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Vážení novodvorští občané,
Čas je neúprosný. Končí rok 2010. Do rukou se Vám tedy dostává další novoroční
zpravodaj. Dovolte mi proto, abych provedl jakousi rekapitulaci všeho,co se v uplynulém
roce událo.
Tento rok byl zároveň rokem volebním. Zvolili jste si nové nebo spíše staronové
zastupitelstvo obce. V každém případě bych Vám jménem svým i všech zvolených
zastupitelů chtěl poděkovat za Vaši důvěru, kterou jste volebním výsledkem projevili.
Děkuji i těm zastupitelům,kteří nebyli zvoleni, za jejich čtyřletou činnost v uplynulém
volebním období. Můžete se spolehnout,že uděláme vše,abychom Vaši důvěru nezklamali.
A nyní k akcím,které se během roku uskutečnily. Jako vždy se snažíme využít
maximálně dotačních možností,abychom si zvýšili rozpočet a mohli provést co nejvíce
práce ve Váš prospěch. Naše možnosti jsou stále omezené splácením úvěru, což
představuje splátku vyšší než 500 tis.Kč, a bohužel to bude trvat ještě další čtyři roky,
pokud se nenajde třeba nějaký sponzor.
Jako první byla proveden generální oprava a
modernizace veřejného osvětlení v rámci Programu obnovy
venkova. Po výběrovém řízení byla vybrána firma ELIN
Hradec Králové, která akci provedla za 260 310,-- z toho byla
dotace 111 000,--. Výměnou osvětlení byla sledována hlavně
úspora energie a tím i menší zatížení rozpočtu v příštích letech.
Pro Vaši informovanost jsou náklady na elektrickou energii
okolo 180tis. Kč ročně.
Byla provedena výměna oken v mateřské škole. Provedla ji firma PKS ze Žďáru
nad Sázavou za 162 066,-- díky vysoké slevě. Sami jsme zvědavi, jak se to projeví na
úspoře ve vytápění.
Celoroční naší starostí bylo zabránit povodním v nové lokalitě Podevsí. Nechal se
zpracovat projekt pro územní řízení – ten stál 31 tis.Kč. Náklady dle tohoto projektu byly
skoro 1 300 tis.Kč. Územní řízení bylo vyřízeno a bylo nutné stavební povolení, k čemuž
byl požadován stavební projekt spočívající v minimálních úpravách stávajícího. Když ale
firma požadovala za tento projekt dalších 65 000,--, došla nám již trpělivost a
protipovodňová opatření se provedla jiným způsobem. Jsme přesvědčeni, že daleko
účinnějším řešením a za podstatně nižší náklady, které představují 196 694,--. Původně
byla plánována i úprava cesty mezi Sáblíkovými a Krejčiříkovými, kde došlo zatím pouze
k vyrovnání terénu po povodních s tím,že čas ukáže další požadavky po prověření
účinnosti protipovodňové hráze.
U mateřské školky byla zbudována atrakce pro naše děti v částce okolo 90 tis.Kč.
Z toho obec přispěla 30tis.Kč, ostatní bylo
zaplaceno ze sponzorských darů, za což jim všem
patří náš velký dík.
Dále byla zakoupena fréza VARI s vozíkem
pro dopravní účely. Nejsme tedy již odkázáni na
používání soukromých prostředků. Frézka
s vozíkem stála celkem 57 900,--.
V době slev jsme rovněž zakoupili sněhovou
frézku na úpravu chodníků v zimním období. Cena
byla 41 900,--. Na starost si tuto práci vzal pan Jiří
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Sáblík st. a dělá to vzorně, za což si zaslouží nejen moje poděkování.
Jak jistě víte, naši občané uspořádali petici s požadavkem zbudování radarových
měřičů rychlosti u silnice č. 19. Požadavek,který i my
považujeme již delší dobu za nutný a potřebný ke
zvýšení Vaší bezpečnosti. Již několikrát jsem se
pokoušel o tuto investici s využitím nabídek s dotací, ale
bohužel se to nikdy neuskutečnilo. Jak to tedy teď
vypadá? Vyvolali jsme nabídkové řízení, kterého se
zúčastnilo 5 firem. Vítězně z toho vyšla firma Bártek
z Valašského Meziříčí, která nabídla cenu za dva
radary s investicí za 118 080,--. K uskutečnění této akce
je zase nutný nejen souhlas Policie ČR,ale i Ředitelství
silnic a dálnic (obojí je již kladně vyřízené), a na
základě těchto vyjádření pak i souhlas KÚ
Vysočina,odbor dopravy. Mělo by nám být doručeno
každým dnem. Pak již záleží jen na volné kapacitě
vybrané firmy. Věřím,že provedení bude v nejbližší době.
Dále se nám podařilo převést bezplatně pozemky pod chodníky o rozsahu 607 m3 od
Ředitelství silnic a dálnic do našeho vlastnictví. Zbývá ještě část, která je ve správě Úřadu
pro správu státního majetku, což je v řízení.
Na naši žádost byla rovněž prodloužena polední autobusová linka do Přibyslavi, aby
jste nemuseli osobně zajišťovat dopravu Vašich dětí ze ZŠ Přibyslav domů. Tato linka je
zatím v půlročním zkušebním provozu,kdy první tři měsíce doplácí ztrátu obec, další KÚ
Vysočina. Pak již bude ztráty platit pouze obec. Obracím se proto na Vás s prosbou, aby
jste tuto linku využívali v tomto období co nejvíce, abychom dosáhli stavu,kdy se vyplatí a
zařadí se mezi linky, na které se nedoplácí!!! Ušetříme tím peníze, které můžeme použít ve
Váš prospěch.
