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Vážení novodvorští občané,
Opět nastal čas, abychom provedli rekapitulaci událostí uplynulého roku 2012. Jako
každý předchozí rok Vám poskytujeme ke čtení novodvorský zpravodaj. Mým úkolem je
přiblížit Vám dění v obci a shrnout akce, které se uskutečnily nebo ty, které plánujeme
v budoucnu. Od Vás očekáváme připomínky, žádosti a náměty, kterými by se
zastupitelstvo obce mělo zabývat.

Nyní k tomu, co se v minulém roce uskutečnilo za Vaše peníze:
1.

2.

Začátkem roku se dokončila klubovna pro naši mládež v podkroví budovy
Mateřské školy. Náklady přesáhly 800 tisíc Kč, na které jsme dostali dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 tisíc Kč. Dotace nám ušetří naše
peníze, ale na druhé straně způsobuje spoustu administrativy navíc a zbytečných
starostí s rizikem, že kvůli
maličkostem, které
normálně uvažujícího
člověka ani nenapadnou, a
nám hrozí, že dotaci
musíme vrátit. Museli jsme
řešit připomínky hygieny
(nedostatečné osvětlení) a
hasičů (nová požární
zpráva, okno nad
schodištěm) a další
připomínky ostatních
institucí. No ale nakonec se
nám podařilo dostat souhlas s předčasným užíváním klubovny. Takže nyní je na
naší mládeži, aby tuto místnost využívala v co největší míře. Začíná se
základním vybavením z rozpočtu obce a očekáváme další požadavky, které by
využívání rozmnožily a maximálně rozšířily ke spokojenosti všech, kteří
klubovnu budou využívat.
Jsme si vědomi, že současný stav je polotovar, který musíme doplnit
vybudováním sociálního zařízení přímo v patře. V současné době je zpracován
projekt a očekáváme nabídky čtyř stavebních firem, abychom tuto část mohli
uskutečnit během letošní zimy.
Podmínkou pro využívání klubovny je rovněž, vzhledem k tomu, že je v budově
mateřské školy, zákaz kouření a povinnost přezouvání.
Další akcí bylo částečné zateplení Kulturního domu. Jednalo se o tepelnou
izolaci celého stropu, kterou provedla firma z Polné. Vynaložená investice stála
214 tisíc Kč, na kterou jsme v rámci Programu obnovy venkova dostali dotaci ve
výši 107 tisíc Kč. Věříme, že tímto výdajem ušetříme v příštích letech náklady na
teplo, nebude docházet k ledovým převisům ze střechy a likvidaci okapů. Proto
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až letos došlo k jejich opravě, kterou provedla firma p. Burdy, ze což zaslouží
poděkování.
3. Provedla se rovněž oprava cesty za Bencovými jako jedna z posledních. Oprava
stála 292 tis. Kč. Věřím, že ji uživatelé budou udržovat v čistotě ke spokojenosti
našich občanů.
4. Po dlouhých letech odkládání z různých důvodů se rovněž vybudovala horská
vpusť a úprava cesty k zahrádkám
v sídlišti „Podevsí“. Tím se dokončilo
protipovodňové opatření, aby tato část
obce nebyla ohrožována při povodních.
5. Na žádost našich občanů byly
instalovány zpomalovací prahy na
komunikacích v obci. Slouží ke
zvětšení bezpečnosti hlavně kvůli
dětem. Na druhé straně způsobují
problémy neukázněným jednáním
řidičů s těžkými náklady způsobujícími
znečišťování komunikace a
nepřiměřeným hlukem při přejíždění
prahů. Obojí musíme časem posoudit, jednat s neukázněnými uživateli a řešit ke
spokojenosti občanů.
6. Už dlouhé roky se uvažovalo o zautomatizování zvonění, k čemuž došlo až letos,
kdy tuto zakázku provedla firma Boroko z Brodku u Přerova za částku 48 tisíc
Kč.
7. Stejně tak se i dost dlouho z důvodu možnosti získat dotaci odkládala změna
místa pro skládku železného šrotu. Letos se toto uskutečnilo za pomoci hasičů a
skládka se překládá za prodejnu Jednota. Po vyklizení skládky „Podevsí“ bude
toto jediné místo, kde lze ukládat železný šrot. Na místě skládky je kontejner
zapůjčený bezplatně kovošrotem ze Žďáru nad Sázavou. Za to můžeme
poděkovat p. Martině Sobotkové, která se v této věci velice angažovala. Na místě
původní skládky železného šrotu budou z rozhodnutí zastupitelstva obce
umístěny kontejnery na plasty, papír a sklo v zájmu blízkých usedlostí.
8. Firma SAT ze Žďáru nad Sázavou provedla rozvod kabelové televize a
internetu v první části obce. Další etapa je naprojektována. Zájem máme na
provedení rozvodů ke všem nemovitostem.
9. Vzhledem k tomu, že jsme plátci DPH
musela být upravena cena vodného. I tak je
stále vzhledem k okolí nízká.
10. Ředitelství silnic a dálnic na základě jednání
s obcí provedlo prohloubení škarpy a úpravu
mostků v dolní části obce (směr Přibyslav)
z důvodu zabránění zaplavení přilehlých nemovitostí při prudkých deštích.
Celou opravu hradilo ŘSD.
11. Zásluhou ředitelky Mateřské školy a Ing. Bohumila Marka ml. byl postaven
nový domek na zahradě, který nahradil bývalý nevyhovující z bezpečnostních a
hygienických důvodů. Výdaje byly z převážně, až na 15 tis. Kč z rozpočtu obce,
hrazeny ze sponzorských darů. Za to zaslouží výše jmenovaní velké poděkování.
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12. Už dříve mi byla doručena petice, která
požadovala vrácení původního zvonu do naší
kaple. Vzhledem k tomu, že naopak s tím jiní
občané nesouhlasili, zastupitelstvo rozhodlo
nový zvon nevyměňovat.

