, Šmíd, Štursa. 
Sokol byl tabulkově nejslabší mančaft, tak se čekalo lehké utkání, ale nebylo to tak úplně pravda. Tento 
zápas nevyšel Radku Štursovi, a k jeho zklamání udělal pouze 1 bod. Na konečném výsledku to bylo 
celkem jedno, protože jsme vyhráli 14:4, a to je nejdůležitější. V tomto utkání se o body rozdělili: Sáblík-
4,5, Benc-4,5, Štursa-1,5, Šmíd-3,5 
 
8. kolo 

V 8. kole jsme jeli na horkou půdu Rovečného. Ačkoli tento tým letos postoupil do 
naší skupiny tak si počíná velice dobře a čekal se velmi těžký zápas. Sešli jsme se 
v sestavě Sáblík, Benc, Štursa, Halík. Již v osvědčených sestavách na čtyřhry jsme 
nastoupili a vedlo se nám na 50% což byl dobrý start. Bohužel ve dvouhrách se 
ukázalo, že neumíme zvládnout koncovky, nebo jsme měli méně štěstí než soupeř, 
poněvadž z 8 pětisetových zápasů jsme dokázali vyhrát pouze dva, a to se projevilo 
v závěrečném sčítání bodů. Zápas skončil 11:7, vyhrálo Rovečné, škoda že nebylo 
trošku víc štěstí, určitě by si tento zápas zasloužil remízu. Nicméně dle mého názoru, 
každý hrál velmi dobře a tímto herním projevem právem patříme do horní poloviny 

tabulky. Někdo možná nebyl se svým výkonem spokojen, ale kdo ty zápasy viděl tak uzná že se hrálo 
dobře. Jenom chybělo to štěstíčko ,které ke sportu také patří. Body: Sáblík-2,5, Benc-3,0, Štursa-0,5, 
Halík-1,0 
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9. kolo 
V posledním kole před vánoční pauzou k nám přijel první celek soutěže SK Netín. Sešli jsme se už 
v tradi ční sestavě Sáblík, Benc, Štursa, Halík. Říkám tradi ční, protože Martin Šmíd měl zdravotní 
problémy a nemohl nastoupit. Začali jsme dobře, opět jsme vyhráli obě čtyřhry a ujali jsme se vedení. 
Dvouhry už nebyli tak jasnou záležitostí, přetahovali jsme se o každý bod. Tento zápas moc nevyšel 
Pepovi Halíkovi, i když už vedl 2:0 na sety bohužel nedokázal tento zápas dotáhnout do vítězného konce, 
a pak už si zřejmě nevěřil a odešel z těchto duelů s prázdnou. Radek Štursa si odehrál svůj standard a 
získal důležitý bod, který pomohl do závěrečných dvouher v tom, že Petr Sáblík i Jarda Benc mohli 
nastoupit v lepší psychické pohodě což se povedlo a oba hráči zápas vyhráli. Tím pádem jsme Netín 
porazily 11:7 a sesadili jsme ho z prvního místa, kde ho vystřídal Vojnuv M ěstec. Body: Sáblík-4,5, Benc-
4,5, Štursa-1,5, Halík-0,5 

 
Všem hráčům bych chtěl poděkovat za předvedenou hru a nasazení v v průběhu sezony a popřát jim ať 
jim forma vydrží i do dalších bojů, které nás od ledna budou čekat. 
           Petr Sáblík 
Tabulka A družstva 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P K Zápasy Body 
1.   Vojnův Městec A  9 8 0 1 0 114:48 25 
2.   SK Netín A  9 7 0 2 0 98:64 23 
3.   SK ACO Nové Dvory A  9 6 1 2 0 93:69 22 
4.   Rovečné B  9 5 2 2 0 102:60 21 
5.   Nové Veselí A  9 6 0 3 0 91:71 21 
6.   Velká Bíteš B  9 4 0 5 0 76:86 17 
7.   Řečice A  8 2 1 5 0 55:89 13 
8.   Sněžné B  8 2 0 6 0 73:71 12 
9.   Oslavice B  9 1 2 5 1 65:97 12 
10.   Sokol Žďár n.S. C  9 0 0 9 0 25:137 9 

 
 

