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     Vážení novodvorští občané,    
 

s blížícím se koncem roku vydáváme opět novoroční zpravodaj, abychom Vás mohli 
informovat o činnosti a dění v naší obci během uplynulého roku 2011. 

Dovolte mi proto, abych Vás seznámil, nebo Vám připomněl, co se u nás dělo. Tento 
rok byl zaměřen hlavně na menší investice. Jednak byly z počátku roku pozastaveny 
dotace z EU a naše finanční situace nám neumožňovala v I.pololetí větší výdaje. 

 
Jaké akce se tedy uskutečnily nebo právě probíhají: 

1. Byly instalovány radary – určitě pomohly ke zvýšení 
bezpečnosti a snížení rychlosti na hlavní silnici – celkové 
náklady byly 126 tis.Kč. 

2. V rámci programu obnovy vesnice se nám podařilo 
provést výměnu oken i dveří v našem kulturním domě. 
Věříme, že finančně ušetříme náklady na vytápění i za 
údržbu dřevěných netěsných oken – celkové náklady byly 

271 tis.Kč, z čehož dotace z KU činila 111 tis.Kč. Při této příležitosti jsme po 
dlouhé době nechali vymalovat celý 
kulturní dům, což mu velmi prospělo – 
náklady na malbu byly celkem 40 tis.Kč. 

3. Na základě žádosti zastupitelů obce byla 
provedena úprava místností obecního 
úřadu, která spočívala ve vybroušení a 
úpravě parketové podlahy i v malém 
sálku včetně nového nátěru. To si podlaha 
určitě zasloužila, protože její stav 
odpovídal spíše chlévu, než kulturní 
místnosti. Poděkování patří p.Tomáši 
Sobotkovi, který toto provedl. Dále 
úprava spočívala ve zbourání příčky mezi 
vstupní místností a úřadem, výměnou 
akumulačního elektrického topení za 
topení plynové, modernizací osvětlení a 
zbudováním příručního archivu, který byl dodnes v Mateřské škole. Těmito 
úpravami došlo ke zvětšení prostor, zlepšení prostředí i úsporám za energii. 
Celkové náklady představovaly částku 177 tis.Kč. Chtěl bych proto poděkovat i 
těm, kteří se o to zasloužili, panu Jaroslavu Šmerousovi, Jiřímu Sáblíkovi st., 
Jiřímu Pavlíčkovi i firm ě pana Bohumila Mokrého. 

4. Jak jistě víte, byla zrušeno klubovna pro mládež v hasičské zbrojnici. Náklady 
byly na elektrickou energii příliš vysoké a odezva mladých velmi malá až nulová. 
Přidaly se i stížnosti občanů v sousedství. Přesto není možné do budoucna 
dopustit, aby se neměli mladí kde scházet. Z tohoto důvodu již začala úprava 
půdních prostor v naší Mateřské škole dle dříve zpracovaného projektu. Získali 
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jsme na tuto stavbu dotaci ve výši 400 tis.Kč. Celkové náklady jsou 864 tis.Kč. 
Získají se tím dvě prostorné místnosti. Jedna bude sloužit MŠ a druhá mládeži. 
Výhodou bude rovněž zateplení školy. Začali jsme vyklízením půdního prostoru 
a to svépomocí. Všem zúčastněným bych proto rád tímto způsobem poděkoval. 
Poděkování zaslouží i Ing. Radek Wasserbauer, který zpracoval projekt, 
vykonává stavební dozor a vždy velmi spolupracuje s obecním úřadem. 

5. Na našem vodojemu byla zbudována anténa pro přenos 
Internetu, což přináší naší obci ročně 20 tis.Kč za nájem a 
jako bonus nám instalovali na obci kameru, která by měla 
pomoci zabránit různým nepřístojnostem v centru obce. 
On-line přenos je možno sledovat na webových stránkách 
obce. www.novedvory.eu. Odměnou pro uživatele 
internetu bylo snížení měsíčních poplatků. 

6. Na žádost občanů se dala popelnice k autobusové zastávce, 
aby se zamezilo nepořádku. Přesto to není zdaleka ideální. 
Předpokládám, že časem se to zlepší. Spoléhám na Váš 
smysl pro pořádek. Mládeži vezměte si s sebou na schůzky 
někdy i koště. 

7. Byl rovněž posílen počet kontejnerů na tříděný odpad u místní prodejny. Je 
jenom dobře, že naši občané třídí odpad, za který dostává obec finance, a tím 
nemusíme zvyšovat roční poplatek. 

8. V Mateřské škole byla vyměněna podlaha v herně napadená plísní, položen nový 
koberec a v jídelně bylo instalováno nové lino. Díky pomoci našich občanů byla 
akce provedena přes víkend velmi rychle, takže došlo k minimálnímu uzavření 
školky. Zvláštní poděkování zaslouží paní Vinopalová, která věnovala 
dřevotřísku na podlahu i firma p.Krejčiříka za rychlé provedení nové izolace 
podlahy a položení dřevotřísky pouze za cenu izolace. Celkové náklady na tuto 
akci činily 42 tis.Kč . 

9. Zásluhou pana Josefa Sobotky bylo nově 
zbudováno vodovodní připojení v délce 
300 m ze starých studní na druhém kopci 
s centrální studnou. Původní potrubí bylo 
děravé a voda se ztrácela. Tím jsme 
docílili větší zásobování záložního zdroje, 
který v současnosti slouží pro koupaliště 
a plnění nádrže u Cimplových. 

10. V Mateřské škole byla zakoupena 
atrakce pro děti a umístěna na zahradě školy, na což obec přispěla částkou 30 
tis.Kč. Staré vybavení z důvodu bezpečnosti dětí bylo odstraněno a byl rovněž 
upraven okolní terén. 

11. Jako každý jiný rok byla provedena 
výsadba stromků v obecních lesích. 
V letošním roce se vysázelo okolo 2 000 
kusů. Těžba se omezila pouze na stromy 
napadené kůrovcem a prořídlé části lesů 
vzhledem k rostoucím cenám za kulatinu 
(úhrada okola 2 000,-- za m3). 
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12. Připravuje se oprava cesty z obce do Timpla spočívající v položení nové vrstvy 
asfaltu od obce až na křižovatku k želenému mostu a dobudování asfaltové cesty 
od křižovatky k cyklostezce. Celkové náklady se pohybují okolo 5 milionů Kč. 
Bylo nutné zpracovat projekt (40 tis.Kč), zajistit geometrický plán (70 tis.Kč) a 
dohodnout s majiteli pozemků jejich odkoupení. Provedení této akce je závislé 
na schválení dotace z EU. Žádost o tuto dotaci se v současnosti vyřizuje. 

13. Firma SATT ve Žďáře nad Sázavou se rozhodla zbudovat do 5 let kabelový 
rozvod Internetu a televizních programů v naší obci. Byl zpracován projekt a 
nyní probíhá stavební řízení. Zahájení I.etapy se předpokládá v příštím roce. 
Celá akce bude financována firmou SATT. 

14. Pan Flesar z Jimramova se obrátil na naší obec o 
finanční pomoc na vydání rodinné kroniky, která se 
velmi podrobně týká jeho rodiny žijící ve Starých 
Dvorech už od roku 1422. Naší obci je v této 
publikaci věnována převážná část knihy, která nám 
byla předložena. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve 
výši 15 tis. Kč. Tato jednání vzbudila i velký zájem o 
historii obce. 

15. A proto na základě návrhu našich zastupitelů 
proběhla rovněž jednání s historikem panem 
Sadílkem z Velkého Meziříčí o zmapování 
historie naší obce z dostupných pramenů. Byla 
schválena smlouva a cena za tuto činnost – 

záloha 15 tis.Kč + 15 tis.Kč za zpracování celé 
zakázky. 

16. Staly se i věci nečekané. Jak jistě víte, rezignoval na funkci zastupitele 
Ing.Bohumil Marek. Byl velmi platným, schopným, snaživým a perspektivním 
členem našeho zastupitelstva. Proto vyslovuji svoje velké politování nad jeho 
rozhodnutím s nadějí,  že budoucnost vše změní. V každém případě zaslouží 
velké poděkování a ocenění za odvedenou práci. 