Závěrem je mou milou povinností
poděkovat všem našim občanům, kteří se
starají o naši mládež, ať už se jedná o tréninky ping-pongu, nebo
činnost našich mladých hasičů. Děkuji všem občanům, kteří nám
pomáhají při zajišťování prací pro obec, všem, kteří zvelebují
obecní pozemky u svých nemovitostí, všem, kteří se starají o
květinovou výzdobu na zahrádkách i v oknech. Velmi si jejich
činností vážím a ještě jednou dík.

Zbývá mi ještě Vám všem popřát šťastné
a spokojené prožití svátků vánočních,
pevné zdraví, hodně štěstí
a úspěchů v novém roce.
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 1 047 090,45. K 30. 11. 2011 měla obec na základním
běžném účtu částku Kč 1 305 368,88. Na úvěrovém účtu bylo na začátku roku nesplaceno
celkem 1 270 000,-- k 30.11. činí zůstatek tohoto úvěru celkem 740 000,--.

Hospodaření obce k 30.11.2012

6

7

8

9

10

11

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 19:30-21:00 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 2013 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému
pobytu, tzn.,že za č.p. bude hrazena částka 2 000,-- pod variabilním symbolem
20130333.
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

12

Knihovna v obci
Vážení čtenáři,
Chtěla bych Vám poděkovat za stálou přízeň
naší obecní knihovně. Zároveň děkuji za podporu
místnímu obecnímu úřadu, který poskytuje peněžní
prostředky pro pravidelné doplňování nových knih
a stará se o celkový chod a údržbu budovy, ve které
je knihovna umístěna, která letos prošla
přestavbou, kvůli které se změnil vchod do
knihovny. Nyní je přístup v zadní části budovy ze
zahrady. Na sklonku letošního roku bylo z příspěvku a z částky vybrané na peněžních
příspěvcích čtenářů nakoupeno celkem 14 knih. Letos byl zájem čtenářů
soustředěn především na české autory, čemuž se podřídil i
následný výběr nových knih.
Doufám, že si každý čtenář nových knih vybere to
správné čtení pro sebe. V říjnu letošního roku došlo
k osvědčenému způsobu zapůjčení knih z výměnného fondu
z knihovny 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.