SK Aco Nové Dvory „B“ 
 

Na úvod bych chtěl říci, že naše sportovní kariéra byla před třemi lety ještě v plenkách. 
Jakožto mladí kluci jsme viděli vzor v ostřílených borcích z A-týmu, za který 
jsme se samozřejmě nemohli prosadit. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než tvrdě 
dřít a to dalo vzniknout druhému novodvorskému celku, který se ve sféře 
stolního tenisu pohybuje od roku 2007. 
 Letošní sezóna se zpočátku nesla v duchu fair play, hned první zápas jsme 
zaspali a vítězství jsme sportovně přenechali vyrovnanému, ne-li slabšímu 
soupeři.  Zbytek první poloviny této poklidné sezóny už se vyvíjel podle našeho 
očekávání. Zatímco A-tým útočí na vrcholné příčky, my se pohybujeme v klidném středu 
tabulky. Prohráváme s nejlepšími, porážíme nejslabší. A tak se po zimní části ocitáme na 
krásném čtvrtém místě. 
 Co k tomu dodat? Snad jen to, že zatím nemáme žádné velké ambice, ale doufáme, že se 
všechno časem může změnit. 
         
     Štursa Radek 
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Tabulka B družstva 
 

Poř.  Mužstvo Utkání V R P Zápasy Body 
1.   Nížkov D  9 8 1 0 121:41 26 
2.   Orel Nové Město A  9 7 1 1 111:51 24 
3.   Doubravník A  9 6 3 0 114:48 24 
4.   SK ACO Nové Dvory B  9 5 0 4 84:78 19 
5.   Borovnice B  9 5 0 4 70:92 19 
6.   Orel Bystřice n.P. B  9 4 0 5 77:85 17 
7.   Vepřová B  9 3 0 6 66:96 15 
8.   TJ Žďár n.S. G  9 2 1 6 64:98 14 
9.   Dolní Heřmanice B  9 1 2 6 74:88 13 
10.   Jámy B  9 0 0 9 29:133 9 

 
Sponzorem našeho sportovního klubu je firma ACO Přibyslav,která se zároveň 

stala naším hlavním sponzorem (díky tomuto sponzorskému daru jsme si pořídili nové 
stoly do herny) 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 pátek 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 utekl jako voda a opět tu jsou nejkrásnější svátky v roce a s nimi čas klidu, 
spokojenosti a splněných přání. 

I v tomto roce členky sboru pro občanské záležitosti navštívily naše starší jubilanty 
s přáním, dárkovým balíčkem a kytičkou. 

V měsíci únoru jsme se i se starostou obce a dvěma členy hasičského sboru 
zúčastnili oslavy diamantové svatby. Posezení to bylo velmi pěkné.  

V květnu proběhlo vítání pěti nových občánků.  Děti z mateřské 
školky vystoupily s programem plným básniček a písniček. Toto nedělní 
odpoledne se všem moc líbilo.  

Na závěr tohoto krátkého příspěvku bych chtěla popřát všem 
spoluobčanům hodně zdraví, štěstí a životních úspěchů. Prožijte 
klidné a spokojené Vánoce a s novými silami vykročte do nového 
roku. 
 

      Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
 

 
                    

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČU 
 

      
Vážení spoluobčané,  
 

za dobrovolné hasiče naší obce si Vás dovoluji oslovit a v krátkosti Vás seznámit 
s činností, kterou Sbor dobrovolných hasičů obce Nové Dvory vykonával v roce 2009. 
 Členskou základnu tvoří  118 členů, z tohoto počtu je  90 mužů a  28 žen,  mladých 
hasičů do 15 let je 22.  
 Co se týká činnosti hasičské, na prvním místě je to zajištění připravenosti 
k případnému zásahu. Průběžně je udržována provozuschopnost veškeré svěřené 
techniky. Když v letošním roce jsme provedli ve spolupráci s odbornou firmou v Hradci 
Králové generální opravu motoru nákladního vozidla Praga RN-has.special z roku 1951. 
K preventivní připravenosti sboru zajisté náleží účast v soutěžích a sportovních akcích, 
které pravidelně organizuje okrsek Velká Losenice a okres Žďár n.S. 
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 Hasičská soutěž okrsku, která se letos uskutečnila na „domácí půdě“, 
reprezentovala náš sbor dvě vyrovnaná soutěžní družstva. Celkové vítězství jednoho a 
velice pěkné 4. místo druhého soutěžního družstva, hovoří jasně o příkladném přístupu 
všech zúčastněných. Poděkování patří rovněž všem, kdo se na přípravě a pořádání 
okrskové soutěže aktivně podíleli. Na okresním kole, které se následně konalo ve Věcově, 
bylo dosaženo 7. místa.  
 Sbor se účastnil pravidelné akce v podávání vody na dálku, 
tentokráte v katastru obce Malá Losenice a soutěže O pohár starosty obce 
Sázava.  