17. Měli jsme v plánu i další věci, jako na příklad horskou vpusť dole Podevsí, 
stanovistě pro kontejner bioodpadu, pro kovošrot, opravy kanalizace v místech 
porušení, ale k tomu, i když jsme jednali s mnoho firmami, nedošlo z důvodu 
jejich nedostatečné kapacity 

 
 
Co nás čeká v příštích letech: 
 
� Pokračování v rekonstrukci Mateřské školy. 
� Příprava stavebních parcel v sídlišti Podevsí II – odkup 

pozemků, zpracování studie a stavebního projektu. 
� Zateplení kulturního domu. 
� Zbudování památníku padlým za I. světové války. 
� A další akce, které si budete přát. 
� Pro Vaši informaci, příští rok by mělo dojít k zaměření lesů a 

pozemkovým úpravám. Tím by došlo i k zaměření cest, které 
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neodpovídají skutečnosti a zjednodušení parcel. Buďto na státní náklady a ušetří 
to peníze z obecního rozpočtu. Akce závisí na dotacích Pozemkového úřadu od 
státu. 

� Z rozhodnutí zastupitelstva obce by mělo rovněž dojít ke zrušení rybníku 
„Musilák“ propojením kanalizace a jeho zavezení. 

 
Co mě potěšilo: 
 

� Aktivita našich mladých Josefa Němce, hochů 
Burdových, kteří se pro celý rok vzorně starali o 
sečení obecních travních ploch a prováděli další 
činnosti pro obec. Za to jim vyslovuji velké 
poděkování. Jsem přesvědčen, že jim to vydrží i 
v příštím období a že se k nim připojí i další. 

� Poděkování zaslouží i všichni naši občané, kteří se 
zasluhují o pěkný vzhled naší vesničky, jak výzdobou 
svých domů, tak i jejich okolí. Nikde v okolních 
vesnicích to v takové kvalitě neuvidíte, což Vám je ku 
cti. 

� Znovu bych chtěl zdůraznit, že veškeré činnosti 
zastupitelstva závisí na Vašich přáních a 
připomínkách. Nežijte v ulitě, nebojte se říci svoje 
názory svým zastupitelům. Jsme tu kvůli Vám. 

 
 

Na závěr bych Vám chtěl popřát do dalšího roku pevné zdraví, 
mnoho úspěchů a zdaru ve Vašich činnostech, hodně štěstí a 

spokojené žití v naší vesnici. 
 

 
        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 566 333,97,-- . K 30. 11. 2011 měla obec na základním 
běžném účtu částku Kč 956 197,65,--. Na úvěrovém účtu bylo na začátku roku nesplaceno 
celkem 1 860 000,--, k 30.11. činí zůstatek tohoto úvěru celkem 1 370 000,--.  
 

Hospodaøení obce k 30.11.2011 
 
                                             
Příjmová část

Text SR x UR 30.11.2011
Daň z příjmů FO ze ZČ a FP 420 000,00 484 154,00
Daň z příjmů FO ze SVČ 53 000,00 51 269,00
Daň z příjmů právnických osob 450 000,00 444 114,00
Daň z příjmů práv.osob za obec 0,00 117 040,00
Daň z přidané hodnoty 950 000,00 996 017,00
Daň z nemovitosti 280 000,00 184 205,00
Daně a poplatky FÚ (§1***) celkem 2 153 000,00 2 276 799,00
Poplatky za zne čištování ŽP 7 000,00 14 000,00
Odvody zem.p ůdy ze ZPF 4 000,00 3 233,00
Poplatky za odpady 121 600,00 120 777,00
Poplatky ze ps ů 6 500,00 6 000,00
Poplatky za láz. a rekr. pobyt 1 000,00 0,00
Poplatky ze vstupného 300,00 0,00
Poplatky z ubytovací kapacity 3 000,00 320,00
Správní poplatky 1 000,00 2 710,00
Místní poplatky (§ 13**) celkem 144 400,00 147 040,00
Dotace na výkon státní správy a MŠ 93 500,00 85 800,00
Dotace (§4***) celkem 93 500,00 85 800,00
Prodej d řeva 20 000,00 123 579,00
Vodné 350 000,00 333 873,00
Prodej ryb 2 600,00 4 113,00
Příjmy-p ůjčovné v knihovn ě 1 000,00 0,00
Poplatky za odpady-firmy 16 000,00 14 000,00
Prodej a poplatky vlastní 300,00 0,00
Nájem zem ědělské a lesnické p ůdy 320 000,00 440 290,00
Pronájem sálu a ostatních ploch KD 800,00 22 000,00
Nájemné JMP za STL 71 000,00 70 036,00
Úroky z bankovních ú čtů-běžný účet 1 500,00 1 719,00
Příjmy ze zisk ů a dividendy 900,00 1 076,00
Agentura EKO-KOM 25 000,00 20 957,00
Vlastní činnost (§21**) celkem 809 100,00 1 031 643,00
Převod z fondu rozvoje a rezerv 200 000,00 0,00
Dotace Program obnovy venkova 0,00 111 000,00
Dotace na hasi če 0,00 14 000,00
Příjmy celkem 3 400 000,00 3 666 282,00  
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Výdajová část

Text SR x UR 30.11.2011
Platy za práce v lese 60 000,00 76 610,00
Nákup materiálu a pot řeb do lesa 15 000,00 20 380,00
Pohonné hmoty 3 500,00 3 204,00
Přibližování d řeva a ostatní služby 15 000,00 29 351,00
Lesní hospodá řství celkem 93 500,00 129 545,00
Zimní údržba 22 000,00 3 300,00
Platy za práci p ři prohrnování sn ěhu 18 000,00 12 000,00
Pohonné hmory zimní údržba 2 000,00 2 000,00
Doprava celkem 42 000,00 17 300,00
Výdaje na dopr. územní obslužnosti 72 000,00 13 055,00
Provoz ve řejné SD celkem 72 000,00 13 055,00
Platy zam ěstnanc ů na vodovodu 15 000,00 13 200,00
Všeobecný materiál 5 000,00 16 388,00
Provoz vodovodu 35 000,00 59 999,00
Daň z vyčerpané vody 70 000,00 42 274,00
Vodní hospodá řství celkem 125 000,00 131 861,00
Příspěvek Mate řské škole na provoz 150 000,00 150 000,00
Předškolní za řízení celkem 150 000,00 150 000,00
Neinvesti ční náklady na žáky P řibyslav 49 300,00 49 263,00
Neinvesti ční náklady na žáky V.Losenice 70 000,00 70 000,00
Neinvesti ční náklady na žáky Ž ďár n.S. 35 800,00 21 570,00
Neinvesti ční náklady na žáky Polni čka 0,00 2 280,00
Základní školy celkem 155 100,00 143 113,00
Knihovna - mzdy knihovnice 6 000,00 5 500,00
Knihovna - knihy 3 000,00 1 119,00
Činnost SOZ 7 000,00 7 772,00
Tělovýchova, sport 3 000,00 0,00
Zájmová činnosti mládeže 2 000,00 0,00
Příspěvky na dobro činné ú čely 5 000,00 0,00
Kultura,knihovna a mládež celkem 26 000,00 14 391,00
Elektrická energie, ve řejné osv ětlění 180 000,00 173 732,00
Přísp.Sdružení obcí P řibyslavsko 1 500,00 1 500,00
Místní hospodá řství celkem 181 500,00 175 232,00
Odvoz a likvidace nebezp.odpadu 7 500,00 2 136,00
Svoz komunálního odpadu 40 000,00 32 236,00
Provoz kontejneru na t říd.odpad 49 000,00 51 222,00
Ukládání bioodpadu Sázava 25 000,00 0,00
Ukládání odpadu Ronov 36 000,00 26 949,00
Odpadové hospodá řství celkem 157 500,00 112 543,00  
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            - ostatní osobní náklady-STK 1 000,00 0,00
            - předplatné časopis ů 600,00 0,00
            - nákup materiálu 4 400,00 24 201,00
            - opravy a údržba 5 500,00 0,00
            - pohonné hmoty 11 000,00 14 800,00
            - STK a oprava vozidel 2 500,00 0,00
Sbor dobrovolných hasi čů celkem 25 000,00 39 001,00
Ostatní osobní výdaje-zastupitelé 295 000,00 272 431,00
Zdravotní pojišt ění-zastupitelé 39 000,00 38 537,00
Platy zam ěstnanc ů 30 000,00 7 400,00
Ostatní osobní výdaje 48 000,00 62 820,00
Refundace mezd 10 000,00 10 186,00
Časopisy, Sbírky zákon ů 15 000,00 7 430,00
Všeobecný materiál 22 000,00 56 618,00
Úroky z úv ěrového ú čtu 80 000,00 59 618,00
Plyn v kulturním dom ě 18 000,00 17 103,00
Pohonné hmoty do obecních stroj ů 1 000,00 0,00
Poštovné a služby pošt 2 000,00 1 169,00
Telefon 12 900,00 6 852,00
Finanční výdaje+pojišt ění majetku 22 000,00 22 368,00
Školení 15 000,00 3 870,00
Provoz STL plynovodu 52 000,00 51 505,00
Práce výrobní a nevýrobní povahy 250 000,00 454 615,00
Opravy a údržba 6 000,00 0,00
Cestovné 3 000,00 1 958,00
Pohošt ění 3 500,00 4 517,00
Dary a blahop řání 3 000,00 18 000,00
Členské p říspěvky do spolk ů 5 000,00 15 060,00
Vnit řní správa celkem 932 400,00 1 112 057,00
Platba dan ě za obec 0,00 117 040,00
Splátky úv ěru 580 000,00 490 000,00
Investi ční výstavba v obci 860 000,00 581 063,00
Vnit řní správa ostatní celkem 1 440 000,00 1 188 103,00
Výdaje celkem 3 400 000,00 3 226 201,00  
 