Ještě krátce k dalším událostem:
Proběhlo konkursní řízení na novou ředitelku naší
mateřské školy. Za sebe mohu říci,že jsem byl velmi překvapen. Po osmi letech, kdy tady
bývalá ředitelka působila a byla s její činností spokojenost jak dětí,tak i rodičů, a dokonce
se sem přihlašovali i děti z okolních obcí, poněvadž považovali naší školku za velmi
dobrou,najednou jako blesk z čistého nebe jsem dostal petici našich rodičů o řešení této
záležitosti. Vzhledem k tomu, že ředitelka, znechucená jednáním, podala okamžitě
rezignaci na funkci, muselo dojít k vyhlášení konkursního řízení. Jsem přesvědčen, že se
tato záležitost nechala řešit důstojnějším způsobem. Ale stalo se, i když to není můj styl.
Jsem ale rád, že jsme sem získali ředitelku novou, schopnou a iniciativní a věřím, že se
takováto situace už nebude opakovat. Vždy dávám přednost přímému jednání z očí do
očí, před jednáním za zády.
I dále je naší povinností se starat o obecní lesy. Bylo vysázeno 1 725 ks stromků.
Celoročně se provádí díky našim občanům vyžínaní ve velmi ztížených terénních
podmínkách a zimní ochrana smrčků. Těžbu vzhledem k velmi malým cenám kulatiny
omezujeme pouze na polomy a stromy napadené kůrovcem.
Úprava obecních ploch po celý rok – chtěl bych poděkovat Vám všem za Vaši snahu
o obec krásnější, za čas i náklady,které Vás to stojí. Velmi si Vaší činnosti vážím a věřím,
že budete i v příštím roce pokračovat. Jenom Vaší zásluhou patří Nové Dvory mezi velmi
upravené obce, čemuž se všichni podivují. Ještě k této bohulibé činnosti. Tak jak jsem
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v minulém roce pochválil naší mládež, musím bohužel v letošním roce tento názor změnit.
Jejich činnost v sečení trávy byla velmi sporadická a nedostatečná. Čeká nás s mládeží
velmi otevřené a kritické jednání k vyjasnění další spolupráce a stanovení konkrétních
podmínek.
Jak je vidět i na dalších stránkách našeho zpravodaje, zvyšuje se počet obyvatel naší
obce, což je velmi dobré. Za každého trvale přihlášeného občana dostává obec do
rozpočtu určitý podíl na daních. Byl bych proto, v zájmu nás všech, velmi rád, aby
všichni Ti, kteří se ještě k trvalému pobytu nepřihlásili, tak učinili co nejdříve, nejlépe
vždy do 31.12. tohoto roku.
To nejlepší nakonec. Každý rok chválím naše hasiče. Je to jediná organizace v naší
obci, která každoročně organizuje a i finančně zajišťuje mnoho akcí prospěšných a
vítaných námi všemi. Díky jejich činnosti naše obec společensky žije. A čeho si velmi
vážím je, že vše dělají bez nároku na jakoukoliv odměnu.To je v dnešní době neuvěřitelné.
V letošním roce dokonce zorganizovali celorepublikovou akci dálkového přenosu vody, za
který se dostali až do české Guinessovy knihy rekordů-akce velmi časově náročná na její
provedení. A další každoročně zajišťované činnosti jako je ples,kácení máje, den dětí,
Mikuláš a jiné. Velmi si jejich příkladné činnosti cením, velmi jim za ni děkuji a přeji jim
i v další práci hodně úspěchů. Škoda jenom, že tato činnost visí na jednotlivcích a ne na
celého kolektivu. Byl bych velmi rád, kdyby se do této činnosti zapojilo více našich
občanů. Pomozte jim!
Co nás čeká:
Úkolů a možností je mnoho. Vše co by se do budoucna mělo uskutečnit není jen
záležitost zastupitelstva obce, ale i Vás všech. Uvítáme proto všechny Vaše požadavky a
připomínky,které Vás tíží anebo by vyřešily Vaše problémy.Bohužel moc aktivní,až na
vyjímky nejste. Doufám,že se to do budoucna zlepší.
Jako nejnáročnější a velmi důležitý úkol vidíme v přípravě stavebních parcel
v lokalitě Podevsí II (naproti Podevsí I). Akce spočívá v zakoupení pozemku, zpracování
studie,zadání projektu a provedení inženýrských sítí. Jedná se o velmi náročnou akce na
finanční prostředky,která bude dle našich možností
trvat několik let.
Rekonstrukce mateřské školy tak, aby
vyhovovala současným předpisům. Bude nutné dle
stavebního projektu postupně školku upravovat, aby
se i půdní prostory využily pro naší mládež a jiné
účely. Bez přidělení dotace to bude akce finančně
náročná a právě dosažení na dotaci nevidím zatím
jako reálnou. Již dva naše pokusy vyzněly
s neúspěchem. Málo peněz na tento dotační titul
z EU a mnoho zájemců.
Uvažujeme rovněž o využití dotací na
zateplování jak mateřské školy tak i kulturního domu.
Čistírna vod – čekáme na uvolnění dotací pro obec pod 2000 obyvatel. Bez dotace
tato akce není možná.
Ing. Ladislav Němec
starosta obce
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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 60 625,-- . K 30. 11. 2010 měla obec na základním
běžném účtu částku Kč 744 105,--. Na úvěrovém účtu bylo na začátku roku nesplaceno
celkem 2 440 000,--, k 30.11. činí zůstatek tohoto úvěru celkem 1 960 000,--.