Praktické zkušenosti z této preventivní činnosti se v plné míře 
zúročily při hašení lesního požáru ve Starém dvoře.  

Vozidlo našeho sboru Praga RN-CAS svoji účastí při jízdě 
veteránů, která se konala na trati Horní Rakousko – Jihlava a zpět a 
následně při účasti přepravy olympijského ohně na Hasičskou 
olympiádu v Ostravě dokázalo, že péče o toto vozidlo a obdiv, který se 
mu při těchto akcích dostalo je vzornou vizitkou jeho provozovatele.  
 Kulturní a společenskou činnost v Nových Dvorech již tradičně zahajuje víkendový 
Hasičský ples a dětský karneval. Upálení čarodějnice na postavené vatře, stavění a 
slavnostní kácení nádherně nazdobené májky u kulturního domu s následným posezení 
v altánku u koupaliště a přátelské posezení hasičů s rodinnými příslušníky v Penzionu 
Starý dvůr – to jsou akce, které vytvářejí výbornou atmosféru a tolik potřebné uvolnění 
v dnešní, již tak nelehké době. 
 Pro děti obce, kromě již zmíněného karnevalu, byl v červnu zorganizován sportovní 
den a mikulášská nadílka s andělem a čerty. 
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Nemohu také nevzpomenout na tenisový turnaj čtyřher s následným posezením u 
výborně připraveného grilovaného selátka, které sbor získal za pomoc při sběru kamení 
na pozemcích ZD Velká Losenice.  

 
 Konkrétní podoby nabývá myšlenka velitele sboru br.Jiřího Sáblíka ml., která se 
zrodila v jeho hlavě již v roce 2007. Jedná se o pokus překonání stávajícího českého 
rekordu v dálkové dopravě vody. Tato akce, které by se mělo účastnit cca 250 hasičských 
sborů  z celé ČR, se pravděpodobně bude konat 8.5.2010 na trati Dolní Loučky – Devět 
skal, vzdálenost   těchto stanovišť je 62 km s převýšením 540 m.  
 Výbor sboru nezapomíná na životní jubilea svých členů a pravidelně s přáním 
pevného zdraví do dalších let přicházejí dva hasiči k jubilantovi. Smutným okamžikem 
však bylo, když jsme se loučili s členem sboru br. Jaromírem Augustinem, který pracoval 
pro novodvorské hasiče 58 let. 
 Ve výzbroji a v pohotovostním stavu udržujeme tuto svěřenou techniku: nákl. 
vozidla Praga RN-has.special z roku 1951 a Praga RN-CAS. z roku 1953, dále pak 
motorové stříkačky DS 16 z roku 1957, PS 12 z roku 1982 a PPS 12 z roku 1984. Letos 
pokračovalo vybavování sboru novými uniformami, jak pracovními tak i vycházkovými. 

 V současné nelehké situaci se daří získávat příspěvkové a dotační 
finanční prostředky, které výrazně napomáhají při zajišťování provozní 

spolehlivosti svěřené techniky, výstroje a organizování kulturních a 
sportovních akcí sboru. Díky náleží všem spoluobčanům, kteří svůj 
nepotřebný železný odpad ukládají na určenou skládku.   

        Dovolím si všem popřát hlavně pevné zdraví, trošku toho potřebného 
štěstí, spokojenost v rodinném a pracovním životě a již tradi čně žádný ostrý 
výjezd. 
 
Další informace jsou uvedeny na stránkách  obce Nové Dvory pod položkou 
„Zájmová sdružení“ ,kde jsou mimo jiné také informace o plánovaném 
rekordu v podávání vody na dálku. 

  
                      Za SDH Nové Dvory - Vladimír Halík, jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Vážení spoluobčané. Jistě víte,že letos v červenci při přívalových deštích mně vnikla 
voda do sklepa a celý ho zatopila. Rád bych touto cestou poděkoval všem,kteří nám 
pomáhali odstranit vzniklé škody. Díky této pomoci jsme měli v deset hodin večer 
celý sklep vyčištěný. Dále bych chtěl poděkovat rodině Šmerousových,kteří i přes 

zřejmé problémy,nám povolili udělat na jejich pozemku protipovodňovou strouhu. 
Velice si vážíme pomoci všech zmiňovaných lidí a ještě jednou jim mockrát děkuji. 