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 2012-2013
První kolo
A máme to tady. Pro A tým Nových Dvorů začala sezona, a rád bych Vás průběžně informoval o našich
výsledcich.Za naše družstvo jsou na soupisce zapsáni tito hráči. Petr Sáblík, Jan Veselý, Radovan Štursa,
Martin Šmíd, Josef Halík, Radek Štursa, Libor Urban, Petr Langpaul a Petr Štursa. K prvnímu zápasu jsme
zajížděli do Velkého Meziříčí, kde jsme se utkaly s C týmem. Jeli jsme v této sestavě Petr Sáblík, Radovan
Štursa, Josef Halík a Martin Šmíd. K prvnímu zápasu jsme přistupovali s velkým respektem, protože jak už to
je u nás každý rok zvykem se k tréninkům přistupovalo různě, a tak jsme nečekali moc velké zázraky. Nakonec
to pro nás nedopadlo tak zle a odjely jsme s prohrou 11:7. Zápas se pro nás začal vyvíjet slušně.Na 1 čtyřhru
nastoupil Petr Sáblík s Radovanem Štursou a celkem pohodlně vyhráli stavem 3:0, ve druhé čtyřhře se
představili Martin Šmíd s Josefem Halíkem a začali dobře vedli už 2:0 na sety bohužel se soupeř zlepšil a
chlapi odešli od stolu s prohrou 3:2. Souboj s V. Meziříčím se ukázal být hodně vyrovnaný, a proto se mnoho
zápasů hrálo na 5 setů bohužel jich většinu v koncovce vyhrál soupeř a proto zaslouženě vyhrál. Je to pro nás
škoda, protože se hrálo dle mého názoru dobře, jenom nám chybělo trochu štěstí anebo více zkušeností. Nu co
zkusíme to příště napravit, to budeme doma hostit tým Lhotek, který se loni umístil na druhém místě naší
soutěže. Dnes dělali body-Sáblík 4,5 - Šmíd 1- Halík 1- Štursa 0,5.
Druhé kolo
Druhé kolo nás čekal soupeř z Lhotek. Loni druhý
tým naší soutěže, a tak jsme čekali těžký zápas.
Protože mnoho hráčů se přihlásilo na sobotní
hasičské posezení, tak jsme požádali soupeře o
předehnání. Bylo vyhověno a hráli jsme ve čtvrtek
v našem kulturním domě. Za Nové Dvory
nastoupila stejná sestava jako ve Velkém Meziříčí
a to Petr Sáblík, Radovan Štursa, Martin Šmíd a
Josef Halík. V průběhu hry se ukázalo, že naše
obavy byly zbytečné, protože z loňské sestavy
Lhotek tam zbyl pouze jeden hráč, ostatní přešli do
jejich A týmu, a tento tým byl doplněn hráči
z nižších soutěží. Už čtyřhry naznačily že by jsme
měli vyhrát. Podařilo se nám obě vyhrát a založit
tak na dobrý výsledek. Poté nastoupili k dvouhrám
Radovan Štursa a Josef Halík. Radovan začal
velmi dobře a vedl už 2:0 na sety bohužel se opět projevil jeho problém dohrát dobře rozjetý zápas. I když se
snažil a bojoval, prohrál 3:2 a dost naštvaně odešel od stolu. Naštěstí se z toho vzpamatoval a v dalších
zápasech už to bylo daleko lepší. I zápas Pepy Halíka skončil prohrou 3:2 a bylo srovnáno. Naštěstí v dalších
zápasech se nám podařilo soupeře přehrát a bodově mu odskočit. Ještě bych chtěl vyzvednout poslední zápas
Radovana Štursy opět se dostal do stavu 2:2 na sety, ale konečně se mu podařilo tento zápas dotáhnout do
vítězného konce. Proč se u toho pozastavuji? Z 8 jeho letošních zápasů jich 5 hrál na 5 setů a až ten pátý
dokázal vyhrát, tak jen doufám, že se to už zlomilo a i on sám si začne daleko víc věřit, protože herně hraje moc
dobře, ale chyběla mu koncovka. No abych to už neprotahoval, nakonec jsme vyhráli 14:4 a slavili tak první
letošní vítězství. Body v zápasech dělali Petr Sáblík 4,5 – Martin Šmíd 3,5 – Josef Halík 2,5 - Radovan Štursa
3,5. V příštím zápase nás čeká derby se sousední Sázavou tak uvidíme, jak se nám bude dařit. V loňské sezoně
s nimi máme zápornou bilanci tak jim máme co vracet.
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Třetí kolo
Ve čtvrtek 1. 11. jsme zajížděli na derby do sousední Sázavy, kde nás čekal těžký a vyhecovaný zápas. Jeli
jsme tam již v tradiční sestavě Petr Sáblík, Radovan Štursa, Martin Šmíd a Josef Halík. Hned od začátku zápasu
se jedno družstvo popichovalo s druhým, a proto byly zápasy ještě víc napínavé. Pro nás začalo střetnutí velmi
dobře, protože jak Petr Sáblík s Radovanem Štursou tak i Martin Šmíd s Pepou Halíkem dokázali své čtyřhry
vyhrát, což se ukázalo být na konci střetnutí rozhodující.
Utkání se přelévalo z jedné strany na druhou a pořád nebylo
jasné, které družstvo z duelu vyjde vítězně. Rozhodující a
velmi důležitý zápas byl Martina Šmída s Vlastou Ločárkem.
Tento zápas se protáhl na 5 setu a v posledním setu se
střídaly mečboly jednou pro Sázavu jednou pro Nové Dvory.
Nakonec jsme byly šťastnější my a tímto zápasem získal
Martin rozhodující 10 bod, nic se na tom nezměnilo ani tím
že Petr Sáblík poslední zápas proti Honzovi Hoškovýmu
prohrál. Velmi důležité pro nás bylo, že jsme se o dělbu bodů
podělily a každý nějaký ten bod udělal + výborně sehrané čtyřhry. Každý z hráčů si zasloužil pochvalu, protože
v takovémto derby je to dost o nasazení, štěstí a odhodlání vyhrát. Děkuji všem za předvedenou hru. Body
dělali Petr Sáblík 3,5- Martin Šmíd 2,5- Josef Halík 2,5- a Radovan Štursa 1,5. Příští zápas doma hostíme
Velkou Bíteš B a rádi bychom navázali na vítěznou vlnu.
Čtvrté kolo
8. 11. k nám na zápas přijela Velká Bíteš B. V loňské sezoně jsme s nimi měli velké problémy, u nich jsme
prohráli a doma remízovali, tak jsme chtěli tuto bilanci změnit a konečně je porazit. Do zápasu jsme nastoupili
klasicky, jako doposud ve všech zápasech Petr Sáblík, Radovan Štursa, Josef Halík a Martin Šmíd. Věděli jsme,
že bude záležet na každém bodě a tak už ve čtyřhrách jsme jeli naplno a povedlo se nám obě dvě vyhrát, i když
Petr s Radkem to vybojovali až v posledním setu a vyhráli 3:2, ale o to z toho byla větší radost. V tomto zápase
