
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Veselé Veselé Veselé Veselé VVVVánoceánoceánoceánoce    aaaa    šťastný šťastný šťastný šťastný nnnnový rokový rokový rokový rok    
přejepřejepřejepřeje    

    

obecní úřadobecní úřadobecní úřadobecní úřad    aaaa    zastupitelstvo obcezastupitelstvo obcezastupitelstvo obcezastupitelstvo obce    
                                                                                    

              
 

 

                   PF PF PF PF     
    2012012012014444    

 
 

    

    

    



 

2 

 

FFFFototototaaaa    z z z z obce vobce vobce vobce v    roce 20roce 20roce 20roce 2011113333    
    

        
 
 

Kulturák 
v novém 
kabátu 

 
 

Karnevalová 
bláznění 

 
 

 

 
 
 
 

Hasičský 
fotbal ve 
vypuštěném 
koupališti 

 
 



 

3 

 

     Vážení novodvorští občané,    
 

Opět se blížíme ke konci kalendářního roku. Je čas na další tradiční 
novoroční zpravodaj, abychom Vám přiblížili d ění v naší obci v roce 2013 
přehledem akcí a činností, kterých jste během roku byli svědky.  

Za prvé Vám oznamuji 
potěšující zprávu, že se naše obec 
zbavila dluhů. Poslední splátka byla 
odeslána ve výši Kč 100 000,-- tento 
měsíc. Celkový dluh byl 5 mil. Kč, 
který se splácel 10 let. Tato 
půjčka nám tehdy umožnila 
připravit staveniště v sídlišti 
Podevsí na 22 stavebních parcel. 

Za druhé úpravou 
přerozdělování financí pro obce ze 
státního rozpočtu došlo ke zvýšení výtěžku daní i pro nás, takže konečně 
na konci roku jsme v přebytku převyšující 1 mil. Kč, což umožňuje 
v příštích letech financovat i náročnější projekty. 

 
Nyní k jednotlivým akcím, které se uskutečnily během roku: 
 

 Provedla se II. etapa přestavby budovy Mateřské školy spočívající ve 
vybudování sociálního 
vybavení klubovny pro 
mládež a další akce. 

V podkroví byla zbudována úklidová 
místnost, toaleta a kuchyňka (zatím 
nevybavená zařízením) a v I. etapě byly 
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zhotoveny toalety pro muže a ženy. Tím byl umožněn plný provoz 
tohoto zařízení, které se využívá i mladými hasiči a na kroužky pro děti. 
Celkové náklady provedené firmou Rekostav Polná stály 460 tis. Kč. 
Navíc bylo nutné zbudovat novou střechu nad přístavkem pro toalety, 
která již byla nefunkční a to za celkovou částku 70 tis. Kč. Klubovna 
byla vybavena stoly a židlemi. Další vybavení závisí na využívání a 
zájmech příštích uživatelů. V současné době byla rovněž zprovozněna 
tělocvična v I. poschodí MŠ úpravou podlahy, novými kryty na topení 
(provádí se právě nyní), takže ji může využívat jak MŠ, tak i naši 
občané pro různé zájmové aktivity. Vybavení kuchyňky v II. pat ře je 
zadáno firmě a bude k dispozici v blízké době. 
 
 Pokračovalo se v zateplování Kulturního domu. Zateplila se větší část 
venkovního zdiva, provedla se úprava vchodu. Došlo, alespoň 
předpokládám, ke značnému zlepšení vzhledu a reprezentaci naší 
hlavní 
nemovitosti 
v obci. 
Celkové 
náklady 
představovaly 
částku 364 tis. 
Kč, zakázku 
provedla firma 
Blažek 
z Havlíčkovy 
Borové. 
Kvalita KD se 
rovněž podstatně zlepšila úpravou podlahy v sále jejím vybroušením, 
zakytováním a nátěrem, což vyhovuje jak naším sportovcům, tak i 
návštěvníkům kulturních akcí. Náklady byly 65 tis. Kč. V zateplení 
zbylých částí KD dojde v příštím roce. 