Na závěr bych chtěl všem popřát krásné prožití svátků a hlavně hodně zdraví.  
Jiří Sáblík ml. s rodinou. 
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Hasičský kroužek 

 
Rok je opět za námi a my Vás chceme seznámit s činností 
našich mladých hasičů. 
V současnosti máme 18 členů. Kategorie mladší (6 – 11 let): 
Zdeněk Fišar, Marie Fišarová, 
Tomáš Němec, Aneta Pešková, 
Patrik Rosecký, Natálie 
Šmídová, Lucie Štursová, 
David Vencálek. Kategorie 
starší (11 – 15 let): Lukáš 
Burda, Martin Burda, Aneta 
Mokrá, Josef Němec, Zdeněk 
Paleček, František Vencálek, 
Michal Závodný. Novými členy 
jsou Filip Dohnal, Jan Petráň a 
Jiří Sáblík. Scházíme se každou 
sobotu navečer. Obec nám stále umožňuje přes zimu využívat 
sálek v kulturním domě. Za což jí děkujeme. Zúčastnili jsme 
se soutěže HRA PLAMEN. Jarní kolo se konalo v květnu 
v Novém Městě na Moravě u SKI hotelu. Soutěžní disciplíny 
byly: požární útok, požární útok s překážkami a štafetový 
běh přes překážky. Mladší skončili na 16. místě, starší na 23. 
místě. Podzimní kolo se konalo v říjnu a netradičně 
v Mostištích. Pořádání se totiž ujmul tamější SDH. Na soutěž 
nás odvezla „Máňa“. Disciplíny byly klasické a to: závod 

hasičské všestrannosti, štafetový běh s překážkami a štafeta požárních dvojic. Velmi se 
nám dařilo, smůla byla konečně prolomena. Mladší se umístili na průběžném 9. místě (ze 
14), starší na průběžném 9. místě (z 26). Naše výsledky sice ještě nedosáhnou na vítězný 
pohár, ale ten zmrzlinový dětem patřil. V srpnu jsme obdrželi 
pozvánku na Turistický pochod krajem J. Žižka a K. H. 
Borovského okolím Přibyslavi. Na pochod se vydalo 12 
mladých hasičů. Kvůli nepříznivému počasí připravili 
pořadatelé náhradní program v prostorách zámku 
v Přibyslavi. Děti si prohlédly i muzeum Hasičské techniky.  
Děkujeme obci i místnímu SDH. Velký dík ale patří především 
rodičům našich mladých hasičů za podporu a pomoc. Snad se 
nás bude štěstí držet i nadále a podaří se nám obhájit výsledky 
z podzimního kola.  
S přáním pěkných svátků, pevného zdraví a spokojenosti 
v novém roce 

       
vedoucí hasičského kroužku 
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2 část textu z připravované brožury okrsku Velká Losenice o hasičích okrsku: 

 

Období 1961 – 1989 
Tato nově zavedená hasičská technika byla poprvé využita v dubnu 1961, kdy 

hasičský sbor zasahoval v Malé Losenici. Požár zde vypukl na třech staveních. 
Následné období bylo ve znamení budování a dostavby kulturního domu. Hlavní křest 
nově otevřeného kulturního stánku byl stanoven na 27. února 1965, kdy se konal 1. 
hasičský ples. Roku 1966 byl v obci požární poplach a hasičská stříkačka byla v akci, 
když u p. Jana Roseckého č.p.4 (u Gródlů)na jatkách JZD, kde byla udírna, chytlo 
maso a hořely stěny porážky. Bylo obrovské nebezpečí, že chytne nedaleko 
uskladněná sláma. Pohotovým zásahem bylo však nebezpečí včas zažehnáno. Téhož 
roku, a to 17. září, se opět ozval zlozvěstný signál hasičské sirény a nad Novými Dvory 
se objevil hustý dým. Hořela stodola p. Josefa Němce č.p. 6, kde byla uskladněna 
sláma JZD. Pohotovým zásahem hasičů i všech občanů se mohutný oheň nerozšířil do 
okolí, jen stodola s kůlnou shořely. Stalo se tak i proto, že veškerá technika místního 
hasičského sboru byla neustále udržována ve stavu vysoké připravenosti. 

Rok 1970 byl rokem jubilejním. Uplynulo 75 let od založení místního hasičského 
sboru a 25 let od ukončení II. světové války. Na toto výročí byla připravena slavnost se 
Zlatou muzikou z Prahy. Její konání bylo stanoveno na 5. července. Sjely se zde 
hasičské sbory z celého okolí. Po následném slavnostním průvodu hasičstva obcí a 
předání význačných ocenění zasloužilým hasičům začala lidová veselice. V Nových 
Dvorech to byla kulturní akce, která zanechala ve všech účastnících velice příjemné 
dojmy a neopakovatelné vzpomínky. 