 
V letošním roce byli pro obec z hlediska financí nejvýznamnější tyto akce: 
- Program obnovy venkova-výměna oken a dveří v Kulturním domě …… 271 770,-- 
- Nákup a montáž radarů v obci  ………………………………………… 126 144,-- 
- Rekonstrukce obecního úřadu vč. malování celého KD ……………….. 207 785,-- 
- Nákup serveru na obecní úřad ………………………………………….   39 296,-- 
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Návrh rozpočtu obce na rok 2012 

Příjmová část
Text Pol. § Návrh 2012

Daň z příjmů FO ze ZČ a FP 1111 450 000,00
Daň z příjmů FO ze SVČ 1112 52 000,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 450 000,00
Daň z přidané hodnoty 1211 1 000 000,00
Daň z nemovitosti 1511 200 000,00
Daně a poplatky FÚ (§1***) celkem xx xx 2 152 000,00
Poplatky za zne čištování ŽP 1332 7 000,00
Odvody zem.p ůdy ze ZPF 1334 4 000,00
Poplatky za odpady 1337 118 560,00
Poplatky ze ps ů 1341 6 000,00
Poplatky za láz. a rekr. pobyt 1342 1 000,00
Poplatky ze vstupného 1344 300,00
Poplatky z ubytovací kapacity 1345 1 000,00
Správní poplatky 1361 2 000,00
Místní poplatky (§ 13**) celkem xx xx 139 860,00
Dotace na výkon státní správy a MŠ 4112 94 600,00
Dotace (§4***) celkem xx xx 94 600,00
Prodej d řeva 2111 1039 80 000,00
Vodné 2111 2310 360 000,00
Prodej ryb 2111 2310 4 000,00
Příjmy-p ůjčovné v knihovn ě 2111 3314 1 000,00
Poplatky za odpady-firmy 2111 3722 16 000,00
Prodej a poplatky vlastní 2111 6171 1 000,00
Nájem zem ědělské a lesnické p ůdy 2131 1039 432 040,00
Pronájem sálu a ostatních ploch KD 2132 3319 21 000,00
Nájemné JMP za STL 2132 6171 71 000,00
Úroky z bankovních ú čtů-běžný účet 2141 6310 1 500,00
Příjmy ze zisk ů a dividendy 2142 6310 1 000,00
Agentura EKO-KOM 2324 3725 25 000,00
Vlastní činnost (§21**) celkem xx xx 1 013 540,00
Převod z fondu rozvoje a rezerv 8115 800 000,00
Příjmy celkem xx xx 4 200 000,00  

Text Pol. § Návrh 2012
Platy za práce v lese 5021 1039 80 000,00
Nákup materiálu a pot řeb do lesa 5139 1039 15 000,00
Pohonné hmoty 5156 1039 3 500,00
Přibližování d řeva a ostatní služby 5169 1039 30 000,00
Lesní hospodá řství celkem xx xx 128 500,00
Zimní údržba 5169 2212 18 000,00
Platy za práce zimní údržby 5021 2212 12 000,00
Pohonné hmoty zimní údržba 5156 2212 2 000,00
Doprava celkem xx xx 32 000,00
Výdaje na dopr. územní obslužnosti 5193 2221 20 000,00
Provoz ve řejné SD celkem xx xx 20 000,00
Platy zam ěstnanc ů na vodovodu 5011 2310 15 000,00
Všeobecný materiál 5139 2310 30 000,00
Provoz vodovodu 5169 2310 42 000,00  
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Daň z vyčerpané vody 5362 2310 70 000,00
Vodní hospodá řství celkem xx xx 70 000,00
Příspěvek Mate řské škole na provoz 5331 3111 150 000,00
Předškolní za řízení celkem xx xx 150 000,00
Neinvesti ční náklady na žáky 5321 3113 155 100,00
Základní školy celkem xx xx 155 100,00
Knihovna - mzdy knihovnice 5011 3314 6 000,00
Knihovna - knihy 5136 3314 3 000,00
Činnost SOZ 5169 3399 8 000,00
Zájmová činnosti mládeže 5194 3419 10 000,00
Kultura,knihovna a mládež celkem xx xx 27 000,00
Elektrická energie, ve řejné osv ětlění 5154 3631 180 000,00
Přísp.Sdružení obcí P řibyslavsko 5329 3639 1 500,00
Místní hospodá řství celkem xx xx 181 500,00
Odvoz a likvidace nebezp.odpadu 5169 3721 3 500,00
Svoz komunálního odpadu 5169 3722 40 000,00
Provoz kontejneru na t říd.odpad 5169 3723 55 000,00
Ukládání odpadu Ronov a Sázava 5169 3725 61 000,00
Odpadové hospodá řství celkem xx xx 159 500,00
            - ostatní osobní náklady-STK 5021 5512 1 000,00
            - předplatné časopis ů 5136 5512 600,00
            - nákup materiálu 5139 5512 10 000,00
            - opravy a údržba 5171 5512 5 400,00
            - pohonné hmoty 5156 5512 5 500,00
            - STK a oprava vozidel 5169 5512 2 500,00
Sbor dobrovolných hasi čů celkem xx xx 25 000,00
Ostatní osobní výdaje-zastupitelé 5023 6112 295 000,00
Zdravotní pojišt ění-zastupitelé 5032 6112 39 000,00
Platy zam ěstnanc ů + OOV 5011 6171 80 000,00
Refundace mezd 5029 6171 12 000,00
Časopisy, Sbírky zákon ů 5136 6171 15 000,00
Všeobecný materiál 5139 6171 60 000,00
Úroky z úv ěrového ú čtu +finan ční výd. 5141 6171 85 000,00
Plyn v kulturním dom ě 5153 6171 21 000,00
Pohonné hmoty do obecních stroj ů 5156 6171 1 000,00
Poštovné a služby pošt + telefon 5161 6171 9 500,00
Školení 5167 6171 15 000,00
Provoz STL plynovodu 5169 6171 52 000,00
Práce výrobní a nevýrobní povahy 5169 6171 350 000,00
Opravy a údržba 5171 6171 6 000,00
Cestovné 5173 6171 5 000,00
Pohošt ění 5175 6171 3 500,00
Dary a blahop řání 5192 6171 8 000,00
Vnit řní správa celkem xx xx 1 057 000,00
Splátky úv ěru 8124 580 000,00
Investi ční výstavba v obci 6121 6171 1 527 400,00
Vnit řní správa ostatní celkem xx xx 2 107 400,00
Výdaje celkem xx xx 4 200 000,00  
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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) 

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 
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. 
 
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, 
 

jako každý rok, tak i letos mi dovolte 
zhodnotit právě končící rok pohledem knihovnice 
v místní knihovně. 

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 12 
knih, které obohatily naši knihovnu. Jedná se 
především o romány pro ženy ze současnosti. 
Výběr knih byl proveden na základě žádostí z řad našich čtenářů. 

V říjnu letošního roku došlo k osvědčenému způsobu osvěžení našeho knižního 
fondu pomocí výměny zapůjčených knih z Krihovny M.J.Sychry ve Žďáře nad Sázavou, 
která s námi stále spolupracuje. 

Přeji všem obyvatelům Nových Dvorů krásné vánoční svátky a 
šťastný celý příští nový rok. Doufám, že naší knihovně 
zachováte svou přízeň a těším se na setkání s Vámi. 