 
 V současné době jsme zahájili akci 
zatrubnění kanalizace v rybníku u 
Musilových. Předpokládá se jeho zrušení, 
zavezení a úprava prostředí. Odstraní se 
tím vyhřívání odpadních vod přímo do 

ovzduší uprostřed obce. Prostor pak může sloužit k využití dle Vašich 
představ. Na zavážení se můžete podílet všichni, kdo budete chtít odvést 
zeminu. (zdůrazňuji pouze zeminu) při Vašich stavebních akcích. 
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 Tak jako v minulých letech se i letos pokračovalo 
v sázení stromků v obecních lesích. Opět bylo 
vysázeno okolo 2 000 stromků. Všichni, co se na této 
akci podíleli, zasluhují moje poděkování. Velmi si 
jejich ochoty vážím. Těžba v lesích se omezuje pouze 
na polomy, stromy napadené kůrovcem a 
v minimální míře tvořením pasek v prořídlých 
částech lesa k novému sázení. Mimo jiné naši 
zastupitelé, každý jeden, zasázeli ovocný stromek (6 švestek a 2 ořechy) 
v blízkosti dětského hřiště. Případná úroda v tuhém i tekutém stavu 
bude k dispozici Vám všem. 

 
 Jako další protipovodňové opatření bylo prohloubení příkopu od 
horního nového sídliště ke kravínu. 

 
 Byla provedena změna šrotiště od sídliště Podevsí za prodejnu Jednoty. 
Je pod zámkem, tak jako skládka Podevsí se stejným klíčem, který si 
můžete vyzvednout na obecním 
úřadě. Pokud se týká dolní 
skládky, chtěl bych zdůraznit 
znovu a znovu, že ji můžete 
používat pouze na skládku 
stavebního materiálu, kam nepatří 
plasty, lino, koberec, matrace, 
dřevo, bioodpad, nebezpečný odpad a další materiály. Zřejmě si někteří 
s odpuštěním „primitivové“ neuv ědomují, že za vše co tam nepatří 
hrozí obci vysoké penále od ČIŽP a pro Vás po uzavření skládky 
vysoké náklady za odpad při vožení na skládku v Ronově. 

 
 Na zahradě MŠ byl vybudován zahradní domek, který nahradil 
stávající, který už spěl k demolici a nevyhovoval předpisům. Zásluhu na 
této akci, na které se minimálně 
finančně podílela obec, má 
ředitelka MŠ se svým manželem 
získáním sponzorů a dotací a 
organizačním zajištěním 
výstavby. Určitě si za tuto snahu 
zaslouží přinejmenším 
poděkování. 

 
 V MŠ byla provedena na základě 
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stížností rodičů změna jídelny ze ZŠ Velká Losenice na MŠ Přibyslav. 
Proběhla kvůli tomu velmi vzrušená diskuse jak na zastupitelstvu obce, 
tak i na internetových stránkách, což popularizaci obce určitě 
neprospělo a dost mi to vadilo. Nemyslím si, že by bylo zrovna vhodné 
zveřejňovat naše spory na veřejnosti. 

 
 Pro Vaší představu, byl rozpočet Mateřské školy povýšen ze 150 tis. Kč 
na 205 tis. Kč. Zastupitelstvo obce po předložení účetní závěrky 
z minulých let a zvyšování každoročních nákladů i zprovozní podkroví 
toto zvýšení považovalo za zdůvodněné. 

 
 Po dohodě webové stránky naší obce 
již nespravuje Ing. Bohumil Marek, 
ale Martin Šmíd. 

 
 Na žádost našich občanů a 
zastupitelstva obce byla uspořádána 
finanční sbírka pro poškozené 
povodní. Mezi občany bylo vybráno 
Kč 15 350,--, zbytek do Kč 30 000,-- 
poskytlo zastupitelstvo obce 
z rozpočtu. Tato částka byla zaslána do obce Hořín místní část Vrbno. 
(www.obechorin.cz) 
 
 Neuspěli jsme ale s instalací zpomalovacích prahů u některých našich 
občanů. Vzhledem k tomu, že byly odstraněny bez souhlasu 
zastupitelstva obce, považuji toto za přestupek a věřím, že tento způsob 
jednání byl poslední. Jinak bychom museli zahájit přestupkové řízení 
s příslušným finančním postihem. 
 