23. září téhož roku se znovu rozkvílela hasičská siréna. V Sázavě hořela kůlna 
JZD, kde byla uložena suchá píce. Radikálním zásahem všech přítomných jednotek, 
včetně naší se podařilo větší část uskladněné píce zachránit.V tomtéž roce hořelo v 
Nových Dvorech ještě jednou. 17. října vypukl požár ve stavení p. Františka Halíka č.p. 
30. Rychlým a pohotovým zásahem všech místních občanů a okolních sborů se 

nebezpečný požár 
podařilo ve velice 
krátkém čase 
zlikvidovat. Při 
tomto požáru 
prokázal hasičský 
sbor bleskovým a 

pohotovým 
zásahem znovu 
svou důležitost, 
zároveň se 
projevila i jednota 
všech občanů ve 
chvíli ohrožení 
bližního. Zde se 
plně potvrdilo 
staré hasičské 
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heslo "Na pomoc!" a plně byl podán důkaz toho, že toto heslo staví všechny lidi do 
příkladné jednoty. Za to všem patří dík. 

Důkazem pohotovosti místního sboru byla i likvidace požáru v obci Česká Mez. 
Naše jednotka přijela na místo neštěstí mezi prvními. Psal se rok 1972. Dalším 
významným mezníkem hasičstva obce Nové Dvory byl rok 1974. Bylo poprvé 
vytvořeno požární družstvo mladých požárníků pod vedením p. Vlastimila Kajuka. Na 
podzim téhož roku získává náš požární sbor automobilovou cisternu CAS Praga RN z 
roku 1957. Téhož roku se započalo s výstavbou velké vodní nádrže (koupaliště) za vsí. 
Dostavba byla ukončena v následujícím roce. V roce 1975 vyjel náš sbor ke třem 
požárům a to: do Sázavy a Velké Losenice,kde hořely staré objekty JZD a do 
Pořežína, kde hořel les. 

Rok 1980 je třeba si připomenout dvěma bolestnými událostmi, které se přímo 
dotkly místního hasičského sboru. Začátkem dubna zemřel jeho dlouholetý člen p. 
Stanislav Dvořák, který se zasloužil o to, že kronika místního sboru byla dopsána a 
řádně vedena dlouhou řadu let. V tomtéž roce, a to začátkem červena náhle zemřel 
velitel a dlouholetý člen hasičského sboru Nové Dvory a velitel okrsku Velká Losenice 
p. František Dvořák. Byl nositelem mnoha vysokých vyznamenání.  Denně, ať v létě, či 
v zimě, chodil do požární zbrojnice, staral se, aby bylo vše v náležitém pořádku a 
připraveno.  Byl to člověk, který věnoval práci v našem sboru mnoho svého volného 
času.  

V následujícím období se dále zlepšovalo technické zázemí místní požární 
jednotky, probíhala kulturní a brigádnická činnost a v neposlední řadě i mnoho 
rychlých zásahů, hlavně při požárech v období sucha u železniční tratě. Zde byla vždy 
prokázána příkladná připravenost všech členů místního hasičského sboru a svěřené 
techniky. Do výzbroje sboru byla zařazena nová motorová stříkačka PPS - 12. V roce 
1983 propukly v obci Nové Dvory tři požáry u železniční tratě, kterých se s úspěšným 
zásahem účastnil i náš sbor.Rok 1985 je možno připomenout jako rok 90. výročí 
založení místního sboru. 

Při této příležitosti proběhlo ocenění hlavních činovníků místního hasičstva a 
pochod hasičské jednotky obcí s 
následnou hasičskou slavností.V tomto 
roce naše jednotka zasahovala při 
likvidaci domovního požáru u p. Jaroslava 
Zicha v Pořežíně. Tehdy čítal náš sbor 63 
činných členů. K těmto členům místního 
hasičského sboru se připojily v roce 1987 
také ženy.V roce 1989 bylo provedeno 
hasičské cvičení v podávání vody na 
dálku v součinnosti se sousedními sbory. 
Téhož roku jsme se zúčastnili rozvněž 
likvidace požáru u p. Sobotky v Malé 
Losenici. 
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Období 1990 - 1995    
Významným mezníkem u všech hasičských sborů bylo v roce 1991 založení 

Vzájemné hasičské pojišťovny v Brně. Z naší strany byly zakoupeny dvě akcie, a tím je 
zajištěno úplné pojištění našich členů při úrazech na požárních akcích. Pro zajištění 
lepšího přístupu k vodě při hašení možného požáru v obci byla v roce 1992 provedena 
rekonstrukce požární nádrže u Cimplových. 