Hospodaøení obce k 30.11.2010
TEXT

Rozpočet

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

2 137 000,00
754 700,00
0,00
108 300,00
3 000 000,00
1 897 100,00
1 102 900,00
3 000 000,00
0,00

Skut. stav k 30.11.2010
2 369 000,00
920 000,00
0,00
494 000,00
3 783 000,00
2 148 000,00
1 154 000,00
3 302 000,00
481 000,00

% plnění
110,86
121,90
0,00
456,14
126,10
113,23
104,63
110,07
xx

V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tyto akce:
- Program obnovy venkova-rekonstrukce veřejného osvětlení …………… 260 310,-- Výměna oken v mateřské škole ………………………………………… 162 066,-- Protipovodňové opatření vč.úpravy cesty Podevsí …………………….. 233 173,-- Nákup frézky s vozíkem ……………………………………………….
57 900,-- Nákup sněhové frézky ………………………………………………….. 41 900,-Návrh rozpočtu na rok 2010:
Text

Návrh 2010

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

2 153 000,-144 400,-1 009 100,-93 500,-
3 400 000,--

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

125 000,-114 000,-
305 100,-26 000,-
25 000,-
932 400,-181 500,-1 440 000,-93 500,-157 500,-
3 400 000,-
6

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)

380,--/rok/přihl.osoba

do 31.1. každého
kalendářního roku

Poplatek za odpady
(rekreační nemovitost)

380,--/rok/nemovitost

do 31.1. každého
kalendářního roku

Poplatek
za psa
(na číslo
popisné)

100,--/rok/jeden pes
do 31.1. každého
200,--/rok/každý další pes 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.
Všem občanům naší obce přeji všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku.
Martin Šmíd, ekonom obce
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Knihovna v obci
Vážení čtenáři,

Již druhým rokem se na Vás obracím s přáním poklidného prožití svátků vánočních
a doufám, že jak sváteční dny, tak i nastávající nový rok strávíte nad dobrou knížkou, ať
již z fondu naší obecní knihovny nebo získané jako dárek pod stromeček.
Díky podpoře místního obecního úřadu, který i letos uvolnil peněžní příspěvek
k doplnění knižního fondu, a také díky částce vybrané na poplatcích za výpůjčky, bylo
zakoupeno celkem 17 knih,které obohatily naši knihovnu.
Dalším důležitým počinem pro zpříjemnění chvil
strávených nad výběrem knih v naší knihovně byla
výměna oken,která zamezila úniku tepla, a
v neposlední řadě tím také došlo na omezení hluku
z rušné silnice protínající naši obecV létě byl fond knihovny uložen
prostřednictvím regionálního knihovnického
systému do katalogu Knihovny M.J.Sychry ve
Žďáře nad Sázavou. Knihy byly opatřeny čárovým
kódem.
Z důvodu opotřebování, zastaralosti či
duplicit bylo vyřazeno 693 svazků knih. Do systému
bylo uloženo celkem 3 955 svazků knih. Podle
statistického deníku za rok 2009 máme v knihovně 4 895 svazků knih.
Vypůjčené a nově nakoupené knihy bude možno postupně elektronicky
zaevidovávat.
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 604 296
590 (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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Internet v Nových Dvorech 2011
Vážení občané obce Nové Dvory, společnost Coma Polička s.r.o. uzavřela s Vaší obcí
v prosinci 2010 novou nájemní smlouvu na objekt vodárny pro umístění retranslační stanice
internetové sítě „UNET“. Vysílač na Vašem vodojemu nám umožní zlepšit služby v okolí Vaší
obce, propojení a zálohování dalších našich bodů v okolí a v neposlední řadě dokrytí části
Nových Dvorů (lokalita RD směr Žďár nad Sázavou) a zkvalitnění našich služeb
poskytovaných občanům Nových Dvorů.
Ve Vaší obci firma Coma s.r.o. poskytuje internetové služby více jak pět let a v rámci
reciproce za vysílač na obecním úřadě připojení internetu zdarma pro obecní úřad, knihovnu a
školku. Mnozí z Vás taktéž využívají internetové a telefonní služby poskytovaných
prostřednictvím zmiňované bezdrátové sítě „UNET“, kterou jako regionální partnerská firma
zatupujeme.
V rámci podmínek nové nájemní smlouvy bude OÚ hrazen
roční nájem ve výši 20.000,- Kč a spotřeba elektrické energie. Dále
proběhne v novém roce umístění webové kamery na obecním objektu,
provoz a instalace zdarma. Kamera Vám umožní online pohled na
Vaší náves po celý rok z libovolného konce světa prostřednictvím sítě
internet.
Nové nájemní podmínky dále řeší výhodnou akční nabídku
internetových tarifů pro nové a stávající obyvatele obce Nové Dvory.
Specifikace akčních tarifů internetového připojení pro nové a stávající
uživatele dle vyjednaných podmínek se zastupiteli obce:
Tarif HOME SPEED 5 Mb/s při podepsání smlouvy na 48 měsíců 382,- Kč včetně DPH,
při smlouvě na 24 měsíců 449,- Kč včetně DPH. Tarif HOME SPEED 3 Mb/s při podepsání
smlouvy na 48 měsíců 339,- Kč včetně DPH, při smlouvě na 24 měsíců 399,- Kč včetně DPH.
U stávajících zákazníků je možné dosáhnout uvedených cen při prodloužení smlouvy a navíc se
bude z uvedené ceny odečítat věrnostní sleva, kdy uživatel po dvou letech obdrží za každý další
smluvní rok věrnostní slevu ve výši 1%. Přiklad: klient je našim zákazníkem čtyři roky, při
podepsání smlouvy na 48 měsíců obdrží další slevu 6% ( 2% za uplynulé čtyři roky a 4% za
prodloužení smlouvy o 4 roky ), takže u tarifu HOME SPEED 5 Mb/s bude výsledná cena
místo 382,- Kč včetně DPH činit 359,- Kč včetně DPH.
Během ledna 2010 budeme stávající zákazníky využívající internetové
služby sítě „UNET“ v Nových Dvorech jednotlivě telefonicky informovat o
možných změnách tarifů. Na základě upřesňující konzultace se zákazníky
budeme zasílat dodatky ke stávajícím smlouvám, bez kterých změna tarifu a
snížení ceny není možná. Je nutné obě kopie podepsaných dodatků smlouvy
zaslat zpět na centrálu Coma Polička s.r.o. Po zpětném doručení dojde od
následujícího měsíce ke změně tarifu a fakturace.
V případě upřesnění nabídky volejte Compakt hotline 733 684 382, další kontakty
naleznete na stránkách www.compakt.cz. Děkuji nejen zastupitelům Vaší obce za dosavadní
spolupráci, ale i Vám občanům využívajících internetových služeb sítě „UNET“.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, osobních i pracovních
úspěchů,zdraví a spokojenosti v roce 2011.
Za partnerské zastoupení a regionálního správce sítě „UNET“
COMPAKT, Havlíčkův Brod
Vít Dohnal
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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. 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.,
Tomáš Klimeš, Petr
Štursa ml., Zdeněk
Paleček, Josef Němec
ml.,