se musím zmínit o jednom hráči z Velké Bíteše a to o 11 letém Vaculíkovi, s kterým jsme všichni vyhráli pouze
z trochy štěstí a možná zatím jeho malou zkušeností. Všichni jsme ho porazili 3:2, ale moc jsme se nadřeli a
myslím si, že u nich při odvetě to možná dopadne trochu jinak. Nakonec se nám zápas s Bíteší povedl a vyhráli
jsme ho 13:5, ale kdo tam byl tak ví, že to bylo pro soupeře dost kruté. Nic méně jsme vyhráli a zajistili si tak
další 3 body do tabulky. Po tomto zápasu jsme všichni odcházely domů s dobrým pocitem a snad i větším
sebevědomím. Body dělali Petr Sáblík 3,5-, Radovan Štursa 3,5- , Josef Halík 3,5-, Martin Šmíd 2,5. Příští
zápas nás čeká těžký soupeř ze Žďáru a to TJ Žďár E, tento soupeř k nám letos sestoupil z výší soutěže a zatím
u nás neztratil ani bod. Tak se pokusíme soupeře trochu potrápit a třeba překvapit.
Páté kolo
18. 11. jsme zajížděli k mistrovskému utkání do sousedního Žďáru nad Sázavou, kde nás čekal těžký soupeř TJ
Žďas E, který loni sestoupil z vyšší soutěže, a proto má letos ambice na postup zpět do Okresního přeboru 1Tř.
Na tento zápas jsme jeli v této sestavě Petr Sáblík, Štursa Radovan, Štursa Radek, Josef Halík. Hned při
úvodních čtyřhrách se naše předpoklady potvrdily a soupeř nám ukázal svoji sílu, i přes veškerou naši snahu
jsme obě dvě čtyřhry prohráli. Ke dvouhrám jsme
přistoupili, že nemáme co ztratit a se soupeřem
jsme si pěkně zahráli a myslím si, že jsme mu byli i
zdatným soupeřem. V tomto zápase se moc
nedařilo Petru Sáblíkovi a spíš se trápil sám se
sebou než se soupeřem. Každopádně můžete hrát
jen to, co vám soupeř dovolí a v tom to zápase nám
toho moc nedovolil a zaslouženě vyhrál 12:6. I přes
porážku byl pro nás tento zápas přínosem, nejen tím
že jsme si zahráli s kvalitním soupeřem, ale hlavně
zjištěním, že když jeden ze základní čtyřky nemůže,
tak že ho plnohodnotně zastoupí Radek Štursa,
který zde zahrál dobrý zápas a ukázal, že kdykoliv
může nastoupit. Body dělali Petr Sáblík 2,- Josef
Halík 2,- Radovan Štursa 1,- Radek Štursa 1.
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V neděli 25. 11. v 9:00 nás doma čeká soupeř z Fryšavy, který zatím ještě nevyhrál, a proto se pokusíme jim
nedat šanci tuto bilanci změnit a budeme se snažit připsat si další 3 body do tabulky. Všechny fanoušky
k tomuto zápasu samozřejmě zveme.
Šesté kolo
V neděli 25. 11. jsme nastoupili v našem kulturním domě k zápasu proti celku Fryšavy. Fryšava byla tabulkově
na posledním místě a tak jsme chtěli soupeře porazit a připsat si tak 3 body do tabulky. Do zápasu jsme
nastoupili v této sestavě. Petr Sáblík, Radovan Štursa, Josef Halík a Martin Šmíd. Začátek nám vyšel výborně,
podařilo se nám vyhrát obě čtyřhry a založit tak na dobrý výsledek. I ve dvouhrách to nebylo špatné z prvních 4
jsme 2 vyhráli a drželi si tak náskok. Po prvních dvouhrách nás dost překvapil Radovan Štursa, který se
rozhodnul střídat, že se mu nedaří a tak do zápasu nastoupil Radek Štursa, který opět dokázal, že do A týmu
patří a svým dobrým výkonem získal pro družstvo jeden bod. I ostatní hráči podaly dobré výkony a díky tomu
jsme Fryšavu porazili 12:6 a splnili si tak úkol, s kterým jsme do zápasu vstupovali. Za předvedenou hru
zaslouží všichni hráči pochvalu, protože styl, se kterým se
Fryšava prezentovala nám, až tak moc nevyhovuje a i
proto to jsou cenné body. Body dělali Petr Sáblík 3,5Martin Šmíd 3,5- Josef Halík 3,5- Radovan Štursa 0,Radek Štursa 1. V neděli 2. 12. zajíždíme do Velké Bíteše
kde se střetneme s A týmem který se momentálně
pohybuje na druhé pozici naší soutěže. Takže čekáme
těžké utkání, v kterém se pokusíme soupeře při nejmenším
potrápit.
Sedmé kolo
V neděli 2. 12. jsme jeli do Velké Bíteše kde nás čekal
těžký soupeř. Sešli jsme se v této sestavě Petr sáblík, Martin Šmíd, Josef Halík a Radovan Štursa. Bohužel už
po čtyřhrách se ukázalo, že jsme narazili na těžkého soupeře a bohužel jsme obě prohráli. Tak jsme ke
dvouhrám přistoupili, že si prostě zahrajeme a že už nemáme co ztratit. Myslím si, že jsme předvedli dobrý
výkon a odjížděli jsme s pocitem, že jsme zápasu dali vše. Bohužel i po předvedeném výkonu jsme zde prohráli
11:7, ale určitě jsme byli spokojeni s našim výkonem. Body dělali Petr Sáblík 4-, Radovan Štursa 2- , Martin
Šmíd 1, Josef Halík 0. Dalším soupeřem pro nás bude Nové Veselí, se kterým to je vždy dost vyrovnané. Tak
uvidíme, jak se nám povede.
Osmé kolo
Ve čtvrtek 6. 12. k nám přijel soupeř z Nového Veselí, se kterým sehrajeme vždy vyrovnanou partii. Nastoupili
jsme v již tradiční sestavě Petr Sáblík, Radovan Štursa, Martin Šmíd, a Josef Halík. Po odehrání čtyřher byl stav
nerozhodný 1:1 a nastupovalo se na dvouhry. První dvě dvouhry se nám podařilo vyhrát a dostat se tak do
vedení. Bohužel při dalších hrách se ukázalo, že Petr Sáblík neměl svůj den a 2x prohrál a bohužel se nedařilo
ani Marinu Šmídovi, který se po dvou prohraných zápasech nechal vystřídat a zastoupil ho Radek Štursa.
Bohužel ani on nepřinesl obrat zápasu a my jsme prohráli s Novým Veselím 11:7. Když se tet zpětně dívám na
tento souboj, tak vyhrál ten, který dal do zápasu větší nasazení, tím pádem vyhrál zaslouženě. Prostě ne vždy
tabulkově lepší mužstvo musí vyhrát. Body dělali Petr Sáblík 2,5-, Radovan Štursa 2,5- , Josef Halík 2- , Martin
Šmíd 0- , Radek Štursa 0. V neděli 16.12. v 9:00 k nám přijede soupeř z Polničky, který je momentálně na
druhé pozici, tak uvidíme, jestli se nám podaří něco podobného jako Novému Veselí s námi.