 
UPOZORNĚNÍ NA ZÁVĚ R: 

od 1.1.2012 dochází ke změně výpůjční doby, 
otevřeno bude každé pondělí  

od 16:00 do 18:00 hodin. Děkuji 
 

                   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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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 

oddíl stolního tenisu 
          SK ACO Nové Dvory 

 

 
Sezóna 2011-2012 

Sportovní klub SK ACO Nové Dvory odstartoval novou sezonu 2011-2012, s určitými 
změnami. Z oddílu odešel Jaroslav Benc, který přestoupil do oddílu Sokol Nížkov. My 
děkujeme za reprezentování našeho oddílu v minulých letech a přejeme hodně štěstí v jeho 
novém oddílu. A do našeho oddílu se přihlásili Jan Veselý a Libor Urban. I těmto hráčům 
přejeme hodně vyhraných zápasů a dobré zapadnutí do týmu. 
PRVNÍ KOLO 
První zápas jsme nastoupili v sousední Sázavě. Bohužel hned v prvním kole nenastoupil 
Petr Sáblík pro nemoc, a ani Radovan Štursa, který byl v zahraničí. Chlapi nastoupili v této 
sestavě Šmíd Martin, Josef Halík, Jan Veselý, Radek Štursa. I když Sázava je nováčkem 
soutěže, náš celek na ni nestačil, a prohráli jsme 12:6. Body dělali Jan Veselý 3, Josef Halík 
1, Radek Štursa 1, Martin Šmíd 0. A vyhrála se jedna čtyřhra. Opět se projevil začátek 
sezony malá trénovanost a nemocnost. Snad to do příště zlepšíme. 
DRUHÉ KOLO 
Tento zápas nás doma čekal druhý nováček 
naší soutěže Orel Bystrice n. P. Nečekali 
jsme nic jednoduchého, protože tento celek 
každý rok svou soutěž vyhrává a postupuje 
výš. Na tento zápas jsme se sešli v sestavě 
Petr Sáblík, Radovan Štursa, Jan Veselý, a 
Josef Halík. A co jsme předpokládali se 
potvrdilo. I když jsme se snažili držet, 
Bystřice nám uskočila a už jsme to nestáhli 
a prohráli jsme 7:11. Body dělali Petr Sáblík 
3, Josef Halík 2, Radovan Štursa 1, Jan 
Veselý 0, a vyhrála se 1 čtyřhra.  
TŘETÍ KOLO 
Třetí kolo jsme jeli do Řečice. V Řečici se nám celkem daří, a tak jsme chtěli v tomto trendu 
pokračovat. Podařil se nám začátek a vyhráli jsme obě čtyřhry. I v dvouhrách se dařilo a 
nakonec jsme Řečici celkem jednoznačně porazili 13:5. Body dělali, Sáblík 4, Veselý 3, 
Štursa Radovan 2, Halík 2, a obě čtyřhry. 
ČTVRTÉ KOLO 
Po výhře v Řečici jsme chtěli potrápit i Lhotky , které pravidelně figurují na čelních 
příčkách. Celkem se to i dařilo. Vyhrála se jedna čtyřhra, a v průběhu hry jsme stále drželi 
krok. Bohužel chybělo trochu štěstí nebo více nasazení, to už dnes těžko říct ,abychom 
aspoň remízovali. Zápas skončil 8:10 a Lhotky si odvezly dle mého názoru šťastné 3 body. 
Body jsme si rozdělili Sáblík 4, Veselý 1, Šmíd 1, Halík 1, a jedna čtyřhra. 
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PÁTÉ KOLO 
Tentokrát jsme zajížděli do Netína  a chtěli jsme si vzít zpátky ztracené body s Lhotkami. 
Čtyřhry se rozešly smírně 1:1. Přišly dvouhry a ukázalo se jak je důležité, aby Petr Sáblík 
dělal body. Bohužel neměl den a udělal pouze jeden bod a jeden zápas skrečoval, když už 
bylo rozhodnuto. I to se bohužel stává a je dobré, že ho hráči podrželi. Snad zabere příště. 
Zápas skončil 11:7. Body dělali Sáblík 1, Veselý 3, Štursa 1, Šmíd 1, a jedna čtyřhra. 
ŠESTÉ KOLO 
Přijela k nám Velká Bíteš A. Už od začátku zápasu jsme měli velkou výhodu , protože 
přijeli pouze ve 3. Ale i tak to byl hodně napjatý zápas. I když jsme měli náskok už pět nula 
tak soupeř hodně zlobil a rozhodlo se v závěru kde jsme finální zápasy vyhráli a zápas 
skončil 11:7 pro nás. Body dělali Sáblík 3, Veselý 2, Štursa 0, Halík 1, +5 bodů 
kontumačně. 
SEDMÉ KOLO 
Jeli jsme do Velkého Meziříčí C a nedávali jsme si velkou šanci na úspěch. 
Ale jak to tak bývá i outseder může potrápit a nám se to 
podařilo. Je pravda že soupeř nenastoupil v nejsilnější sestavě 
chyběl jim nejlepší hráč, ale i tak byli favoriti. Celý zápas byl 
vyrovnaný a rozhodovalo se v posledním duelu, zda to bude 
remíza nebo vyhrajeme. S velkou dávkou štěstí jsme to zvládli a 
vyhráli ve Velkém Meziříčí 10:8 V tomto zápase se ukázalo, jak je 
důležité dělat body více hráči. I po zápase z toho měli všichni dobrý 
pocit. Body dělali Sáblík 4, Veselý 1, Šmíd 2, Halík 2, a jedna čtyřhra. 
OSMÉ KOLO 
Přijelo k nám Nové Veselí a my chtěli navázat na body z minulého kola. S tímto soupeřem 
máme vždy vyrovnané zápasy a i tentokrát se hrálo až do konce, že se nevědělo, kdo 
nakonec vyhraje. V tomto zápase se podařilo dobré střídání, kdy Radovan Štursa vystřídal  
Martina Šmída, a udělal důležitý bod který nás uklidnil a dovedl k vítězství 11:7. Body 
dělali Sáblík 3, Veselý 3, Halík 2, Šmíd 1, Štursa 1, a jedna čtyřhra. 
DEVÁTÉ KOLO 
Poslední zápas před Vánocemi jsme jeli do Velké Bíteše B. Tento soupeř nám moc 
nevyhovuje a tak jsme tam jeli s velkým respektem. Bohužel jsme začali špatně a prohráli 
obě čtyřhry , což se v závěru ukázalo jako rozhodující. I když se všichni hráči snažili a 
podávali dobré výkony stačilo to pouze na prohru 10:8. Body dělaly Sáblík 3, Veselý 3, 
Šmíd 1, Halík 1,  
Jenom musím dodat, škoda, že odešel  Jaroslav Benc do Nížkova, s ním by pro nás letošní 
rok byl dost zajímavý, a asi by jsme atakovali první místo. Na druhou stranu určitě našemu 
oddílu nedělá v Nížkově ostudu a my mu přejeme, ať se mu daří aspoň jako doposud. 
 
 
 
 

Sportovní klub zve všechny ob čany obce  
na turnaj neregistrovaných hráčů  ve stolním tenise. 

Turnaj se uskuteč ní ve čtvrtek  
29.12.2011 v 16:00 hodin v kulturním domě.  
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OP  

 
 
 
 
 
 

1.Orel Bystřice n.P. A 9 9 0 0 0 111:51 27 
2.Lhotky B  9 8 0 1 0 107:55 25 
3.Velká Bíteš B 9 4 1 4 0 76:86 18 
4.Nové Dvory A 9 4 0 5 0 81:81 17 
5.Velké Meziříčí C 9 4 0 5 0 74:88 17 
6.Nové Veselí A 9 3 2 4 0 77:85 17 
7.Velká Bíteš A 9 3 1 5 0 76:86 16 
8.SK Sázava A 9 3 1 5 0 71:91 16 
9.Netín A 9 2 2 5 0 73:89 15 

10.Řečice A 9 1 1 7 0 64:98 12 
 
Sportovní klub má tréninky v úterý a v pátek kolem půl sedmé, všichni kdo by měl zájem si 
přijít zahrát ,nebo by chtěli hrát za náš oddíl, mohou. Za sportovní klub SK ACO NOVÉ 
DVORY bych všem občanům chtěl popřát krásné a pohodové vánoční svátky, bohatého 
Ježíška a do nového roku všem jen to nejlepší hlavně hodně zdraví a ať se každému splní to 
jeho nejtajnější přání. 
      Za SK Nové Dvory Petr Sáblík 
    

Sbor pro občanské záležitosti 
 
          „Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“ 

J. W. Goethe 
Vážení spoluobčané, 

 
je tu opět závěr roku a s ním i tradiční novodvorský zpravodaj. 
Úvodem tohoto příspěvku bych chtěla poděkovat paní Martě Markové za její dlouholetou 
činnost ve Sboru pro občanské záležitosti, kterou v letošním roce ze zdravotních důvodů 
ukončila. Za paní Martu Markovou byla zvolena paní Dana Havlíčková. 
 