Oběma družstvům se v letošní sezóně nedaří tak, jako v předchozích. Družstvo „A“
na začátku postrádalo jednoho z klíčových hráčů Petra Sáblíka a všechna tři utkání ze
začátku sezóny jsme prohráli. Ani po návratu P.Sáblíka se nám moc nedařilo a prohráli
jsme další utkání.Až nyní na konci první poloviny soutěže se podařilo celkem 3x zvítězit a
díky těmto výhrám jsme se posunuli na sedmé místo desetičlenné tabulky.
Družstvo „B“ je na to ještě hůře a jsou s jedinou remízou na konci desetičlenné
tabulky. Doufáme,že se družstvu B bude v druhé polovině soutěže dařit více a že se jim
podaří soutěž zachránit a tedy nesestoupit do okresního přeboru.
Sponzorem našeho sportovního klubu je firma ACO Přibyslav,která se zároveň
stala naším hlavním sponzorem ,dále pak 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 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,
s nadcházejícím závěrem roku 2010 bych Vás chtěla informovat o činnosti Sboru pro
občanské záležitosti. V tomto roce, tak jako i v minulých letech, jsme navštěvovaly
s kytičkou a dárkovým balíčkem naše spoluobčany, kteří oslavili kulaté i půlkulaté
narozeniny. Popřály jsme jim zdraví a štěstí do dalších let.
V neděli 12. prosince proběhlo vítání občánků. Do naší obce přibylo pět nově
narozených dětí. Po úvodním proslovu pana starosty předvedly děti z mateřské školy
program plný písniček a říkanek, který se všem přítomným velice líbil. Nakonec předal pan
starosta rodičům dětí kytičku a finanční dárek s přáním více dětí do naší obce.
Chtěla bych také poděkovat paní Martě Markové a paní Miladě Sobotkové za jejich
dosavadní práci, velmi se těšíme na další aktivní spolupráci v budoucím roce a další
návštěvy jubilantů.
Závěrem tohoto krátkého příspěvku bych
chtěla popřát všem občanům naší obce do nového
roku hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.

Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti našeho hasičského sboru v letošním
roce.
Činnost našeho sboru, jako každoročně, začíná v lednu přípravou tradičního
hasičského plesu a následného karnevalu pro děti. Letos jsme tančili a bavili se s kapelou
Fortuna poslední lednovou sobotu a následně v neděli odpoledne členky sboru připravily
velice pěkný program se spoustou soutěží, překvapení a dárků pro děti naší obce i okolí.
Při tomto dětském karnevalu vyhrávala kapela Ústavu sociální péče z Křižanova. Všem
přítomným se toto vystoupení velice líbilo.
Ještě jedna akce, nejen že byla připravována od začátku roku, ale již pěkných pár
měsíců zpátky, se nesla ve znamení myšlenky uskutečnění přepravy vody na velkou
vzdálenost a vysoké převýšení. Každoročně v našem okrsku námětové cvičení v tomto
duchu provádíme, ale to pouze na vzdálenost podstatně menší za účasti sborů okrsku
Velká Losenice. Myšlenka našeho velitele byla postavena na součinnosti sborů při
dopravě vody na dálku, jejich vzájemného sladění, organizovanosti a prověření technické
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způsobilosti svěřené techniky v extrémních podmínkách. Na základě tohoto byla celá akce
nazvána „ Rekord v dopravě vody na dálku“ na trase Dolní Loučky – Devět skal s
převýšením terénu 541 metrů ve vzdálenosti 63,46 km. Za 7 hod. a 5 min. bylo vše zdárně
zakončeno výstřikem vody na nejvyšším místě Žďárských vrchů.