Sportovní klub zve všechny občany obce
na turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise.
Turnaj se uskuteční v pátek.
28.12.2012 v 15:00 hodin v kulturním domě.
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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.
Dovoluji si Vás informovat, že je
opět po roce kroužek pro naše
mladé stolní tenisty. Kroužek je
každou středu od 16:00 do 18:00
v novodvorském kulturním domě.
Kroužek vede jako loni Petr Sáblík
za pomoci ostatních hráčů oddílu
SK Nové Dvory. Mládež se zde dozví
jak správně držet pálku, jak se u
stolu pohybovat, jak zahrávat různé
údery a další informace které jsme
schopni jim předat. Mládež trénuje
na 3 stolech + na jednom
s automatickým robotem, který jim
střílí míčky sám a oni je vrací zpět.
Jsem rád, že děti to baví a chodí
v hojném počtu. V loňském roce
chodilo kolem 12 mladých a letos je to podobné. Takže nezbývá, než popřát hodně zdaru a ať
jim zápal pro hru vydrží co nejdéle.

Za SK Nové Dvory Petr Sáblík

Sbor pro občanské záležitosti
„Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“
J. W. Goethe
Vážení spoluobčané,
rok utekl jako voda a opět tu jsou nejkrásnější svátky v roce a s nimi
čas klidu, spokojenosti a splněných přání.
I v tomto roce členky sboru pro občanské záležitosti navštívily naše starší jubilanty
s přáním, dárkovým balíčkem a kytičkou.
V měsíci srpnu jsme se i se starostou obce a dvěma členy hasičského sboru zúčastnili
oslavy zlaté svatby. Posezení to bylo pěkné.
V březnu proběhlo vítání tří nových občánků. Děti z mateřské školky vystoupily
s programem plným básniček a písniček. Toto nedělní odpoledne se všem moc líbilo.
Na závěr tohoto krátkého příspěvku bych chtěla popřát všem spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí a životních úspěchů. Prožijte klidné a spokojené Vánoce a s novými silami
vykročte do nového roku.
Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ

17

Vážení novodvorští občané a rodičové,
máme tady opět konec roku a s ním přichází čas k pozastavení a zhodnocení.