V roce 1993 naše místní hasičská jednotka zasahovala při likvidaci požáru ve 
dvoře p. Bohumila Marka. Škoda na majetku byla minimální, díky včasnému zásahu 
všech přítomných jednotek. V roce 1995 proběhly oslavy 100 letého výročí založení 
sboru.Každoročně náš sbor pořádá tradiční Hasičský ples a Dětský karneval.                    

Období 1996 - 2005    
V roce 1996 se konaly volby do výboru sboru a starostou SDH byl zvolen bratr 

Kajuk Vlastimil st.č.p. 17, a v následujícím roce proběhly volby do výboru znovu a 
novým starostou SDH byl zvolen Ing. Němec Ivo. V roce 1997 postihly Českou 
republiku rozsáhlé povodně a náš sbor zaslal Kč 2 000,-- hasičům do obce Zábor. 
Sportovní družstvo se v tomto roce zúčastnilo okresní soutěže v Novém Městě na 
Moravě, kde se umístilo na 4. místě, a o rok později dokonce okresní soutěž na témže 
místě vyhrálo. V roce 1998 jsme hasili slámu na zahradě u Benců č.p. 4, postavili jsme 
nový altán u hasičské nádrže za vsí a vyměnili jsme motor u nákladního automobilu 
TATRA 805. 

V roce 2000 jsme vyjeli celkem ke 4 
požárům lesa v Gromě a znovu jsme obnovili 
tradici Kácení máje v obci. V roce 2001 
jsme pořídili hasičský automobil PRAGA 
RN skříň, oplotili jsme skládku 
železného šrotu v lokalitě Podevsí a bratru 
Josefu Sobotkovi č.p. 71 byl udělen titul 
zasloužilý hasič. 

V roce 2002, pět let po prvních 
povodních, zasáhly ČR druhé rozsáhlé povodně a náš sbor zaslal částku Kč 5 000,-- 
obci Bílsko v Čechách a zúčastnili jsme se hašení požáru kůlny p. Laciny v Pořežíně a 
následující rok jsme zasahovali na vlakové zastávce Nížkov. V roce 2004 jsme hasili 
les ve Starém dvoře, účastnili jsme se soutěže o pohár starosty obce Sázava a 
podávání vody na dálku na rozhlednu Rosička. V tomto roce obdržel již druhý člen 
našeho sboru titul zasloužilý hasič a to bratr Vladislav Cimpl č.p. 19. 

V roce 2005 jsme úspěšně absolvovali hasičský ples, dětský karneval a kácení 
máje, byl založen kroužek mladých hasičů a v naší obci se konalo podávání vody na 
dálku z Nových Dvorů do Pořežína. V tomto období byla navázána úspěšná 
spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, ze které plynou sboru nemalé 
finanční prostředky. 
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Období 2006 - 2008     
 

  V tomto období velice významně  vzrostla členská základna sboru. V roce 2006 
měl náš sbor celkem 92 členů a koncem roku 2008 sbor čítá již 113 svých členů. Toto 
číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel obce / k 31.12.2008 je v naší obci 
přihlášeno k trvalému pobytu celkem 302 obyvatel /, ale i příkladnou prací s naší 
mládeží. Vzorně od roku 2005 funguje díky obětavosti několika členů hasičského 
sboru kroužek mladých hasičů. Všichni věříme, že v budoucnu bude tato aktivita ku 
prospěchu nejen hasičského sboru, ale i celé naší obce. 
  

Organizačně i časově nejnáročnější hasičskou akcí, která měla v roce 2007 svoji 
premiéru, byla výstava hasičské techniky pod názvem PYROCAR. Pro obrovský 
úspěch se následující rok konal další ročník. Obě tyto akce byly organizovány na 
blízkém letišti Hřiště u Přibyslavi. Náš sbor vystavoval nejen svoji, již historickou 
techniku, ale také zajišťoval ve spolupráci s okolními sbory občerstvení a pohoštění 
pro přítomné příznivce hasičstva. 
  