V roce 2011 jsme předaly našim spoluobčanům k jejich kulatým a půlkulatým 
narozeninám dárkové balíčky s kytičkou a popřály jim do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a pohody. Spolu se starostou obce jsme se také zúčastnili pěti zlatých svateb a jedné 
svatby kamenné, která se slaví po 65 letech společného života. 
 
Protože se i v letošním roce do naší obce narodili noví občánci, uspořádáme pro ně na 
začátku roku 2012 "vítání občánků". Rodi če budou včas informováni pozvánkou. 
 
Závěrem tohoto příspěvku mi dovolte Vám všem popřát do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a vzájemné tolerance. 
 

      Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
 
 
 
 



 17 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Vážení novodvorští občané a rodičové, 

rok 2011 pomalu končí a je tedy čas na malé pozastavení a jeho zhodnocení. 

Začátkem roku 2011 odešla z MŠ paní Klubalová (bez praxe ve školství), za což 

jsme velmi rádi. Nastoupila paní učitelka s dlouholetou praxí Šárka Zelenková. 

Za celý rok se udála, mimo běžných činností, spousta akcí a událostí,  

zde máte jejich výčet: 

20.12. – Vánoce v MŠ, 19.12. – vystoupení 

kouzelníka Waldiniho, během prosince a 

listopadu návštěvy solné jeskyně,  15.12. – 

vánoční vystoupení dětí, 5.12. - Anděl, 

Mikuláš a čertík v MŠ, 24.11. - divadlo 

Míša, Máša a Vánoce, 2.11. – vyrábění 

podzimníčků a strašidýlek s pouštěním 

draků, 20.-25.10. – položení nového koberce do třídy a PVC v kuchyňce, 8.10. – 

vyklízení půdních prostor školky, září - návštěva MŠ v Přibyslavi, 22.6. - loučení 

s prvňáčky, 8.6. - focení dětí, 1.6. - den dětí se skákacím hradem a trampolínou na 

zahradě, 25.5. - výlet do hasičského muzea v Přibyslavi, 5.5. - besídka pro 

maminky, 21.4. – brigáda rodičů - úklid zahrady, urovnání terénu, zrušení 

kompostové jámy, 20.4. - aprílový den – velikonoční dopoledne a odpoledne s 

čarodějnicí, 29.3. - zápis nových dětí do 

MŠ, 23.3. - jarní vycházka po 

novodvorském okolí, 22.3. – přišly 

nové postýlky, 3.3. - malování dětí 

s rodiči, 10.2. - školkovský karneval, 

18.1. - návštěva v ZŠ Přibyslav 

 
Vše o dění ve školce naleznete na našich 

internetových stránkách http://ms.novedvory.eu 
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Jedna akce za všechny:  

20.-25.10.2011 – položení nového koberce do třídy a PVC v kuchyňce 

Ve čtvrtek 20.10. odpoledne přišli někteří z rodičů 

odklidit nábytek ze třídy a odkrýt starý koberec, 

neboť byla na pátek 21.10. domluvena pokládka 

nového koberce do třídy a PVC do kuchyňky. Z 

důvodu špatného stavu staré dřevotřískové podlahy 

ve třídě zjištěného po odkrytí starého koberce jsme 

však byli nuceni zajistit rekonstrukci podlahy celé. 

V pátek 21.10. byla realizována izolace betonu a v sobotu proběhlo zakrytí novými 

dřevotřískovými deskami. Koberec byl díky tomu položen až v pondělí 24.11. 

Nakonec jsme však mohli školku opět otevřít stejně až 1.11., protože se ještě v den 

pokládky koberce porouchal plynový kotel a čekali jsme týden na náhradu za 

vadný díl. Za tuto akci patří velký dík rodičům, kteří nám velmi pomohli s výměnou 

podlahy a panu starostovi a zastupitelstvu obce za schválení investice do nové 

podlahy. 

Velmi si vážíme všech rodičů, kteří se dokáží 

aktivně zapojit do činností organizovaných 

v MŠ. Dále všech, kteří ochotně přiloží ruku 

k dílu vždy, když je třeba udělat něco pro 

školku a pro děti.  

Za to všem patří velký dík. 

Naší vizí je vychovávat šťastné a spokojené děti, které budou rády vzpomínat na 

mateřskou školu. Rozvíjet v dětech smysl a základy pro mezilidské vztahy, pro 

vztah k přírodě a celé společnosti, k prostředí v němž žijeme. Zároveň chceme děti 

dobře připravit pro vstup do základní školy, ale i do života. 

 
Příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2012 přeje kolektiv 
MŠ Nové Dvory: 
 

Mgr. Andrea Lomáková, Šárka Zelenková, Miluše Sáblíková a Hana Malá 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU 
 

      
Vážení spoluobčané,  
 

       dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných 
hasičů Nové Dvory v roce 2011. 

      Tradiční zahájení naší činnosti proběhlo pořádáním již 46. hasičského plesu v 
místním kulturním domě. O mnoho mladší je tradice v následném nedělním dětském 
karnevale. Při sobotním plese vyhrávala známá kapela Fortuna a v neděli 
odpoledne k dobré náladě a výborné atmosféře přijala pozvání 
kapela z Ústavu sociální péče Křižanov. Stejně jako v 
loňském roce nálada byla výborná a všem se jejich 
vystoupení líbilo. Jenom připomínám, že naše obec, již 
pravidelně několik let, zasílá tomuto ústavu 
finanční příspěvek, který slouží pro jejich vlastní 
potřeby. Obě tyto kulturní akce se vydařily a účast 
byla nad očekávání dobrá. Velice nás potěšili 
kolegové – hasiči z Velké Losenice, kteří se našeho plesu 
účastnili v uniformách. Jejich návštěvu jsme jim na oplátku 
opětovali. Byla tak započata vzájemná „spolupráce“ při pořádání 
těchto kulturních akcí jak u nás, tak ve Velké Losenici.  

            Z dalších akcí připomínám velice zdařilé 
sobotní odpoledne, kdy nejprve proběhly v prostorách 
místního kulturního domu sportovní soutěže pro děti u 
příležitosti jejich svátku a navečer se uskutečnilo kácení 
slavnostně nazdobené májky.  

            Na podzim jsme se již tradičně sešli v 
Penzionu Starý dvůr u příležitosti přátelského posezení s 
hudbou. O několik dní později byly v naší obci slyšet 
strašidelné zvuky čertů, které měl na povel Mikuláš s 

andělem. Tuto akci pořádají členky sboru s místní mládeží. 
             Ve velice hojném počtu jsme se v červenci zúčastnili 130. výročí založení 

SDH Nížkov a  125. výročí SDH Velké Losenice.  
            Ze sportovní činnosti připomínám účast na okrskové soutěži, která se letos 

konala ve Velké Losenici. Kromě družstva dospělých se této akce účastnili i zástupci 
mladší generace. Svoje dovednosti jsme dokázali rovněž v Sázavě na soutěži O pohár 
starosty, v Bukové, kde se koncem dubna konalo námětové cvičení v podávání vody, a při 
jarním čištění místního koupaliště. Na všech těchto akcích byla hlavně prověřena 
provozuschopnost svěřené techniky a dovednost její obsluhy.  
             Sportovní nadšení a zápal ze hry jsme si dokázali při tenisovém turnaji čtyřher, 
které bylo ukončeno večerním opékáním výborně připraveného selátka v altánku u 
koupaliště.  
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            Nejnáročnější akcí, které jsme se aktivně účastnili, byla výstava hasičské techniky 
a setkání dobrovolných a profesionálních hasičů z celé ČR na letišti Hřiště u Přibyslavi 
pod názvem Pyrocar 2011. Vystavovali jsme zde nejen naši historickou techniku, ale také 
jsme se starali o občerstvení přítomných 
návštěvníků.  