 Díky paní Marii Fišarové č.p. 2 vznikl a existuje 
výtvarný kroužek pro 
děti pod názvem 
„Koumáci“ 

 
 Pro Vaši informaci uvádím, že 
zastupitelstvo obce trvá vždy na 
výběrovém řízení před každou 
investicí, která se uskuteční. Tím se 
ušetří dost finančních prostředků 
vzhledem k tomu, že jediným kritériem je cena. 
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 Příští rok bude pokračovat rozvod kabelové televize ve zbývající části 
obce. Investorem je firma SATT ze Žďáru nad Sázavou. 

 
 Letošní rok nám prakticky neumožnil získat peníze z dotací. Byly 
nabízeny programy, které nebyly pro obce naší velikosti, ani pro naše 
potřeby. Přitom zbývá mnoho nevyčerpaných peněz z EU. 

 
Co připravujeme pro další období: 

 
� Dobudování rekonstrukce 

budovy MŠ – v tomto případě 
počítáme se zjednodušením a 
zlevněním projektu oproti 
původní projektové 
dokumentaci 
 

� Příprava stavebních parcel 
Podevsí – výkup pozemků, 
příprav projektové 
dokumentace 

 
� Zpracování projektové 

dokumentace pro zbudování vyhovující kanalizace a čistírny 
odpadních vod. 

 
� Zpracování projektu a zbudování chodníku směrem k motorestu 

„Starý Dvůr“ 
 

� Úprava požární nádrže sloužící jako 
koupaliště pro zlepšení koupání. 

 
� Změna autobusové zastávky směrem na 

Přibyslav – přesune se z hlavní silnice 
k telefonní budce u kapličky z důvodu zvýšení 
bezpečnosti našich dětí. 
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Tak, jako každý rok, musím poděkovat všem Vám, kteří se staráte o 
hezký vzhled naší obce, všem, kteří nám pomáhají při činnosti 
v obecních lesích a v intravilánu obce, velké poděkování zaslouží i naši 
hasiči zajišťováním mnoha kulturních akcí, starostí o požární 
techniku ve svém volném čase. Poděkovat musím i všem, kteří 
propagují naší obec činností v soutěžích stolního tenisu a vedením 
naší mládeže i dětí ke sportu a všem občanům, kteří se zajímají o dění 
v obci. I nadále počítáme s tím, že budete připomínkovat to, co Vám 
nevyhovuje a tím i ovlivňovat činnost zastupitelstva obce. 

 
 
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál do nového roku mnoho 
zdaru a úspěchů ve Vaší činnosti, hlavně pevné zdraví, spokojenost, 

štěstí, pěkné sousedské vztahy a prožití celého roku v co 
nejpříjemnějším prostředí. 

 
 

        Ing. Ladislav Němec 
             starosta obce  
 
 
 

        PF PF PF PF     

                2014201420142014    
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 Na začátku roku měla obec na účtech částku Kč 1 
055 150,08. K 30. 11. 2011 měla obec na základním 
běžném účtu částku Kč 1347 292,09. Na úvěrovém 
účtu bylo na začátku roku nesplaceno celkem 640 
000,-- k 30.11.  činí zůstatek tohoto úvěru celkem  
100 000,--, který bude uhrazen v prosinci a tím 
bude úvěr splacen a obec bez dluhů.  

 
 

Hospodaření obce k 30.11.2013 
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INVESTICE v roce 2013: 
Sociální zařízení v klubovně v MŠ ………………… 766 739,-- 
Zateplení kulturního domu  ………………… 364 131,-- 
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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 19:30-21:00 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. 
 