Tato velice náročná akce, co se týče technického zabezpečení, lidské zodpovědnosti
a přístupu, rychlého organizačního rozhodování, vzájemné součinnosti a v neposlední
míře vírou v úspěšný výsledek, byla dne 8.5.2010 zapsána agenturou Dobrý den
Pelhřimov jako oficiální český rekord v dané činnosti a uznána platným. Celá akce měla
neskutečnou podporu nejen blízkého okolí v kraji Vysočina, ale plošně po celé ČR. Na
trati bylo rozmístěno 287 hasičských sborů z ČR a jeden sbor ze SR. Zájem médií byl také
veliký a dnes je možno s přesvědčením říci, že většina dobrovolných hasičů ČR zná SDH
Nové Dvory s jejím velitelem br. Jirkou Sáblíkem.
Námětová cvičení letošního roku byla zaměřena a vztahovala se na součinnost s
okolními sbory k dosažení vysněného cíle, tj. „dostat“ vodu na Devět skal. Z těchto
důvodů bylo 10.4. provedeno námětové cvičení v okolí Jeřábkova mlýna a 17.4. proběhlo
cvičení dálkové dopravy vody z Kadova na Devět skal – vše zdárně dopadlo.
Okrsková soutěž se letos uskutečnila 5.6. v Malé Losenici. Deštivé dny, které
předcházely vlastní soutěži, připravily velice náročné podmínky soutěžním družstvům.
Kvůli podmáčenému terénu organizační výbor soutěže rozhodl zrušit štafetovou část
soutěže. Náš sbor reprezentovalo nově složené soutěžní družstvo. V takto složitých
podmínkách jsme obsadili velice pěkné 5. místo.
Svěřenou techniku jsme jako každoročně využili při čištění koupaliště a rovněž tak
při úklidu místních komunikacích po přívalových
deštích, které naši obec několikráte potrápily.
Ze společensko-kulturní činnosti připomenu
posezení v altánku u koupaliště při pálení hranice s
čarodějnicí, stavění krásně nazdobené májky na návsi
obce a její slavnostní pokácení s hudbou a výborným
pohoštěním.
Po několika letech výbor zorganizoval
poznávací výlet pro své členy a rodinné příslušníky do
vojenské pevnosti Josefov, dále jsme navštívili zámek v Novém Městě nad Metují a
obdivovali jsme nádherné Adršpašské skály se zajímavým a velmi poutavým výkladem.
Zájezd jsme ukončili večeří u p. Šimáka ve vyhlášené hospůdce v Radostíně. Škoda jen
malého zájmu o tento zájezd.
Dne 27.11. jsme se již tradičně sešli na „domácí půdě“ v penzionu Starý dvůr při
večerním posezení s hudbou. Účast byla rekordní a nálada výborná.
Sbor se zúčastnil slavnostního 110. výročí založení SDH Sázava a 135. výročí
založení SDH Přibyslav. Ve slavnostních uniformách zástupci našeho sboru navštívili a
popřáli pevné zdraví do dalších let jubilujícím členům.
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Oproti tomu smutnou událostí byla chvilka, kdy jsme se naposledy rozloučili s
naším dlouholetým členem p. Janem Fišerem.
Nemohu nevzpomenout na velice pěknou akci, která se konala 22.8. na návsi u
kulturního domu. Jednalo se o odpoledne plné her, dobré nálady, soutěží a odměn, které
zajišťovaly členky našeho sboru u příležitosti dětského dne.
Pro sportovně založené členy byl uspořádán 14.8. tenisový turnaj čtyřher spojený s
opékáním prasete a večerním posezení. V nejlepší formě se letos
představila
dvojice ve složení Petr Sáblík a Petr Štursa st., která v celém
turnaji
nenašla přemožitele a zaslouženě zvítězila.
Mladí hasiči uspořádali tradiční Mikulášskou
obchůzku s andělem a čerty. Navštívili všechny děti obce
mladších 12ti let a předali jim drobné dárky.
Chtěl bych tímto poděkovat spoluobčanům ,
že nepotřebný železný šrot ukládají na určené místo.
V letošním roce bychom chtěli tuto skládku
přemístit za místní prodejnu.
V průběhu celého roku probíhaly
pravidelné schůze výboru a členské schůze. O všech
těchto
jednáních jsou vedeny řádné záznamy v Knize zápisů
našeho sboru.
Touto cestou si dovolím připomenout, že v letošním roce při okrskových volbách
byl zvolen starostou okrsku Velká Losenice starosta našeho sboru br. Ivo Němec a
zástupcem velitele okrsku Velká Losenice br. Jiří Sáblík ml.
Členskou základu k dnešnímu dni zajišťuje 131 členů, z toho je 99 mužů a 32 žen,
mladých hasičů do patnácti let je 30.
A jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další období? Především udržovat v
provozuschopném stavu svěřenou techniku, příkladně reprezentovat v okrskové případně
okresní soutěži, spolupracovat při přemisťování skládky železného odpadu na nové
stanoviště a větší účast členů na pořádání kulturních a společenských akcí v obci.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví, spokojenost v rodinném i pracovním
životě a trošku toho potřebného štěstíčka.

Za SDH Nové Dvory
Ing. Vladimír Halík, jednatel
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Hasičský kroužek
Hasičský kroužek pracuje při SDH už pátým rokem. Počet členů se výrazně změnil.
V průběhu roku odrostlo 7 dětí. Skupina mladších (6 – 11 let) zůstala: 4 holky, 5 kluků.
Přibylo 8 dětí (ve věku 6 – 14 let): Bedrna Michal, Dohnal Daniel, Dohnal Filip, Kulhánek
Matyáš, Němec Filip, Pátek Martina, Pátek Tomáš, Rosecká Sára.
A nyní krátké ohlédnutí za celoroční činností. Scházíme se celkem pravidelně
v sobotu navečer. Naší hlavní náplní je příprava na soutěž 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 s překážkami. Na soutěži
se nám dařilo. Dosáhli jsme
pěkných výsledků a po
přičtení výsledků z předešlého
podzimního kola jsme se
celkově umístili: mladší na 10.
místě, starší na 9.. Nový ročník
soutěže (podzimní kolo) jsme
zahájili v říjnu na sportovním
areálu v Mostištích. Disciplíny
byly: závod hasičské všestrannosti, štafetový běh, a štafeta požárních dvojic. Účastnili
jsme se pouze v kategorii mladší a skončili na průběžném 9. místě. Konečně začínají být
vidět výsledky naší snahy a dřiny.
O prázdninách jsme se ocitli na tzv. Srandamači. Pozval nás SDH Hamry nad
Sázavou. Jednalo se o přátelský mač mladých hasičů v požárním útoku a v motání hadice
C10. Byla to dvoudenní akce s přenocováním ve stanech. Děti byly nadšené.
V srpnu jsme vyrazili na další ročník Pochodu krajem J. Žižky a K. H. Borovského
okolím Přibyslavi. Počasí nám opět moc nepřálo, ale pochod se přesto konal. Našich 11
mladých hasičů vytrvalo a trasu jsme zdolali celou
bez zkratky. Zpestřením bylo několik stanovišť
s různými úkoly.
Poslední větší akcí bylo noční putování
okolím naší obce. Povinnou výbavou byla svítilna a
notná dávka odvahy. Trasa vedla lesem přes 6
stanovišť. Tam děti plnili různé úkoly. Start a cíl
byly v altánu, kde jsme pak opekli buřty.
DĚKUJEME rodičům mladých hasičů a SDH za
ochotu a pomoc. Věříme, že odhodlání dětem
vydrží a štěstí nám bude přát i nadále.
S přáním pěkných vánočních svátků, spokojenosti
a pevného zdraví v novém roce
vedoucí hasičského kroužku
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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:

604 296 590
Můžete si zaregistrovat zasílání SMS.
Jelikož je používána komerční technologie,bude odesílána je jedno č.p. jedna smska.

15

3 část textu z připravované brožury okrsku Velká Losenice o hasičích okrsku:
foto z požáru papírny v Ronově

Historie technického zázemí sboru.

Po třech letech od založení sboru byla zakoupena
první
stříkačka.Jednalo se o ruční stříkačku od firmy
SMEJKAL Praha Smíchov. Obec přikládala nově
založenému hasičskému 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.Z důvodu těžkopádnosti a
obtížnosti hašení požárů pomocí ruční stříkačky, se
začalo
vážně uvažovat o koupi nové již motorové
stříkačky.Toto se uskutečnilo roku 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.Aby se zajistil dostatek vody pro hašení všech stavení
v obci, vybudovala se v roce 1956 vodní nádrž u
Cimplových.
O rok později dostal sbor novou motorovou
stříkačku DS
16, přičemž dosavadní stříkačka byla převedena
hasičskému
sboru do Rudolce.V roce 1958 byla místní
hasičská
zbrojnice
moderněji
přebudována
a
upravena,čímž přispěla k estetickému vzhledu
obce a o dva
roky později do ní přibyl tolik potřebný nákladní
automobil
TATRA 805, který sbor vlastnil až do roku
2005,kdy byla
prodána našemu členovi bratru Markovi č.p. 54.
Na
podzim
roku 1974 získává náš požární sbor automobilovou cisternu CAS Praga RN z roku 1953, která
nám je i po tolika letech velkým a spolehlivým pomocníkem. V tomtéž roce se začalo
s výstavbou velké vodní nádrže za vsí.Po velkém úsilí většiny členů sboru se podařilo následný
rok stavbu dokončit.Od té doby tato nádrž každé léto slouží lidem ze vsi a okolí jako
koupaliště.V roce 1982 do výzbroje sboru přibyla nová skříňová motorová stříkačka PPS-12.
Její mobilnost oceňujeme mimo požárů také každým rokem na hasičských soutěžích. Protože
se na vodní nádrži u Cimplových projevil po 36 letech zub času,tak se v roce 1992 provedla
oprava celkovým vybetonováním nádrže a
následným
oplocením.V roce 1994 měl sbor další přírůstek do svého
inventáře a to druhou stříkačku PPS-12 která slouží jako
záložní a je udržována ve stoprocentním stavu.Z důvodu
špatného stavu motoru v nákladním autě Tatra 805 jsme
roku 1998 provedli jeho výměnu za nový z elektrocentrály,
kterou jsme dostali zdarma od bratra Bohumila Marka č.p.
54. Kvůli změně zákona o používaní vozidel na místních
komunikacích,kde se píše že z důvodu bezpečnosti je
zakázáno přepravovat osoby na korbě nákladního
automobilu, se stává naše Tatra 805 nepotřebnou a proto se
roku 2001 sbor rozhodl zakoupit jiný nákladní automobil, a to skříňovou PRAGA RN z roku
1951,která tento zákon splňuje.Toto auto jsme zakoupili v nepojízdném stavu a po velkém úsilí
se nám jej podařilo zprovoznit. Na podzim roku 2003 při každoročním zazimovávání techniky
jsme zjistili,že nádrž na naší cisterně je prorezlá a už by nemohla v příštím roce sloužit,proto
jsme se rozhodli nechat vyrobit v Modlíkově u pana Štědrého nádrž novou,kterou jsme hned na
jaře příštího roku nastříkali a namontovali na auto.V roce 2005 nás dvakrát zklamal motor na
skříňové ereně a proto jsme nechali udělat nový výbrus na motoru a zakoupili novou hlavu. V
roce 2008 jsme z důvodu nedostačujícího výkonu naší PPS dvanáctky,který se nejvíce
projevoval při soutěžích, provedli její opravu.V roce 2009 máme v plánu nechat udělat u
renomované firmy generální opravu motoru z naší erenky. Naši techniku stále udržujeme
v akce- schopném stavu,tak abychom dokázali veřejnosti, že i tak starou techniku je možné
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udržet v dobrém stavu.Toto jsme několikrát dokázali při našich výjezdech k požáru a odměnou
nám je údiv lidí kteří ocení krásu naší techniky na kterou jsme tolik hrdí.