V průběhu tohoto období probíhaly pravidelné soutěže a tématická cvičení, vždy 
s naší aktivní účastí. Rovněž kulturní a společenská činnost sboru se v tomto období 
nezastavila. Pravidelné konání již tradičních plesů a dětských karnevalů láká léta 
příznivce i z okolí naší obce. Sbor zorganizoval pro své členy a rodinné příslušníky 
výlety, kde bylo možno zhlédnout zajímavou a pro některé neznámou oblast Hrubého 
Jeseníku se svým okolím a již tradiční a vyhledávanou oblast jižní Moravy v okolí 
Bořetic. Hasičský sbor společně s obecním úřadem zajišťuje průběžně během roku 
kulturní akce menšího i většího rozsahu. Za připomenutí určitě stojí slavnostní kácení 
máje, sportovní den dětí i dospělých, mikulášská nadílka pro děti naší obce aj. Činnost 
hasičského sboru je pro obec Nové Dvory velice bohatá , ale i prospěšná.  
  

Je třeba věřit, že i v následujících letech bude náš sbor svoji aktivitou hnacím 
motorem kulturních a společenských akcí celé naší obce. Nejdůležitější však je, jak ve 
sboru věříme, aktivní práce s dětmi-našimi nástupci.. Vždyť toto je vklad do 
budoucnosti a náš hasičský sbor na tomto staví. 
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Významné zásahy v historii sboru: 
 
Požáry v obci Nové Dvory od roku 1900 po současnost: 
 
1932 strojírna p. Marka č.p. 54  1935 stavení p. Fišara č.p. 33 
1949 stavení p. Tománka č.p. 39  1957 stavení p. Mokrého č.p. 14 
1966 porážka p. Roseckého č.p. 4  1966 stodola p. Němce č.p. 6 
1970 stavení p. Halíka č.p. 30   1984 brikety v KD v č.p. 70 
1993 dvůr p. Marka č.p. 54   1998 sláma p.Benc č.p. 65 
2000 lokalita na Učitelce   2001 trať u Ronova 
2004 lokalita Starý Dvůr 
 
Požáry u kterých sbor zasahoval: 
1961 3 domy v Malé Losenici  1970 sklad píce v Sázavě 
1972 objekt v České Mezi   1975 les v Pořežíně 
1975 starý objektve Velké Losenici  1975 starý objekt v Sázavě 
1985 u p.Zicha v Pořežíně   1985 u p.Sobotky v Malé Losenici 
2002 v Pořežíně u Lacinů   2003 vlaková stanice Nížkov 
2008 v Ronově firma APOLY:  
  

foto z požáru papírny v Ronově 

Výňatek ze zprávy velitele JPO II Přibyslav: 
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Významná životní jubilea oslavili  
 

Růžičková Jiřina č.p. 73   50 roků 
Paleček Zdeněk č.p. 76   50 roků 
JUDr. Trávní čková Jana č.p. 95 50 roků 
 

Pavlíčková Marie č.p. 79  60 roků 
Doležal František č.p. 50  60 roků 
Ing. Bencová Anna č.p. 65 60 roků 
Sobotka Jan č.p. 62   60 roků 
 
  Rychlý Josef č.p. 20   65 roků 
  Vencálková Marie č.p.77  65 roků 
  Mokrá Emílie č.p. 14  65 roků 
  Němcová Hana č.p. 88  65 roků  

 
Mokrý Miloslav č.p. 14  70 roků 
 

Šmerousová Jaromíra č.p. 11 75 roků 
Fišar Jan č.p. 16   75 roků 
Šmerous Jan č.p. 47   75 roků 
Fišarová Marie č.p. 16  75 roků 
Němcová Ludmila č.p. 22  75 roků 
 

 Stehnová Vlasta č.p. 32  80 roků 
 Mokrá Marie č.p. 29   80 roků 
 Fišar Josef č.p. 38   80 roků 

 
Langpaulová Ludmila č.p. 28 81 roků 
Tománková Božena č.p. 39  81 roků 
Palečková Blažena č.p. 76  81 roků 
Marková Irena č.p. 54   82 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  82 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  82 roků 
Langpaul Josef č.p. 28   82 roků 
Stehno Oldřich č.p. 32   82 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  87 roků 
Růžičková Božena č.p. 23  89 roků 
Rosecká Bohumila č.p. 4  89 roků 
Fišarová Božena č.p. 57   94 roků 
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Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Pavlíček Vendelín č.p. 79  98 roků 
Všem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejeme    

    

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    
 
Krej čiřík Ludvík č.p. 110     Pravoslav Růžička č.p.73 
Krej čiříková Karolína  č.p. 110    Jaromír Augustin č.p. 46 
Růžičková Anna č.p. 107  
 
      

Přihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se k    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:                                                                                             
 

Dohnal Josef,Dohnalová Jana, Dohnal Daniel a Dohnal Filip č.p. 109 
Glosová Veronika č.p. 119 
Benešová Lucie č.p. 18 
 

Odhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se z    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu: 
 
Klimeš Jaroslav ml. č.p. 66 
 

Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

 

Datum CELKEM ženy muži 

20.12.2009 310 170 140 
22.12.2008 302 164 138 
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 
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Pohyb obyvatel obce v roce 2009 

 
Stav k 1.1.2009  304 
Narozené děti 2009    3 
Zemřeli 2009    -2 
Přištěhováni 2009    6 
Odstěhováni 2009   -1 
Stav k 20.12.2009  310 

 

    
Trochu šafránu zTrochu šafránu zTrochu šafránu zTrochu šafránu z    Novodvorského archivuNovodvorského archivuNovodvorského archivuNovodvorského archivu    

  

Bohužel se nBohužel se nBohužel se nBohužel se námámámám pro letošní zpravodaj nepodařilo  pro letošní zpravodaj nepodařilo  pro letošní zpravodaj nepodařilo  pro letošní zpravodaj nepodařilo 
získat žádnýzískat žádnýzískat žádnýzískat žádný cenný mater cenný mater cenný mater cenný materiál ziál ziál ziál z    historie.historie.historie.historie.    

 
 

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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** Novodvorský zpravodaj 2009 ** vydala: Obec Nové Dvory ** 
**texty p řipravili: Ing. Ladislav N ěmec, Růžičková Jiřina,Šmíd Martin,Ing. Halík  

Vladimír, Kulhánková Eva,Šmerousová Naděžda,Langpaulová Martina,Štursa Radek, 
Sáblík Petr ** grafická  úprava: Šmíd Martin ** kor ekce textů: Ing. Halík Vladimír** 

vyšlo v nákladu  130 výtisků ** 
 

Co ještě říci na Co ještě říci na Co ještě říci na Co ještě říci na 
závěr. Vše závěr. Vše závěr. Vše závěr. Vše 
podstatné již podstatné již podstatné již podstatné již 
bylo řečeno. bylo řečeno. bylo řečeno. bylo řečeno. 
Věříme,že to Věříme,že to Věříme,že to Věříme,že to 
na co jsme na co jsme na co jsme na co jsme 
zapomněli nám zapomněli nám zapomněli nám zapomněli nám 
připomenete a připomenete a připomenete a připomenete a 
dodatečně to dodatečně to dodatečně to dodatečně to 
napravíme. napravíme. napravíme. napravíme. 
Chtěli bychom Chtěli bychom Chtěli bychom Chtěli bychom 
proto ještě proto ještě proto ještě proto ještě 
jednou jednou jednou jednou 
poděkovat poděkovat poděkovat poděkovat 
všem našim občanům za jejich záslužnou činnost, kterou vykonávají všem našim občanům za jejich záslužnou činnost, kterou vykonávají všem našim občanům za jejich záslužnou činnost, kterou vykonávají všem našim občanům za jejich záslužnou činnost, kterou vykonávají 
zcela zdazcela zdazcela zdazcela zdarma, zrma, zrma, zrma, z    vlastního přesvědčení a zájmu,aby naše vesnička vlastního přesvědčení a zájmu,aby naše vesnička vlastního přesvědčení a zájmu,aby naše vesnička vlastního přesvědčení a zájmu,aby naše vesnička 
hezky vypadala. Přejeme všem, aby rok příští byl lepší než ten hezky vypadala. Přejeme všem, aby rok příští byl lepší než ten hezky vypadala. Přejeme všem, aby rok příští byl lepší než ten hezky vypadala. Přejeme všem, aby rok příští byl lepší než ten 
uplynulý. Přejeme všem příjemné a šťastné prožití svátků vánočních, uplynulý. Přejeme všem příjemné a šťastné prožití svátků vánočních, uplynulý. Přejeme všem příjemné a šťastné prožití svátků vánočních, uplynulý. Přejeme všem příjemné a šťastné prožití svátků vánočních, 
dárky,které potěší. Veselého Silvestra a hlavně zdraví, které dárky,které potěší. Veselého Silvestra a hlavně zdraví, které dárky,které potěší. Veselého Silvestra a hlavně zdraví, které dárky,které potěší. Veselého Silvestra a hlavně zdraví, které 
potřebujpotřebujpotřebujpotřebujeme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká eme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká eme co nejvíce. Pokud vše dopadne dle našich představ, čeká eme 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, 
když jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemekdyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemekdyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujemekdyž jí bude potřeba. Za to vše Vám již dnes děkujeme....    
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