V tuto chvíli zvažuji změnu pro občany, kteří hradí vodné na účet obce a to 
tak, že bychom na webových stránkách obce zveřejnili č.p. a částku vodného, 
např. takto: (Pokud by měl někdo z občanů problém či nesouhlasil 
s takovýmto zveřejněním, ozvěte se prosím. Děkuji) 
 
 

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, 
 

 Vážení a neúnavní čtenáři, 
jako každý rok, tak i letos při 

hodnocení práce obecní knihovny v 
Nových Dvorech, bych ráda 
poděkovala právě Vám všem, kteří 
pravidelně navštěvují naši knihovnu. 
Nesmím ovšem ani zapomenout na 
velké poděkování  za stálou přízeň 
místního obecního úřadu, který naši 

čtenářskou obec podporuje mimo jiné jednou za rok peněžním 
příspěvkem, který mi umožňuje zakoupit do naší knihovny 

knihy, o nichž vím, že jsou zajímavé, poutavé, užitečné, 
neodolatelné, čtivé, poučné, zábavné, napínavé, zkrátka 

vhodné přesně pro naše čtenáře. Letošní rok mohla 
knihovna zakoupit celkem 11 nových knih, které byly 
poté řádně zaevidovány a opatřeny obalem. 

V říjnu letošního roku došlo k osvědčenému 
způsobu osvěžení našeho knižního fondu pomocí 
výměny zapůjčených knih z Knihovny M. J. Sychry ve 

Žďáře nad Sázavou, která s námi stále spolupracuje. 
Přeji všem novodvorským čtenářům krásné vánoční 

svátky a šťastný nový rok plný nezapomenutelných čtenářských zážitků.  
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 
 

 