K dnešnímu dni náš sbor vlastní tuto techniku:

Praga RN-skříň rok výroby 1951
Praga RN-cisterna rok výroby 1953
Motorovou stříkačku DS-16 rok výroby 1957
Motorovou stříkačku PPS-12 rok výroby 1982
Motorovou stříkačku PPS-12 rok výroby 1984

Pokud naše Máňa zrovna nehasí,nebo neodpočívá
v hasičárně,tak dělá radost malým dětem,které si ji velice
oblíbily.

Sled funkcionářů po dobu trvání sboru.
STAROSTA

1895 - 1899
1901 - 1904
1904 - 1921
1921 - 1929
1929 - 1939

Jan Bratršovský č.p. 10
Vojtěch Rosický č.p. 13
František Rosický č.p. 7
Josef Augustin č.p. 35
Jan Rosický č.p. 13
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1939 - 1942
1942 - 1945
1945 - 1971
1971 - 1975
1975 - 1997
1997 – 1998
1998 -

Josef Halík č.p. 1
František Marek č.p. 55
Josef Cimpl č.p. 19
Adolf Sobotka č.p. 62
Vladislav Cimpl č.p. 19
Vlastimil Kajuk st. č.p. 17
Ing. Ivo Němec č.p. 63

VELITEL

1895 - 1902
1902 - 1906
1906 - 1929
1929 - 1930
1930 - 1933
1933 - 1934
1934 - 1935
1935 - 1939
1939 - 1942
1942 - 1945
1945 - 1950
1950 - 1980
1980 - 1997
1997 - 2003
2003 -

Jan Kasal č.p. 3
Josef Rosecký č.p. 4
Adolf Sobotka č.p. 62
Vojtěch Fišar č.p. 7
Josef Cimpl č.p. 19
Bohumil Marek č.p. 54
Antonín Kárník č.p. 21
Josef Cimpl č.p. 19
Ladislav Marek č.p. 53
Josef Sobotka č.p. 23
Ladislav Marek č.p. 53
František Dvořák č.p. 9
Josef Sobotka č.p. 71
Tomáš Sobotka č.p. 71
Jiří Sáblík ml. č.p. 108
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JEDNATEL
1895 - 1899
1899 - 1902
1902 - 1903
1903 - 1906
1906 - 1914
1914 - 1921
1921 - 1929
1929 - 1930
1930 - 1932
1932 - 1934
1934 - 1935
1935 - 1939
1939 - 1946
1946 - 1948
1948
1948 - 1950
1950 - 1952
1952 - 1957
1957 - 1971
1971 - 1973
1973 - 1997
1997 - 1998
1998 - 2000
2000 -

Vojtěch Fišar č.p. 7
Čeněk Stehno č.p. 32
Vojtěch Fišar č.p. 7
Josef Augustin č.p. 35
Jan Rosický č.p. 13
funkci nikdo nezastával
František Cihlář č.p. 37
Jan Bratršovský č.p. 10
František Halík č.p. 11
František Fišar č.p. 24
Jan Mokrý č.p. 14
František Fišar č.p. 24
Stanislav Dvořák č.p. 9
František Dvořák č.p. 9
Jaroslav Tománek č.p. 39
Miroslav Cimpl č.p. 19
Jaroslav Tománek č.p. 39
Jan Rosecký č.p. 12
Josef Němec č.p. 72
Jan Sobotka č.p. 62
Bohumil Homola č.p. 42
Miloš Langpaul č.p. 28
Drahomír Lipka č.p. 81
Ing. Vladimír Halík č.p. 30
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POKLADNÍK, HOSPODÁŘ
1895 – 1928 v tomto období není známo,kdo tuto funkci
vykonával
1929 – 1932
František Fišar č.p. 16
1933 – 1944
František Halík č.p. 11
1945 - 1946
Božena Halíková č.p. 1
1947 - 1950
Josef Sobotka č.p. 23
1951 - 1952
Jaromír Augustin č.p. 35
1952 - 1973
Jaroslav Tománek č.p. 39
1974 - 1999
Josef Rychlý č.p. 20
2000 Martin Šmíd č.p. 19

1972
1973
1974
1976
1977
1983
1984
1986
1987
1988
1989
1989
1990
1991
1992
1993

ÚSPĚCHY SDH NOVÉ DVORY - Požární soutěže
2. místo v Nížkově
2. místo ve Velké Losenici
3. místo v Malé Losenici
5. místo v Sázavě
3. místo v Nových Dvorech
1. místo v Nových Dvorech
1. místo ve Velké Losenici
1. místo v Rosičce, 13. místo v okresní soutěži
1. místo v Bukové
1. místo ve Vepřové
1. místo ve Vepřové
9. místo v okr. kole v Bystřici n/P
3. místo v Malé Losenici
4. místo v Sázavě
5. místo v Nížkově
5. místo ve Vepřové
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3. místo v Sázavě
1. místo ve Vepřové
2. místo ve Velké Losenici
1. místo ve Vepřové, 4. místo v Novém Městě na Moravě
1. místo v Nížkově, 1. místo v Novém Městě na Moravě
3. a 5. místo v Nových Dvorech
2. a 5. místo v Sázavě
2. místo ve Vepřové
3. místo v Bukové
5. místo ve Velké Losenici
10. místo v Nížkově
4. místo ve Velké Losenici
8. místo v Bukové
3. místo v Bukové
4. místo ve Vepřové
1. místo v Nových Dvorech
4. místo v Malé Losenici
Úspěchy SDH Nové Dvory v soutěžích od roku 1972
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2009
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umístění