            Počátkem listopadu v sále 
místního kulturního domu proběhlo 
setkání zasloužilých hasičů okrsku Velká 
Losenice, kde byla slavnostně představena 
a pokřtěna Brožura okrsku Velká 
Losenice. V ní jsou podrobně zachycena 
historická data a události všech 
hasičských sborů okrsku Velká Losenice 
od jejich vzniku po současnost.  
            Co se týká technického zabezpečení 
sboru, náš sbor v současné době vlastní 
automobilovou cisternu Praga RN, kterou využíváme od roku 1974. Vyrobena byla v roce 
1953 a i po tolika letech je velkým a spolehlivým pomocníkem. V roce 1982 jsme náš sbor 
vybavili novou motorovou stříkačkou PPS12, která je především využívána mimo zásahů u 
požárů při hasičských soutěží. Ve vlastnictví sboru je ještě jedna motorová stříkačka PPS12, 
kterou jsme pořídili v roce 1984. Kompletní sestavu naší techniky doplňuje skříňový nákladní 
automobil Praga RN, zakoupený v roce 2001, který je vyroben v roce 1951 a motorová 
stříkačka DS 16 z roku 1957.  Naši techniku se snažíme udržovat v rámci možností k jejich 
stáří v akceschopném stavu tak, abychom všem dokázali, že i tak starou techniku je možno 
využívat v krizových situacích. V současné době má náš sbor 131 členů, z tohoto počtu je 32 
žen a 30 mladých 
hasičů. Toto vysoké číslo 
je dáno jednak 
vzrůstajícím počtem 
obyvatel naší obce, ale 
také příkladnou prací s 
naší mládeží. Všichni 
věříme, že v budoucnu 
povede tato aktivita ku 
prospěchu nejen 
hasičského sboru, ale i 
celé obce Nové Dvory. K 
významným událostem 
našeho sboru v letošním 
roce náleží pořízení 
nového slavnostního  
hasičského praporu, 
který bude slavnostně 
představen na 
prosincové valné hromadě. Návrh tohoto praporu vznikl na základě vyhlášené ankety a 
připomínek na našich internetových stránkách v první polovině roku. Na tomto místě mi 
dovolte, abych poděkoval všem, kdo nepotřebný kovový odpad ukládají na místní skládce.A 
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jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další období? Především udržovat v provozuschopném 
stavu svěřenou techniku, pokračovat v práci s mládeží a příkladně reprezentovat v okrskové, 
případně okresní soutěži. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, 
spokojenost v rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka do 
nového roku 2012.             

                      Za SDH Nové Dvory  
Ing. Vladimír Halík, jednatel 

 
 

HASIČI ZVOU VŠECHNY SVÉ ČLENY NA  
 

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU  
 

KTERÁ SE KONÁ V PÁTEK  
30.12.2011 v 19:30 HOD.  

V SÁLE KULTURNÍHO DOMU  
 
 

    

Hasičský kroužek 
 

Do hasičského kroužku chodí 15 mladých hasičů: Fišar Zdeněk, Fišarová Marie, 
Němec Tomáš, Pešková Aneta, Rosecký Patrik, Sáblík Jiří, Šmídová Natálie, Štursová 
Lucie, Vencálek David, Bedrna Michal, Kulhánek Matyáš, Pátek Tomáš, Pátek Martin, 
Němec Filip, Rosecká Sára. Během roku došlo pouze k organizačním změnám, a to 
přeskupení kategorie mladší (6-11 let) a kategorie starší (11-15 let). 

A nyní nám dovolte krátké ohlédnutí 
za celoroční činností. Scházíme se celkem 
pravidelně v sobotu navečer u hasičské 
zbrojnice. Účastníme se soutěže pro mladé 
hasiče HRA PLAMEN. Jarní kolo se 
konalo v květnu v Novém Městě na Moravě 
u SKI  hotelu. Disciplíny byly: požární 
útok, požární útok s překážkami a 
štafetový běh s překážkami. Soutěžili jsme 

v kategorii mladší. Velmi se nám dařilo. Obhájili 
jsme výsledky z podzimního kola. Po sečtení všech 
bodů jsme se celkově umístili na 6. místě (z 15 
kolektivů). Nový ročník soutěže (podzimní kolo) 
jsme zahájili v říjnu na hasičském cvičišti 
v Bobrové. Dovezla nás tam naše “hasičská Máňa“. 
Kvůli opravdu velmi špatnému počasí byly zrušeny 
obě štafety (štafetový běh, štafeta požárních dvojic). 
Běžel se pouze závod požárnické všestrannosti. I 
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když jsme na soutěž přijeli s družstvem 
mladších i starších, reprezentovalo nás pouze 
družstvo starších. Umístili se na průběžném 
33. místě (ze 45 hlídek). Zrušené disciplíny 
budou zařazeny do jarního kola.  

Letos jsme se poprvé účastnili okrskové 
soutěže, která se konala v červnu ve Velké 
Losenici. Byl to tzv. nultý ročník mladých 
hasičů z okrsku. Reprezentovali jsme 
v kategorii mladší i starší. Všechny zúčastněné 
kolektivy obdržely diplom a dort. Děti byly 

nadšené z atmosféry a z toho, že byly zařazeny 
mezi “chlapy“. Doufáme, že tento plán, zařadit 
mladé hasiče do okrskových soutěží, vydrží i 
nadále.  
DĚKUJEME rodi čům mladých hasičů a SDH za 
ochotu a pomoc. Věříme, že odhodlání dětem 
vydrží a štěstí nám bude přát i nadále. 
S přáním pěkných svátků, spokojenosti a 
pevného zdraví v novém roce 

       
vedoucí hasičského kroužku 
 

 
 

Vážení spoluobčané , 
         na našem obecním úřadě je možno získat některé ověřené výpisy, které jsou pro 

vás informativní nebo potřebné pro Vaše další jednání na jiných úřadech.  
 
Druhy vydávaných ověřených výpisů: 
 - Výpis z rejstříku trestů 
 - Výpis z obchodního rejstříku 
 - Výpis z živnostenského rejstříku 
 - Výpis z katastru nemovitostí  
 - Výpis bodového hodnocení řidiče 
 - Výpis se seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
 
Výpisy jsou vydávány: 
Kancelář obecního úřadu Nové Dvory 
Ceník služeb pracoviště Czech POINT na OÚ Nové Dvory: 
 
Výpis z rejstříku trestů  ............................. 50,-- Kč 
Ostatní druhy výpisů: 
 - první strana formátu A4  ...................... 100,-- Kč 
 - každá další započatá strana  ...............     20,-- 
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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. 
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Významná životní jubilea oslavili  
 
Sobotková Iva č.p. 78  60 roků 
Rosecká Vlasta č.p. 87  60 roků 
Ficbauerová Eliška č.p. 73 60 roků 
Marek Bohumil č.p. 54  60 roků 
Marek Miroslav č.p. 13  60 roků 

 
 
  Štursová Eva č.p. 24   65 roků 
  Sablík Jiří č.p. 39   65 roků 
  Růžička Přemysl č.p. 9  65 roků 
 

 
Němcová Marie č.p. 72   70 roků 
Fišarová Marie č.p. 2   70 roků 
Lojková Jaroslava č.p. 57  70 roků 
Lukačová Zdeňka č.p. 56  70 roků 
Kajuk Vlastimil č.p. 17   70 roků 
Fišar Josef č.p. 69    70 roků 
 

Šmerousová Helena č.p. 47  75 roků 
Šmerous Jaroslav č.p. 68   75 roků 
Lojek Josef č.p. 57    75 roků 

 
Dvořáková Božena č.p. 58  80 roků 

 
       Fišar Josef č.p. 38    82 roků 

Stehnová Vlasta č.p. 87   82 roků 
Langpaulová Ludmila č.p. 28 83 roků 
Palečková Blažena č.p. 76  83 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  84 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  84 roků 
Langpaul Josef č.p. 28   84 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  89 roků 
Fišarová Božena č.p. 57   96 roků 

Nejstarší občankou naší obce je paní 
 

Fišarová Božena č.p. 57  96 roků 
Všem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejemeVšem jubilantùm blahopøejeme    
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Děti narozené vDěti narozené vDěti narozené vDěti narozené v    tomto roce:tomto roce:tomto roce:tomto roce:                                            Navždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustili    
 
Hort Lukáš č.p. 124      Fišarová Františka č.p.38 
Růžička Ondřej č.p. 115     Marková Irena č.p.54 
          Růžičková Božena č.p. 23 
           Stehno Oldřich  č.p. 32 
         Tománková Božena  č.p.39 
Přihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se k    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:                                                                                             
 

Lomáková Andrea č.p. 115;  Kolouchová Pavlína č.p. 121;  Šmíd Jan č.p. 121; 
Šmídová Kristýna č.p. 121 
 

Odhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se z    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu: 
Štursa Petr ml. č.p. 89 
 

Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

  

Datum CELKEM ženy Muži 

17.12.2011 
21.12.2010 

318 
318 

172 
173 

146 
145 

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 
 

Pohyb obyvatel obce v roce 2011 
 

Stav k 1.1.2011  318 
Narozené děti 2011    2 
Zemřeli 2011   - 5 
Přištěhováni 2011    4 
Odstěhováni 2011          - 1 
Stav k 17.12.2011         318 
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STROM ŽIVOTA V OBCI 

 
 
Dále upozorňujeme všechny občany, 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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Na tomto místě přinášíme 1.díl z kroniky rodu Flesarů 
ve které se píše o naší obci. 