Sezona 2013-2014 
Družstvo „A“ 

 
V neděli 20.října začala pro sportovní oddíl nová sezona. A tým zajížděl k prvnímu utkání 
Okresního přeboru I. třídy  do Oslavic. Byl to první zápas sezony a také vyšší soutěže, takže 
pro hodně z nás to bylo velké očekávání. Jeli jsme v sestavě Jaroslav Benc, Petr Sáblík, Martin 
Šmíd a Tomáš Stejskal. Po čtyřhrách byl stav nerozhodný 1:1 a následovaly dvouhry a zde se 
ukázal rozdíl soutěží oproti loňské sezoně. I když jsme se všichni snažili, tak byl soupeř nad 
naše síly a prohráli jsme 12:6. Z mého pohledu jsme nehráli špatně, ale prostě byl soupeř lepší a 
zaslouženě vyhrál. No, snad se nám bude příště dařit lépe.  
Body: Benc 3,5- Sáblík 2,5- Šmíd 0, Stejskal 0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
27. 9. jsme měli odehrát domácí zápas proti Orel Bystřice n/P , z důvodu rekonstrukce podlahy 
jsme se domluvili, že zápas odehrajeme u hostů. Jeli jsme v sestavě Jaroslav Benc, Petr Sáblík, 
Martin Šmíd a Radek Štursa. Úvod zápasu nám vyšel na výbornou, po čtyřhrách jsme vedli 2:0 
a následovaly dvouhry. I zde se nám dařilo a stále jsme si drželi 2 bodový náskok. A to se nám 
povedlo udržet až do konce, kde Jarda Benc svojí výhrou zpečetil naše první vítězství pro nás v 
nové soutěži. Za předvedenou hru a obětavost musím celé družstvo pochválit. Však i cesta 
domů byla o poznání příjemnější. 
Body: Benc 3,5- Sáblík 2,5- Šmíd 2,5- Štursa Radek 1,5 
3. 11. jsme jeli k zápasu do Rovečného, kde nás čekal hodně těžký soupeř. Sestava byla 
Jaroslav Benc, Petr Sáblík, Radovan Štursa a Martin Šmíd. Dnes to nebudu protahovat, protože 
k výsledku není co říct. Prohráli jsme 17:1 a musím říct, že soupeř tímto výsledkem vyhrál 
zaslouženě. Možná kdybychom měli trošku víc štěstí, tak mohl být výsledek 14:4, což by bylo 
přijatelnější. Každopádně, soupeř byl lepší a zaslouženě vyhrál.  
Body: Sáblík 1,- Benc 0,- Šmíd 0,-Štursa 0, 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9. 11. v sobotu jsme předehrávali utkání s oddílem Sokolu Bystřice nad Pernštejnem. Byl to náš 
první domácí zápas a také první vystoupení na nové podlaze. Nastoupili jsme v sestavě Petr 
Sáblík, Jaroslav Benc, Martin Šmíd a Tomáš Stejskal.  Bystřice je tabulkově na prvním místě a 
tak jsme chtěli uhrát slušný výsledek. Po čtyřhrách se body rozdělily rovnoměrně 1:1. 
Následovaly dvouhry a i zde jsme si nevedli špatně a myslím si, že jsme trochu soupeře i svými 
výkony zaskočili. Zápas nakonec skončil vítězstvím hostů 12:6, ale myslím si, že se za 
předvedenou hru můžeme všichni pochválit. Konec konců, po zápase jsme si se soupeřen sedli 
chvilku v hospůdce a musím říct, že náš výkon soupeř pochválil a věřím tomu, že to nebylo ze 
soucitu.  
Body: Sáblík 2,5- Benc 1,5- Šmíd 1, Stejskal 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17. 11. v neděli jsme jeli do Žďáru nad Sázavou k zápasu proti TJ Žďas F. Jeli jsme v sestavě 
Petr Sáblík, Martin Šmíd, Jaroslav Benc a Tomáš Stejskal. Tento zápas byl pro nás hodně 
důležitý, protože Žďas F doposud nevyhrál žádný zápas a tak jsme potřebovali vyhrát, abychom 
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ho udrželi pod sebou v tabulce. Nebyl to jednoduchý zápas, což se ukázalo hned od čtyřher. Po 
čtyřhrách byl stav nerozhodný 1:1 a následovaly dvouhry. Ve dvouhrách zahráli výborně 
Tomáš s Jardou, což se v závěru ukázalo jako rozhodující. Před posledníma dvěma zápasy byl 
stav nerozhodný 8:8 a museli jsme oba zápasy vyhrát, abychom utkání vyhráli. Naštěstí Petr i 
Tomáš zápasy vyhráli a tak jsme se mohli radovat z druhé výhry v sezoně. 
Body: Benc 4,5- Stejskal 3, Sáblík 2,5- Šmíd 0 
24.11 v 9 hodin ráno k nám přijel celek Žďas Žďár E. Tento tým se pravidelně pohybuje 
v horní části tabulky, takže nás čekal nelehký úkol. Nastoupili jsme v sestavě Jarda Benc, Petr 
Sáblík, Martin Šmíd a Tomáš Stejskal. Po čtyřhrách jsme se rozešli nerozhodně 1:1 a přistoupili 
jsme k dvouhrám. I zde to byly hodně vyrovnané zápasy a doufám, že jsme soupeři přidělali 
trošku starosti s tím, jestli odjede jako vítěz. Nakonec se projevili zkušenosti, které má soupeř 
daleko víc a asi díky tomu zaslouženě vyhrál. Doufám, že ti, co se přišli podívat nebyli 
zklamáni a snad viděli i pěkný stolní tenis. 
Body: Benc 3, Stejskal 1,5- Sáblík 1, Šmíd 0,5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. 12. v neděli zajížděl A tým na horkou půdu Velkého Meziříčí B, které loni skončilo v soutěži 
na druhém místě. Letos se jim zatím tak nevedlo, tak jsme nevěděli co čekat. Jeli jsme již 
v ustálené sestavě Jarda Benc, Petr Sáblík, Martin Šmíd a Tomáš Stejskal. Do čtyřher se také 
nastoupilo v klasických dvojicích Petr s Jardou a Martin s Tomášem a po čtyřhrách se položil 
základní kámen k úspěchu, protože se nám povedlo obě vyhrát. Následovaly dvouhry, kde to 
bylo nahoru dolu, hlavně když Petr prohrál 2:3 s hráčem Zeleným, kterého měl porazit, protože 
patřil k slabším hráčům soupeře. Naštěstí kluci hráli velmi dobře a drželi jsme se v mírném 
náskoku. Ukázalo se, že ta prohra Petra nakopla, a povedlo se mu vyhrát následné dva zápasy, 
kde porazil nejlepšího ze soupeřova týmu a udělal tak důležitý 10. bod. Je znát že Jarda hraje 
v pohodě a můžeme se na něho spolehnou a i Tomáš se dostává do velmi dobré formy a jeho 
body jsou moc důležité. Takže abych to dokončil, podařilo se nám vyhrát 10:8 a získat pro nás 
důležité 3 body.  
Body:Benc 3,5- Sáblík 2,5- Stejskal 2,5- Šmíd 0,5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. 12. v pátek večer jsme předehrávali nedělní zápas s TJ Nové Město na Moravě. Naše sestava 
byla klasická: Jarda Benc, Petr Sáblík, Tomáš Stejskal a Martin Šmíd. Novému Městu se letos 
celkem daří ve srovnání s jinými lety a tak k nám přijel opět silný soupeř, no po pravdě v této 
soutěži už není slabšího soupeře. Jak už začíná být u nás zvykem, tak po čtyřhrách byl stav 
nerozhodný 1:1 a šlo se na dvouhry. Zde se nám 
podařilo na samém začátku soupeři odskočit a 
dostat se tak do vedení. Nebylo to vůbec snadné si 
vedení držet, ale celkem se nám to dařilo. A 
povedlo se nám to udržet až do samého závěru, 
kde jsme nakonec zvítězili 11:7. Pro nás další 
důležité body do tabulky. Ale po pravdě tento 
zápas byl tak vyrovnaný, že klidně mohl vyhrát 
soupeř. Já všem hráčům děkuji za nasazení. 
Věřím, že i těm divákům, co přišli, se tento souboj 
líbil a my předváděli pěkné výměny.  
Body: Sáblík 4- Benc 3- Stejskal 2,5- Šmíd 1,5 
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Družstva „B“ a „C“ 
 