1
1

rok

Výbor sboru v roce 2010
Ing. Ivo Němec č.p. 63
VELITEL:
Jiří Sáblík č.p. 108
JEDNATEL:
Ing. Vladimír Halík č.p. 30
HOSPODÁŘ:
Martin Šmíd č.p. 19
ZÁST. VELITELE:
Drahomír Lipka č.p. 81
ZÁST. VELITELE:
Tomáš Sobotka č.p. 71
KRONIKÁŘ:
Ivana Bedrnová č.p. 79
STROJNÍK:
František Doležal č.p. 50
PREVENTISTA:
Jan Tonar č.p. 74
KULTURNÍ REFERENTKA: Ivana Němcová č.p. 68
ČLEN:
Milan Mokrý č.p. 14
Vlastimil Kajuk ml. č.p. 47
STAROSTA :

Počty členů Sboru dobrovolných hasičů Nové Dvory
od vzniku sboru (1895) do současné doby.
1895 ............... 16 členů
1921 ............... 22 členů
1929 ............... 16 členů
1930 ............... 17 členů
1931 ............... 15 členů
1932 ............... 17 členů
1933 - 35 ........ 20 členů
1936 ............... 19 členů
1937 ............... 20 členů
1938 ............... 16 členů
1939 ............... 26 členů
1940 ............... 19 členů
1943 ............... 22 členů
1945 ............... 28 členů
1965 ............... 34 členů
1970 ............... 36 členů
1971 ............... 37 členů
1972 ............... 41 členů
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1973 ............... 43 členů
1974 ............... 54 členů
1975 ............... 52 členů
1976 - 79 ........ 56 členů
1980 - 81 ........ 52 členů
1982 - 84 ........ 63 členů
1985 - 86 ........ 63 členů
1987 - 88 ........ 73 členů
1989 ............... 67 členů
1990 ............... 71 členů
1991 - 93 ........ 70 členů
1994 ............... 77 členů
1995 ............... 78 členů
1996-2005 …..77 členů
2006-2007 …. 97 členů
2008 ….…….113 členů
2010 ………. 121 členů

počet členů

Vývoj členské základny SDH Nové Dvory 1895 - 2010
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Významná životní jubilea oslavili
Šmerous Jaroslav č.p. 68
Fišarová Alena č.p. 82
Fišar Lubomír č.p. 82
Šmerous Jaromír č.p. 11
Langpaul Miloš č.p. 28
Benc Jaroslav č.p. 65
Doležalová Alena č.p. 50
Peschová Iva č.p. 96

60 roků
60 roků
60 roků

Pomejová Marie č.p. 23
Havlíčková Danuše č.p. 33
Sobotka Josef č.p. 71
Němec Ladislav č.p. 88

65 roků
65 roků

70 roků
70 roků

Fišarová Jiřina č.p. 59
Halíková Jaroslava č.p. 1
Vencálek František č.p. 77
Fišarová Františka č.p. 38

50 roků
50 roků
50 roků
50 roků
50 roků

75 roků
75 roků
75 roků

80 roků

Fišar Josef č.p. 38
Stehnová Vlasta č.p. 87
Langpaulová Ludmila č.p. 28
Tománková Božena č.p. 39
Palečková Blažena č.p. 76
Marková Irena č.p. 54
Čermáková Emílie č.p. 42
Čermák Jaroslav č.p. 42
Langpaul Josef č.p. 28
Stehno Oldřich č.p. 87
Janáček Jaromír č.p. 55
Růžičková Božena č.p. 23
Fišarová Božena č.p. 57

81 roků
81 roků
82 roků
82 roků
82 roků
83 roků
83 roků
83 roků
83 roků
83 roků
88 roků
90 roků
95 roků
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Nejstarší občankou naší obce je paní

Fišarová Božena č.p. 57

95 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme
Děti narozené v tomto roce:

Navždy nás opustili
Bohumila Rosecká č.p.4
Vendelín Pavlíček č.p. 79
Mokrá Marie č.p. 29
Fišar Jan č.p. 16

Fuchs Samuel č.p. 124
Marková Zuzana č.p. 115
Uttendorfská Soňa č.p. 64
Sáblík Jakub č.p. 108

Přihlásili se k trvalému pobytu:
Neprašová Hana, Nepraš Matěj č.p. 108; Glos Radim č.p. 119;
Hortová Alena a Hort Petr č.p. 118;

Odhlásili se z trvalému pobytu:
Pavlíčková Marie č.p. 79
Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Datum CELKEM ženy
21.12.2010
20.12.2009
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

318
310
302
292
287
268
256
251
247
246
245
243
242

173
170
164
160
156
147
139
135
134
133
133
133
132

Muži
145
140
138
132
131
121
117
116
113
113
112
110
110
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Pohyb obyvatel obce v roce 2010
Stav k 1.1.2010
Narozené děti 2010
Zemřeli 2010
Přištěhováni 2010
Odstěhováni 2010
Stav k 21.12.2010

314
4
-4
5
-1
318

Dále upozorňujeme všechnyobčany, že ty nejdůležitější věci
týkající se chodu obce a obecního úřadu vychází během roku na
internetových stránkách obce:

http://www.novedvory.eu
Mateřská škola má nové webové stránky:
http://ms.novedvory.eu
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Na závěr mi dovolte, abych Vám
popřál šťastné a veselé prožití svátků
vánočních i konce tohoto roku a do
dalšího života hlavně to zdraví, hodně
štěstí a úspěchů. Těším se na další
spolupráci s Vámi.
(starosta obce)
** Novodvorský zpravodaj 2010 ** vydala: Obec Nové Dvory **
**texty připravili: Ing. Ladislav Němec, Růžičková Jiřina,Šmíd Martin,Ing. Halík
Vladimír, Šmerousová Naděžda,Langpaulová Martina**
** grafická úprava: Šmíd Martin ** korekce textů: Ing. Halík Vladimír**
** vyšlo v nákladu 130 výtisků **

Nové Dvory 23.12.2010
28