(text není nijak upravován ani korigován) 
 

Prvopočátky zápisů  
Do Dworu nových jsme přišli z osady Žďiar dne 16. dubna 1422. "Rodina naše, 

která do naši nové země přišla a jméno stejné máme, jak v zemi taliánské, to jak píšu 
Flesharius. Mniši potvorní naši rodinu vylákali, dlouho to jest, více jak čas dlouhý let 50. 
To bylo okolo léta 1380, kdy do místa zvaného Zdiar jsme přišli a tam naše rodina žíti 
započala v zemi té cizí a nám neznámá byla. Jazyk ten, kterýmž dnes hovoříme všichni 
nikdo neznal a nikdo nevěděl, co kdo hovoří, tím jazykem neznámým.  

V zemi, co my bydlet budeme, to proto, aby jsme tady nové sídlo založili pro celé rody 
nové naše. Lid dobrý tady jest a jak otec můj milý Benedikt Flesharius zvaný, říkal aby 
jsme poctiví po všechny léta života našeho dobří každému byly. To, že otec zemřelý mu 
do hlavy dával když on malý byl. Dokázati každý musí, jaký on jest člověk. Když někdo 
podvodník jest to nikdy už dobrý býti nemůže být ani on sám. Hádky a dluhy míti, to zlé 
bývá. To pak po život celý následky míti bude. Ženě své i ditkám svým říká,že když 
dobrý člověk jest, to po život celý jeho s každým v dobrém domluviti se může. Na osobu 
jinou, nůž ostrý bráti nemá, ten jen dobrý na dřevo jest. Jezuité, kteří v dalmatiku se halí, 
ti nejhorší bývají, to oni sami často lid obyčejný klamem svým a podvodně slovo boží 
hlásají. Osoby úlisné, podomní obchodníky do domu svého nikdy neber, když neznáš ho 
a když ženy doma mladé jsou.  

Když koně koupíš dobrého, když on zuby zdravé mívá. Daremný život míti budeš, 
když s frátery černými v krčmě seděti budeš, den každý. Hodovati můžeš, když zboží své 
máš. Mniši darmo na lid peklo svolává, když oni veskrze horší jsou. Nyní, když mor 
okolo nás často bývá, to na stráži býti musíš, ruky své a šat svůj čistý míti musíš, pokrmy 
staré do úst svých nevkládej. Cizí osoby do chalupy své nepouštěj, to oni ten mor sebou 
ze světa donáší všude. Majetek velký tobě nepomůže, když chorobu zlou máš doma. 
Místo své u chalupy i chalupu svou hlídati musíš, aby všelijací tuláci a pankarti cizí 
nebyly tam. Když ten mor jest, to ve vsi každé pochůzka hlídací býti má. Doma musíš 
nosítka pro nemocné míti. Vůz na potraviny a potraviny připravený míti máš v době zlé. 
Oklamati se nedávej, od základu vždycky všechno si prohlédni. U vozu spižného (na 
potraviny) vždycky musíš míti připravené v době zlé. Mocný člověk vždycky pravdu 
nemá on sám.  

Kameny mlýnské chleba ti dá, když opravuješ ho rok každý. Světlo ( přípravky na 
rozdělání ohně ), vždycky na místě suchém míti máš. Také stavení aby oheň nestrávil a 
voda nevzala. Nový osadník vždycky dobrý býti nemusí každý.  

Rád jsem byl, když naučení všelijaké potřebné od otce svého jsem dostal.To musím na 
paměti a v hlavě své na prvním místě míti po život celý. Čas ten, vždycky jak povětří 
bývá a odnáší ho.  

Na místě tomto, kde rodina naše žíti bude, to vždycky v paměti míti musíš, aby slova 
ta dodržována byla. Každý robotník to štěstí míti nemůže, aby písmena znáti sobě mohl. 
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Tak i soused dobrý, který vedle bývá, to on čísti i psáti pomáhá mně. S pomoci a 
spravedlností se svými pokrevními příbuznými žít člověk musí.  

Zapsal Fleshar Wacslaus I.  
 
Rok 1422:  
Přicházíme do vsi malé, která má 8 chalup otrhaných a jmenuje se Dvory nové. To 

nevím, proč Dvory nové, když všechny chalupy zlé jsou. Jest asi to, že nově ta osada 
založena nedávno jest.  

Otec milý můj Benedikt zakoupil léta 1370 v Dvorech malý hamr železný, žena jest 
Terezie ze vsi Mniškov (Nížkov). Jest to dcera Johana, zvaného Hanus, rychtář obecní. 
Otec můj 2 bratry má a 1 sestru. Sestra ta jeho dobrého muže má, ona Sofie zvaná jest.  

Když jsem na svět přišel to bylo 7. července léta 1401 ve Žďáře. Jak píšu do Dvoru 
nových jsem přišel léta 1422.  

Pracuji v hamru železném, to práce tuze těžká jest. Tady ještě pracuje mužů 12 a ti 
také dováží rudohlínu ze vsi Mniškov (Nížkov), Sirakowi (Sirákov), Podyessin (Poděšín) 
Matiegowi (Matějov), Augest (Újezd), Bucži (Budče) a Zdiara (Žďáru ) i jinde daleko.  

Buoh naši rodinu rád má a štěstí přeje nám, amen.  
Zapsal Fleshar Wacslaus 1.  
Rok 1423:  
Už rok druhý tady na hamru tom pracuji . Otec i matka praví mně, abych si pannu 

našel dobrou sobě hledal, protože už roky mám také, mám let 24. To dobrá pravda jest, 
no hledat pannu dobrou ve vsi malé těžké jest. Když ženit bych se chtěl, to na panství v 
Polné povolení dáti oni musí mně a to lehké dozajista nebude. Když hodně práce bývá, to 
jiný čas na věci druhé nebývá.  

V Polné městě malém jest panstvo zvané z Pirkesteina. Tam hrad pevný stojí a  
panstva mnoho potvorného tam bývá. My rozličné věci železné co v hamru děláme na 
panství dodávati musíme, něco jako za roboty a něco jako za peníz malý a hubený.  

Ve vsích okolo nás malých i v Polné takové, kde všelijací lidi různého náboženství 
jsou. Mnoho katolíků v Polné, ale i lid víry Bratrů českých. N a vsích všech katolíku není 
žádných. Ale však církevní páni lid veškerý tlačí na víru svou. Jen vlažní jdou jednou 
tam, podruhé jinde. Na naši rodinu také tlak jest stran farářů v Polné. My však jak pohani 
bývalí dali jsme se na víru pro nás spravedlivou, kterážto se jmenuje Bratrů českých. 
Všude v živé paměti slyšeti jest, jak biskup katolický Johan z Husince zvaný na hranici 
ohnivé ohněm upečený byl v Němcích.  

Roku toho tuhá zima počala dlouho zima drží do konce měsíce dubna, kde mráz i sníh 
polehává pořád. Pak po léto celé mokro chodí a málo potravy bude. Také dřevo, co do 
huti kupujeme drahé jest a hodně dražší i uhlí dřevěné z milířů dělané.  

Nevěstu dobrou jsem sobě sehnal, ta také je ze vsi mniškovské (Nížkova). Jméno 
Alžběta má  a dcera to jest Sidoniuse, zvaný černej. Rozena jest dne 6. května 1409 
a let má 16.  

Boha našeho svatého já prosím o milost jeho, to aby ruku mou držeti ráčil v své.  
Zapsaw Fleshar Wacslaus I. hamernik w Dvory nowi.  
Rok 1425:  
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Toho léta, zase zima silná panovala a z hamru jsem propustit musel 4 robotýře, které 
jsem zaplatit nemohl. Líto mne jich jest, když dítka malá oni mají. Snad až zase lepší 
bude nám.  