Nové Dvory C- Velká Losenice  11:7 
Body-Klimeš  3,Šulc 0, Urban  3,5 ,Langpaul 4,5 
Nové Veselí B- Nové Dvory C    16:2 
Body-Urban  0, Klimeš 0, Vencálek 0, Langpaul 2    
Nové Dvory C-Dolní Heřmanice  8:10  
Body-Langpaul 4,5-Urban 2,5-Klimeš 1,-Vencálek 0 
TJ Nové Město n-M B- Nové Dvory C  14:4 
Body-Langpaul 2, Urban 1, Klimeš 1, Paleček 0 
Nové Dvory C-Orel Bystřice n. P B  3:15 
Body-Langpaul 2,5-Klimeš 0, Vencálek 0, Němec 0 ( Žáci) 
Rovečné C –Nové Dvory C    14:4 
Body-Urban 2,5- Vencálek 1, Klimeš 0,5- Paleček 0 
Nové Dvory C-Borovnice B   6-12 
Body-Urban 4- Klimeš 2-Vencálek 0- Šulc 0 
Vlkov –Nové Dvory C    10:8 
Body-Urban 3,5- Klimeš 2,5- Šulc 1- Paleček 1 
 
Nové Dvory B-Netín B   7:11 
Body-Halík 0,5, Štursa Petr 1,5, Štursa Radovan 1,5 
           Štursa Radek 3,5, Langpaul 0 
Fryšava-Nové Dvory B   10:8 
Body-Halík 2,5, Štursa Petr 2,5, Urban 1, Langpaul 2 
Nové Dvory B- Borovnice    3:15 
Body-Štursa R 1, Halík 1,Štursa P 1, Paleček 0 
Vepřová-Nové Dvory B      12:6  
Body-Halík 2, Štursa P 2, Štursa R 1, Langpaul 1 
Nové Dvory B-Netín C  13:5 
Body-Halík 4, Štursa Radek 3,5- Štursa Radovan 2,5- Štursa Petr 2 
Škrdlovice – Nové Dvory B   8:10 
Body-Langpaul 3,5- Štursa Radek 2,5- Halík 2, Štursa Petr 2 
Nové Dvory B-Žďas Žďár G   7:11 
Body-Štursa Radek 3,5- Langpaul 2,5- Štursa Petr 1, Urban 0 
Mala Losenice-Nové Dvory B   11:7 
Body-Halik 4,5-Štursa Petr 1,5-Štursa Radek 1- Štursa Radovan 0 
Nové Dvory B-Nížkov C    6:12 
Body-Halik 2,5-Štursa Petr 2,5- Langpaul 1- Klimeš 0 
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Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za vstřícnost a podporu, kterou od něj 
máme. Věřte, že si toho vážíme. A vám všem popřát krásné vánoční svátky a šťastný nový rok. 
Hlavně rodinou pohodu, protože v dnešní hektické době by si měl každý užít těch pár klidných 
dnů a strávit je se svými blízkými a nabrat tak sil do dalšího roku.   