V roce 2012 se událo, mimo běžných činností školky, mnoho akcí.
Čt 12. 1. Návštěva ZŠ Přibyslav u prvňáčků, Út 17. 1. Divadlo - O princezně
Solimánské, St 15. 2. Karneval pro děti, Čt 29. 3. Tvořivé odpoledne s rodiči, Pá 27.
4. Čarodějnické dopoledne, Čt 3. 5. Divadlo - O slepičce a kohoutkovi, Po 7. 5. Výlet
po okolí Nových Dvorů, Čt 10. 5. Besídka pro maminky, Po 18. 6. Divadlo - Drak, co
na kytaru hrál, Po 25. 6. Dětský den, Po 24. 9. Návštěva pána s vycvičeným
pejskem, So 6. 10. Pohádkové odpoledne s pouštěním draků, Čt 18. 10. Solná
jeskyně Žďár n. S., Po 5. 11. Výroba podzimníčků a vyřezávání dýní (rodiče s dětmi),
Pá 9. 11. Návštěva solné jeskyně Žďár n. S., St 14. 11. Srdíčková víla: Jak chtěl
Rarášek Bětku odnést do pekla., Čt 15. 11. Návštěva solné jeskyně Žďár n. S., Čt 22.
11. Návštěva solné jeskyně Žďár n. S., St 5. 12. Mikulášská nadílka, St 12. 12.
Vánoční besídka, St 19. 12. Vánoční nadílka

Vše o dění ve školce naleznete ve fotografiích
a videích na stránkách http://ms.novedvory.eu
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Jedna akce za všechny: Výstavba nového domku na zahradě školky.

Po celý rok 2012 probíhá na zahradě MŠ budování nového domku pro děti.
Domek je budován svépomocí rodičů za přispění sponzorů a obce. Od obce se nám
podařilo získat 15.000 Kč, dále 17.600 Kč jako finanční dary od sponzorů a materiál
a práce od sponzorů v hodnotě téměř 100.000 Kč. Na jaře ještě zbývá dokončit
terasu včetně zastřešení, vnitřní obložení domku a nějaké další detaily.
Velmi si vážíme všech rodičů a dobrých lidí, kteří se do stavby domku i jiných
činností kolem MŠ aktivně zapojují, moc vám děkujeme za aktivní přístup, práci i
dary. Dále děkujeme všem sponzorům, bez kterých bychom finanční prostředky
a materiál na stavbu domku jen těžko sehnali.
Fotopříběh stavby domku i přehled prací, darů a všech sponzorů, najdete mezi
články v „Událostech“ na http://ms.novedvory.eu
Příjemné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2013
přeje za kolektiv MŠ Nové Dvory
Mgr. Andrea Marková (ředitelka MŠ)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných
hasičů v Nových Dvorech v roce 2012.
Tradiční zahájení naší činnosti proběhlo pořádáním již 47. hasičského plesu
v místním kulturním domě. Při sobotním plese vyhrávala známá kapela Tandem 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.
Z dalších kulturních akcí připomínám velice zdařilé tentokráte nedělní
odpoledne,
kdy
nejprve
proběhly v prostorách před
místním kulturním domem
sportovní soutěže pro děti u
příležitosti jejich svátku a
navečer se uskutečnilo kácení
slavnostně nazdobené májky.
K poslechu vyhrával p. Sejkora
ze Žižkova Pole
Na podzim jsme se již
tradičně sešli v Penzionu Starý
dvůr u příležitosti přátelského
posezení s hudbou. Tradiční je
rovněž mikulášská nadílka
s andělem a čerty pro místní děti.
Zorganizovali jsme hasičský zájezd s návštěvou vinného sklípku v Mikulově.
Škoda jen slabé účasti na této akci.
Ze sportovní činnosti připomínám účast na okrskové soutěži, která se letos
konala v Bukové. Kromě
družstva dospělých se této akce
účastnili i dvě družstva mladých
hasičů.
Družstvo
mužů
následně
postoupilo do okresní soutěže
v Ostrově nad Oslavou. Svoje
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dovednosti jsme dokázali rovněž v Sázavě na soutěži O pohár starosty a v České
Mezi, 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. Toto sele bylo
odměnou za sběr kamení na pozemcích
místního ZD Velká Losenice.
Co se týká technického zabezpečení
sboru, v současné době vlastníme
automobilovou cisternu Praga RN, 2 ks
PPS12, skříňový nákladní automobil
Praga RN a motorovou stříkačku DS
16.
Naši techniku se snažíme
udržovat v rámci možností k jejich
stáří v akceschopném stavu.
V současné době má náš sbor 132
členů, z tohoto počtu je 32 žen a 31
mladých hasičů.
Na tomto místě mi dovolte,
abych
poděkoval
všem,
kdo
nepotřebný kovový odpad ukládají na
místní skládce. Tato byla letos přemístěna do prostoru za prodejnou.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, spokojenost
v rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka do
nového roku 2013.
Za SDH Nové Dvory
Ing. Vladimír Halík, jednatel
HASIČI ZVOU VŠECHNY SVÉ ČLENY NA