 
Tak na panství v Palné jíti jsem muselo svolení, abych svatbu míti mohl v roce tomto. 

Dáti jsem musel želez 12 (radlice na pluhy), také hřeby dlouhé kované, co šindelů 
dřevěných vtloukány jsou. Také 1 ovci mladou. Faráři na faru katolickou vajec 40 
čerstvých a 2 žejdlíku sýrce dobrého.  

Přišel den ten, kdy svatba naše byla jest.  
Do stawu Manželstwa wstaupiw Sem Wacslaus Freshar I. s Newiestau Dobrau 

Alžbietau z Wsi Mnisskowski dni 10 - octobris Letha 1425 W Mnisskowi. Otec Gest 
Sidonius, zwaneg cžerneg Newiesta Rozena Gest Dnia 6 - ho majus Letha 1409 W Wsy 
Mnisskowski Swarbu držal kazatel Nass bratrski Milicž z Polny.  

  (doslovný opis)  
My bývati budeme v chalupě hamru našeho v Dworech nových Alžběta let má 16, to 

ona tuze mladá a krásná panna jest.  
To rok pro nás velice překrásný byl. Budeme stavěti chalupu novou pro nás. Rodiče 

naše radost mají a všechno dobré přeji nám.  
Zapsaw Flesar Wacslaus I. hamernik Dwory nowe.  
Rok 1428:  
Dnia 5 - ho majus Letha 1428 na Swiet pržyssli w Famili Nassi dobry Dietka dwie 

maly. Gest to Flesar Wacslaus II. a geho sestra Alžbieta.  
 To W Dwory bylo gest.    
 
Další část mezi léty 1428 - 1433 chybí.  
Dozvěděl jsem se, ze stran všelijakých něco o době minulé a tak jsem to poznamenal 

pečlivě. Ty páni zvaní z Pirkesteina oni vlastně Češi jsou i nejsou.Jen známo jest, že víry 
katolické se drží pevně. O co více jest pro nás jev nedobrý, že on ten Johan Ptáček, jak se 
zve věrně bojoval na straně Zikmunda, proti vojům husitským a dosti udatně. Ví se, že 
léta 1427 společně s vladykou Janem, zvaným Trčka, kterýž jest se vynachází z Lípy a 
na Lipnici. To do nás dosti daleko leží.  

Nástupcem jeho v cestě vládnutí jest syn jeho jediný Hynce zvaný, jinak však Jindřich, 
zvaný Ptáček z Pirkesteina. On ženu sobě pojal pod jménem Anna, dcera pána bohatého 
tuze Merharda, to jistě Němec bude, z Hradce jest. Ono i ti páni co Čechové aneb 
Moravci jsou, rádi sobě jména německá dávají,aby více vážnosti prý měli před lidem 
robotným. Farář Joachim, katolický po vsích chodí a prosí o peníze na opravu kaple svaté 
Kateřiny v Polné, která na spadnutí jest. Nikdo dávati nechce nic o když ona tuze stará 
jest. My máme modlitebnu svou s věží nevysokou v Polné a nikdo z katolíků, ani mnichů 
i farářů jejich by ani penízek malý nedal nám.  

Rok 1434:  
Tak jsme letos malou chalupu postavili. My jednu jízbu máme a vedle stodolu na obilí 

a chlív pro dobytek potřebný náš. Celý je postavený z tesů silných a na střeše došky 
dobré máme. Máme 2 krávy dojné, 4 svině domácí malé, 20 kur domácích, 6 ovcí 
dohromady i se skopcem, 3 kozy. Dítka naše dvě zdravé jsou dobře. Na hamru pořád 
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hodně práce mám a tak zase 12 nás jest dohromady i s formany, co rudu vozí z daleka. 
Obchody dobré v Jihlavě jsou i v Brodu Německém i v Česlavi (Čáslavi). Také lidi 
potřební železo na nástroje potřebné od nás kupuji.  

 
Dnia 9 - ho septembris Letha 1434 na Swiet Božy pržysslo Dietko Nasse tržeti W 

Dwory nowi. Gest to Panenka mala Dúbrawka Flesarewa.  
 Zdrawie winssugem gim.  ( doslovný opis)  
 
Léta toho jež velká řež se strhla v místě zvané Lipany, koncem měsíce majus (květen) 

tu zmocnili se Čeněk, zvaný z Ronova i bratr jeho zase statků, které dříve jejich byly. A 
to v Ronově, jak píšu i v městě blízko od nás v Přibyslavě. Není dlouho tomu, co náš 
přední hetman husitský Jan Žižka zvaný, duši svou do nebe vypustil u té Přibyslavě , na 
nažlid obyčejný chválu pořád pěje. Ty statky měl dříve v držení jistý Johánek Hartwikus, 
jinak také Hartwig, také zvaný Rušinowský. Ten Čeněk zase dal ty statky trochu do stavu 
lepšího, ale zase prodává je Hynci, zvaný Ptáček z Pirkesteina. Ten Polnou za majetek 
svůj má. On ten Hynce jest tím válečníkem znamenitým, o čemž všude se hovoří dlouho. 
On prý rád zabijí nepřátelé své a pak drancuje s žoldáky svými vsi, kde on boje konal a 
velké loupeže si dováží na majetek svůj. I ženy prý silně pronásledoval s bandami svými. 
  

Zapsal W Flesar Wacslaus I. Hamernik W Dwory nowi  
Rok 1435:  
Ve Žďáře byl tvrdý opat Johan Dětřich na kterého si lidé i řemeslníci silně naříkají, jak 

jest nespravedlivý. Velké desátky požaduje, tak jako u nás v Polné. On roku minulého 
odešel a nastoupil jakýsi Vacslaus II. zvaný, on stejně bude žádat desátky jako 
předchůdce jeho.  

V létě v měsíci srpnu dne 17, velké kusy ledu z nebe padali, všechno okolo velké 
škody udělalo. Na poličkách malých i panských úroda pobitá ostala. I my jsme takové 
neštěstí zažili. Velký pláč je všude slyšeti a lidé rukama lomí, co do huby své míti 
budou? Chalupu i hamr vítr potrhal a tak hodně práce nové potřeba bude. Také přítok 
vody z řeky té, celý poničený ostal a tak všechno bahno odkopávati a odvážeti se musí. 
Vrchnost lidu postiženému daně odpustili. Jen faráři v Polné, katoličtí desátky žádají ve 
výši plné. Naše rodina i jiné, co katolíci nejsou odmítají desátky dávati. Kazatel náš 
Mili č, ten nechce zhola nic. On spravedlivý jest a všechny údove naši zbožni církve naši 
spravedlivé jeho hlas dobře poslouchají, co pranic se nelibí nepřátelům našim.  

Za dobu poslední let 2 se pořádek se jaksi více upevňuje i bezvládí také. Jest to z té 
příčiny, že jest ustanovena jakési řízení nazvané původy, kde jest má slovo velké ten pán 
z Hradce Merhart zvaný  

Ten Hynce jest vyslán z vojem válečníku a žoldnéřů od nás někteří naši za peníz dobrý 
mordovat jdou. Hrad pevný jdou vzíti šturmem, který se zve Wostroměř. Tady prý velký 
počet lapků, mordéřů a havěti všelijaké se pozdržuje a lid daleko široko sužují, 
loupežemi svými. Tady prý jest známý ten lupič Filip, zvaný Podaržovski. On a jeho 
bandy na hlavu jsou poraženi on sám se vydal živý.  

Zapsaw Flesar Wacslaus I. hamernik w Dwory nowi.  
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Na závěr mi dovolte, abych Vám Na závěr mi dovolte, abych Vám Na závěr mi dovolte, abych Vám Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál šťastné a veselé prožití popřál šťastné a veselé prožití popřál šťastné a veselé prožití popřál šťastné a veselé prožití 
svátků vánočních i konce tohoto roku a do dalšího života svátků vánočních i konce tohoto roku a do dalšího života svátků vánočních i konce tohoto roku a do dalšího života svátků vánočních i konce tohoto roku a do dalšího života 
hlavně to zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Těším se hlavně to zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Těším se hlavně to zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Těším se hlavně to zdraví, hodně štěstí a úspěchů. Těším se     na další na další na další na další 
spolupráci s Vámispolupráci s Vámispolupráci s Vámispolupráci s Vámi....    
    
                                                                                                                                                                                            

    

(starosta obce)(starosta obce)(starosta obce)(starosta obce)    
 
 
 

Nové Dvory 22.12.2011 