Za SK Nové Dvory Petr Sáblík 
 

Kroužek mladých pingpongálistů 
 
Tak i letos je pro naše mladé veden kroužek stolního tenisu, jen se trochu změnilo uspořádání. 
Pro celkem velký zájem mladých 
jsme se rozhodli je rozdělit do 
starších a mladších, nebo by se i dalo 
říct do těch, co to umí lépe a do těch 
co začínají. Ti pokročilejší mají 
trénink vždy v úterý od 17 hodin do 
19 hodin pod vedením Petra Sáblíka a 
Martina Šmída. Do kroužku chodí 
Tomáš Němec, David Vencálek, 
Patrik Rosecký, Zdeněk Fišar, 
Dominik Marek, Natálie Šmídová, 
Lucie Štursová a Aneta Pešková a 
střídavě Dan Dohnal. A ti mladší mají 
trénink každý pátek od 17 hodin do 
19 hodin pod vedením Petra Sáblíka a 
chodí do kroužku Sára Rosecká, Petr Sáblík ml, Patrik Blažek, Jiří Sáblík ml, Jaroslav Sáblík, 
Matěj Nepraš (Sáblík) a Dan Dohnal plus hráči ze starších, kteří si ještě chtějí zatrénovat. Jsem 
moc rád, že máme tak hojnou účast a velký zájem o tento kroužek. Jen mě trochu mrzí, že se 
zatím moc neprosazujeme na Žďárském turnaji, no snad  to všechno ještě přijde.   

 
První kolo -Žďárské ligy 

Dne 16.11.2013 začala Žďárská liga mládeže, kde jsme se zúčastnili, škoda jen, že nemohli i 
ostatní. Do bojů o první body se pustili David Vencálek, Tomáš Němec a Dominik Marek za 
doprovodu Ivo Němce. Chlapci se snažili, jak mohli, ale ukázalo se, že se máme stále co učit a 
v čem zlepšovat. Dobré je že si všichni dobře zahráli a nejeli domů otráveni, ale zdravě 
nažhaveni k dalším zápasům. Tak nezbývá, než jim popřát hodně trpělivosti a úspěchu. 

 
Druhé kolo 

Dne 30. listopadu bylo druhé kolo Žďárské ligy a my jsme se tentokrát zúčastnili v daleko 
větším počtu. Jeli si zahrát Lucie Štursova, Aneta Peškova, Patrik Rosecký, Dominik Marek, 
Tomáš Němec, Zdeněk Fišar a David Vencálek. Po prezentaci se šli mladí hráči rozcvičit ke 
stolu a poté následovalo rozlosování a následně první zápasy. Psát tu, kdo jak hrál a kolik 
vyhrál zápasů nebudu, to bychom popsali celou stranu. Jenom napíši, že jsem jel domů s mnoha 
myšlenkami a že jsem měl hodně o čem přemýšlet. Při následném tréninku jsme si všichni sedli 
a zhodnotili sobotní vystoupení a řekli si každý svůj názor k předvedené hře. Doufám, že to 
pomohlo a že nám to pomůže jít zase o nějaký ten krok dopředu. 
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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 NOVÉ 
DVORY bychom všem občanům chtěli 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.  
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