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
KTERÁ SE KONÁ V SOBOTU
29.12.2012 v 19:00 HOD.
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU
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Hasičský kroužek
Do hasičského kroužku chodí Bedrna Michal, Fišar Zdeněk, Fišarová Marie, Kulhánek
Matyáš, Němec Filip, Němec Tomáš, Nepraš Matěj, Pátek Martin, Pešková Aneta, Rosecká Sára,
Rosecký Patrik, Sáblík Jiří, Šmídová Natálie, Štursová Lucie, Vencálek David.
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. Soutěžili jsme klasicky ve třech
disciplínách - štafetový běh CTIF, požární
útok s překážkami CTIF, požární útok.
Jelikož nám ale zbýval rest z podzimního
zahajujícího kola (pro nepřízeň počasí),
museli jsme ještě splnit dvě disciplíny a to
štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60 m.
Byl to opravdu náročný den. Družstvo
mladších se umístilo na konečném 16. místě a starších na 24. místě. Nový ročník soutěže
(podzimní kolo) jsme zahájili v říjnu. S “hasičskou Máňou“ jsme se tentokrát vydali do Dalečína
(nedaleko Bystřice nad Pernštejnem). Zastoupení jsme měli jak v kategorii mladší, tak i starší.
Disciplíny byly: závod požárnické všestrannosti, štafeta 4x60 m a štafeta požárních dvojic.
Mladší se umístili na průběžném 19. místě (z 25 družstev), starší na průběžném 23. místě (z 28
družstev). Věříme, že na jarním kolem si
výsledky vylepšíme.
V květnu jsme reprezentovali na
okrskové soutěži v Bukové. Byl to oficiální 1.
ročník mladých hasičů z okrsku. Soutěžili
jsme v požárním útoku podle pravidel HRA
Plamen. Měli jsme kategorii mladší i starší.
V červnu jsme využili pozvání od SDH
Hamry nad Sázavou a zúčastnili jsme se
“Srandamače“. 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
a vlastně poprvé si vyzkoušeli požární útok za tmy (osvětlená byla pouze základna, nástřiková
čára a byly použity světelné terče).
Koncem prázdnin jsme zorganizovali noční průzkumný pochod s přenocováním. Nejdříve
jsme si v altánu opekli buřty, postavili stan pro nocležníky a za tmy se vydali jako průzkumná
jednotka nepozorovaně zmapovat nedaleký tábor.
V listopadu jsme byli na malém výletu v Přibyslavi, vlakem. Navštívili jsme SDH
Přibyslav. Prošli jsme si jejich hasičskou zbrojnici, prohlédli nové vybavení, “prolezli“ auta,
vyzkoušeli jsme si zásahové helmy, dýchací přístroj, potěžkali hydraulické vyprošťovací nástroje
a jiné. Ve zbylém čase jsme navštívili Hasičské muzeum.
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 svátků, spokojenosti a pevného zdraví v novém roce
vedoucí mladých hasičů
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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.

Významná životní jubilea oslavili
Fišarová Marie č.p. 38
Němcová Marcela č.p. 22
Němec Jan č.p. 22
Klimešová Věra č.p. 66
Němec Josef č.p. 72
Šmerous Jan č.p. 47
Machová Drahomíra č.p. 21
Doležal Jaroslav č.p. 50
Sobotková Marie č.p. 62
Rosecká Jana č.p. 12
Sobotka Josef č.p. 78
Pavlíček Jiří č.p. 79
Růžičková Zdenka č.p. 9

50 roků
50 roků
50 roků
50 roků
50 roků
50 roků
50 roků

60 roků
60 roků
60 roků
65 roků
65 roků
65 roků

24

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

70 roků
70 roků
70 roků

Němec Josef č.p. 72
Fišar Zdeněk č.p. 2
Halíková Marie č.p. 30
Šmerousová Marie č.p. 68
Sobotková Milada č.p. 71
Janáčková Marie č.p. 55
Šmerous Ladislav č.p. 11

75 roků
75 roků
75 roků
75 roků
75 roků

80 roků
80 roků

Dvořáková Božena č.p. 58
Fišar Josef č.p. 38
Stehnová Vlasta č.p. 87
Langpaulová Ludmila č.p. 28
Palečková Blažena č.p. 76
Čermáková Emílie č.p. 42
Čermák Jaroslav č.p. 42
Langpaul Josef č.p. 28
Janáček Jaromír č.p. 55

81 roků
83 roků
83 roků
84 roků
84 roků
85 roků
85 roků
85 roků
90 roků

Nejstarším občanem naší obce je pan

Janáček Jaromír č.p. 55

90 roků

Všem jubilantùm blahopøejeme
Děti narozené v tomto roce:
Čejková Barbora č.p. 38
Marek Jan č.p. 115
Křepela Jan č.p. 105

Navždy nás opustili
žádný občan nás neopustil

Přihlásili se k trvalému
trvalému pobytu:
Palečková Iva č.p. 40; Straka Lubomír č.p. 111. Křepelovi Jan a Hana č.p. 105

Odhlásili se z trvalému pobytu:
Hanusovi Petr, Leona, Elena a Petr č.p. 100; Markovi Lenka, Zuzana a Tereza
č.p. 115; Sobotka Stanislav č.p. 52
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Datum CELKEM ženy
17.12.2011
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
318
310
302
292
287
268
256
251
247
246
245
243
242

172
173
170
164
160
156
147
139
135
134
133
133
133
132

Muži
146
145
140
138
132
131
121
117
116
113
113
112
110
110

Pohyb obyvatel obce v roce 2012
Stav k 1.1.2012
317
(z toho 146 mužů a 167 žen)
Narozené děti 2012
3
Zemřeli 2012
0
Přištěhováni 2012
4
Odstěhováni 2012
-8
Stav k 17.12.2012
316

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 přinášíme2.díl
z kroniky rodu Flesarů ve které se píše
o naší obci. (text není nijak upravován
ani korigován)
Rok 1436:
Už roku minulého vojna velká se stala mezi Francúzi a
Švejdy ( Švédy). To nikdo nikdy věděti nemůže, kdy tav
vojna skončiti může a kam všude ty žoldnéři svá vojska
zatáhnou. Po vsích i jinde, kde se někdo dostane zvěsti donáší o věcech a tažení
válečném. Také po kraji našem po všelijakých cestách a hustém lese se toulá mnoho
všelijakých zlotřilců, kteří mluví jak jazykem našim, tak i takovým, kterému rozuměti
nejde. Oni peníze žádají, potravu i všelijaké věci na sebe na oblečení. U nás všude bída
nesmírná jest, mnozí lidé nic do sebe ani na sebe nemají. Dítka hladová a otrhaná na půli
holá po vsích se potuluji.
Roku toho jsou vydána kompákta ultrakvismu, aby uznána byla jako církev dobrá, což
nelibě katolická církev nese.
Na pole panská robotovat lid choditi musí a tak alespoň něco na obživu svou něco
mají. Jest viděti život rozmařilý panstva na zámku i farářů církve katolické.
Napsati musím jak se jmenuji lidé dobři, kteří na hamru našem práci činí. Jsou to:
Z Dvoru nových - Nicolaus, zvaný voves, u peci pracuje Adalbert, zvaný bezprstý
pomocník u peci
Z Polny - Johan, zvaný vohnoutek, kočí, co rudu naváží Mates, zvaný močhuba, kočí,
co rudu dováží Jarolím, zvaný vrbík Jakoubek, zvaný peroutka
Z Nížkova - Matieg, zvaný rošecký, Ignác, zvaný votroubek
Ze Sirákova - Standa, zvaný sobotka, Wolf, zvaný vlček
Z Hrbova - Jiřík, zvaný coufalský
Z Brzkova - Matýsek, zvaný strakatý
Ty hamry železné se nachází skoro po vsích všech a to bud' jen malé, i větší. Hamry
jsou v Hamrech u Žd'áru, Najdeku, Nížkově, Sirákově, Kamenné, Šlapánově, Hrbově,
Vysokém, Kadově, Ronově a všude jinde. Také se někde otevřeli hutě na skleněné věci
potřebné. Jenže všude potřeba jest dosti vody dobré, aby na práci stačila. U Sirákova se
nachází síra dobrá, u vsi zvaná Stáje na panství Rudoleckém velké zásoby kamene
vápenatého z kterého se vápno vypaluje. To všude velmi potřebné jest a dobré peníze za
to vrchnost má.
K velké události došlo jest. Zvolený byl dne 22. listopadu léta 1436 za císaře římského
Ferdinand, zvaný III. To po zemích našich bohoslužby konány jsou v kostelech všech.
Jak slyšeti jest, ten Hynce prý také silně tlačil a obléhal s dalšími voji válečnými i pány
znamenitými samotného Jana Roháče,zvaného z Dubí,na hradě pevném a nepřístupném,
zvaném Sión. Ten Hynce byl jest do doby této velice zuřivým a fanatickým katolíkem, za
což bojoval. Jenže nastaly vády a nepřátelství, mezi samotným Hyncem a Menhartem z
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Hradce, a ten Hynce přešel na stranu a podporu pod obojí, na stranu spravedlivou, jež
drží Rokycana zvaný a známý kališník dobrý.
Celý rok zlý na počasí byl, zima a mokro.
ZapsaW Flesar Wacslaus, hamernik v Dwory novi.
Celý rok 1437, 1438 chybí
Rok 1439:
Velké teplo přišlo už koncem měsíce března. Jest viděti, co ptactva přiletělo, které na
zimu odlétá někam jinam, kde je asi větší teplo.
Dítka naše všechny tři zdravé jsou dobře. Syn Václav II. a jeho sestra Alžběta už dobře
umí čísti i písmena psáti. Takjáje učím, aby hloupé býti nadobro nemohli. I Doubravku
tak učiti budu. Žena má číst ani psáti neumí, ale ráda poslouchá, co ji z Kroniky
předčítám, už to na spaměť skoro zná. Také je učím počítati, aby si mohli věci potřebné
spočítat i peníze, když míti budou. Papír tuze drahý bývá a tak se šetřiti s každým
kouskem musí. S kozí kůže mám polepené dřevěné desky a do nich ukládám papírky
popsané, bedlivě to hlídám a na suché místo ukládám také proti mokru i myším
potvorným.
Na panské pozemky i do zámku se chodí robotovati, chodí žena má i dítka všechny
pomáhati musí. Já nechodím, ale daně platit musím každý rok dosti veliké. To ještě věci
ze železa pro potřeby panské dělati zdarma musím. To ještě na tom dobře jsme, než
ostatní poddaní.
Každou neděli chodíme do našeho domu bratrského v Polné na boží proslovy kazatele
našeho Miliče, člověka spravedlivého. On jest tuze starý a tak nového prý shání.
Štěstí máme, že jídlo své máme dosti a kousek pole dobrého a louky také, to stačí
dobře nám, rodině celé naši.
ZapsaW Flesar WacslauS, hamernik w Dwory nowi.
Rok 1440:
Zvěsti dochází o vojně husitské, jak trestá jezuity, všelijaké prelát a lidi z církve
katolické, kteří silně nepoctiví jsou. Vůdcové a hetmani husitští tuze vychytralí prý jsou a
všude strach a hrůzu panstvu nahání silnou. Jest to tak dobře, vidíme jak i u nás oni
sužuji své věřící, jak bohatí jsou a dobře žiji si. Lid praví, že ty kutny černé, co na sobě
nosí, pekelné jsou a čertem smrdí na hony dlouhé.
My do kostela katolického ve Žďáře nechodíme nikdo, ani sousedi naši, oni také
církve bratrské jsou. Kazatel náš bratrský, ten co ve Žďáře jest do domu svého nás
povolává a tam s Písma svatého našeho bratrského žalmy cituje a pak dlouze
přemyšlujeme a rozprávíme o životě našem.
To jest útěcha naše a pak dnové další silni ostáváme v konáni našem.Ten predikantus
náš Nicolaus, zvaný Dražanský dobrý jest a hlavně člověk český.
V době bezvládí velkého, po smrti Albrechta, Hynce Ptáček se dostává mezi panstvo
přední, jež řídí věcech zemských. Syn jeho Jan, zvaný
Česlavský ze Sútitz.
Poklidili jsme dosti dobrou Úrodu naši, to stačiti musí nám na zimu dlouhou.
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Nesstiestie padnulo na Famylyli Nassi Dobrau Pomržiw Nam Flesharius Benedyctus
Letha 1440 W Zdiaru, nassem Domowie Won rozeneg Byw Letha Božyho 1370 y
Pochowaney Byw W Ždiar kazatelem Nassim Bratrskim Nicolausem. Dussi Gego Mier
Wiecžney aby byw, amin
(doslovný opis)
Slyšeti jest že byla volba panovníka nového Albrechtuse bavorského, vévody. Ten
však prý korunu naši českou přijmouti nechtěl.
Po zemi našich prý mor se pohybuje, kde lidu chudého mnoho mře. Strach i máme
také přenáramný.
Wpsaw Flesharius WenceslausI. W Dwory nowi, hamermistr W huti swy.
Celý rok 1441 chybí
Rok 1442 :
Jak čas ten kvačí to s ženou svou milou vidíme na dítkách svých milých. Radost
velkou máme, jak rodiče míti mají nad dětmi svými. Vacslaus, syn milý náš už práci
silnou zastává na poličku našem, v domě našem i huti naši. Z daleka vozíme rudu
železnou, ta potřebná kus každý jest do huti naši potřebný a také uhlí dřevěné. Na poli
panském dělati se pro městečko Polny dělati se musí podle regulí nařízených. Koně 1
dobrého máme, on rád ho má a dobře opatřiti musí ho den každý.
Dcery naše dobré jsou jest také, to když očima svýma na dceru Alžbietu patřím, to
vidím dozajista, že dobrá hospodyň bude ona ta.
Zima tuhá silně byla, také i mrazy měsíce dlouhé panuji, to v huti pak velká zima jest a
vody málo máme potřebné. Pak silné mlhy a déšť častý chodí a cesty plné bahna jsou.
U krávy naši telátko malé přišlo a tak necháme ho na živu, aby jsme 2 krávy mléčné
měli.
A tak zase v rodině naši zlé dnové jsou.
Po chorobie dlauhy Pomržiw Brat dobrey Otce myho ten Adhalbertus
( Vojtěch) Fleshar Rozeneg Letha 1366 W Zdiar y Pomržiw Letha 1442 W Zdiar W
Wieku Leth 76 Won Swobodney byw. Pokoy Dussi Geho Pochowaneg W Zdiar gest
kazatelem nassim Nicolausem
( doslovný opis)
Léto mokry bylo a bouře silné jsou, kde všude škody učinily mnoho na úrodě naši i lidí
všech dobrých. Potom dobré časy se drží do měsíce octobrys ( října ).
Wpsaw to Wenceslaus I. Flehsar, hamermister W Dwory nowi
Celý rok 1442 chybí
Rok 1443:
W Miesycy Februalys pohroma Wielka padla na Familiu nassu Pomržila Matreržy
Nasse Myla Therazia Flehsarewa Rozena W Wsy Nyžkowi Letha 1372 y Pomržyla Letha
1443 W Zdiar W Wieku Leth 71. Pokoy Dussi gegi gest.
Rok zlý panuje pro celou rodinu naši, když rodiče naši už na světě nejsou a nikdy jich
viděti nebudeme. Ještě 1strýc žije v Žďáru a sestra jeho Zofia.
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Wpsaw Fleshar Wacslaus 1. W Dwory nowi
Rok 1444 :
Dne 31. januaris (ledna) léta toho 1444 sněm zemský uznal právo svaté na trůn český
léta 4, starý Ladislav, Pohrobek zvaný, syn to jest Albrechtuse Habsburskýho. To tuze
směšné jest, aby takové batole vládnouti lidu hojnému mohlo. To samé intriky zase se
dají čekati.
Ten Hynce pokoje nedal a pořád rád na cestách válečných se pohybuje Všelijací
dobrodruzi s ni jdou. Po svátcích Velikonoc velká bitva se konala daleko od nás, až na
hranici polední, (jižní) u města zvané Dačicze . To městečko Bilkov zvané dědí pak
manželka jeho . V létě zlá nemoc na něho padla, když ráčil prý na jakýsi sněm se vydati
do města Dobříš zvané. Tam však nedorazil a vrátiti se ráčil, načež dne 27 augustus
(srpna) prý zemřel. Tímto dílem se všechno po měnilo a rod ten dočista vymírá. Aby
prázdného místa na panství zámeckém nebylo, dovídáme se od úředníku panských i lidi
robotných. Nastupuje dcera jeho z rodu stejného Sofia, protože mladá jest, ona poručníka
dostává a to Jana Čábeliczkiho ze Sútic.
Rok 1445:
Velká zima se dlouho držela v kraji našem. Velké hromady sněhu jsou a mrazy
přenáramné měsíce dlouhé nás trápily. Jídla málo jest a také pro koně i dobytek tuze
šetřiti musíme. V huti robotýři moji co jsou doma ostali od 10 - ho dne decembryse
(prosince) do 8 - ho dne měsíce aprilis ( dubna ). To dělati se nedalo a sněhu mnoho a
mráz bránil vodu přiváděti z řeky naši blízké.
Tak už měsíc duben jest teplý a na pole své a panské se jde. Také v huti mé se pilně
pracovati počalo. Tuze mnoho věcí potřebných ze železa děláme, aby na oradla, motyky,
sekyry a všelijaké hrnce železné se dělají. To práce jest od světla do tmy, den každý. Pak
každý dobrý peníz za práci dostává. Nejhorší jest, že pro panstvo do Polné zdarma věci
potřebné dělati musím. To oni by měli z robot odčítati, ale domluva s nimi zlá často jest,
hlavně s panstvem stavu nižšího.
Zas nesstiestie Pržyslo Pomržila Sestra Otce nasseho Zophia, žena dobra manžela
swyho GYfžyho zwaneg gest won zameckey Rozena 1368 W Zdiary y pomržyla W
Zdiary 1445 W Wieku 77 Leth W Zdiary Pochowana Gest od Predikantuse nasseho
Nicoaluse.
Máme rybník malý, kde ryby hojně chovati můžeme pro potřebu naši, ale také na
zámek v Polné dávati je musíme.Ten v novembrys (listopadu) se lovil. My opravovati ho
musíme, čistiti ho musíme i ryby draho chovati, to pak panstvo dobré časy mívá.
Úroda slabá pro nás vyšla, ale stačiti musí to nám. I sousedi naši mizerovat budou na
zimu dlouhou.
Wpsaw Fresharius Wacslaus hutimister v hamry swym w Dwory n.
Celý rok 1446 chybí
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Mráz namaloval na okno bílou krajinu
a vánočn
as při
váno ní čas
p išel zase k nám,
svět
sv t na sebe vzal po roce bí
bílou peřinu
pe inu
a každý začal
za al zase věřit
v it pohá
pohádká
dkám.
Ať se Vá
em srdce touží
Vám splní
splní po čem
touží
a štěst
št stí
stí se snese na Váš
Váš prá
práh,
přejeme
ejeme také
ko slouží
také, ať
a zdraví
zdravíčko
slouží
a žijete jako v pohádkách …
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