J. W. Goethe 
Vážení spoluobčané, 
listí ze stromů odvál vítr, rtu ť teploměrů začíná klesat k nule a 
dny se krátí, je tu čas Vánoc a konec roku 2013. I v tomto roce 
členky sboru pro občanské záležitosti navštívily naše starší jubilanty s 
přáním, dárkovým balíčkem a kytičkou. V měsíci únoru a červnu se členky sboru i se 
starostou obce a dvěma členy hasičského sboru zúčastnili oslavy zlaté svatby. Posezení to 
bylo pěkné a vzpomínkové. V dubnu proběhlo vítání čtyř nových občánků.  Děti z 
mateřské školky vystoupily s programem plným básniček a písniček. Starosta obce 
pronesl proslov a mimo jiné popřál rodičům hodně radostných chvil strávených s jejich 
dětmi. Toto nedělní odpoledne se vydařilo a všem se 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 2014. 
                                                                          

       
Šmerousová Naděžda, předsedkyně SOZ 
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
 
Vážení občané, 
rok 2013 utekl jako voda a tak se nad ním krátce zastavíme a zhodnotíme ho.  

 
 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje naší školku 11 chlapců a 8 dívek.  

Mimo každodenních činností MŠ proběhly v tomto roce tyto akce: 

St 23.1. Návštěva ZŠ Přibyslav, Út 19.2. Karneval v rámci MŠ, Pá 1.3. Zápis dětí do 
MŠ, St 27.3. Den s Velikonočním zajíčkem, Čt 11.4. Malování na trička (rodiče s 
dětmi), Ne 14.4. Vítání občánků na OÚ, Po 29.4. Čarodějnický den, Čt 9.5. Vystoupení 
pro maminky ke Dni matek, Po 27.5. Představení Víly srdíčkové s tématem: Jarní 
kočička, Pá 31.5. Den dětí, Út 18.6. Výlet do Polničky, Pá 21.6. Loučení s předškoláky, 
Čt 27.6. Pohádkové odpoledne, Po 16.9. Screeningové vyšetření zraku, Pá 20.9. 
Focení v MŠ, St 25.9. Soutěž o nejrychleji vyrobeného draka, Čt 3.10. Návštěva solné 
jeskyně v ZR, Út 8.10. Pohádka víly Srdíčkové - Kouzelná hruška, Čt 10.10. Návštěva 
solné jeskyně v ZR, Čt 17.10. Návštěva solné jeskyně v ZR, Čt 24.10. Návštěva solné 
jeskyně v ZR, Čt 31.10. Návštěva solné jeskyně v ZR; Výroba lucerniček a průvod 
obcí, Čt 5.12. Mikulášská nadílka v MŠ, Čt 12.12. KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO 
STROMKU, Po 16.12. Divadelní představení "Tajemný výlet" v Přibyslavi, Čt 19.12. 
Vánoční nadílka v MŠ. 

 

Vše o dění v naší školce naleznete v článcích  
na stránkách http://ms.novedvory.eu 



 

23 

 

Jedna akce za všechny: 12.12.2013 Vánoční koledování 

Ve čtvrtek 12. prosince v 16:30 jsme rozsvítili 
školkovský vánoční stromeček a děti ho za tónů písně 
„Už z hor zní zvon“ postupně ozdobily malými 
dárečky. Poté zazpívaly koledu „Dej Bůh štěstí“ a 
dalších 9 koled s doprovodem na el. varhany.  
Na závěr tohoto vystoupení, které děti pro své 
maminky, tatínky, sourozence, babičky, dědečky, další 
blízké a novodvorské občany pilně trénovaly, rozdaly 
děti za znění „Tiché noci“ ručně malovaná vánoční 
přáníčka.   
Po skončení kulturního programu čekal na všechny 
přítomné vánoční dětský punč a vánoční občerstvení 
- cukroví, za které zaslouží velké poděkování mnohé 
šikovné maminky. 

Na 
vystoupení 

se přišlo 
podívat přes 50 diváků, což nám se slovy 
chvály a díků po vystoupení, udělalo 
opravdu obrovskou radost ☺ 
Atmosféra byla vskutku vánoční  
a z úsměvů dětí a přihlížejících byl cítit 
duch Vánoc. 

 
Video a fotky naleznete na http://ms.novedvory.eu 

 
Během roku jsme měli několikrát příležitost se těšit hojné účasti na akcích, kde 
spolupracovali rodiče s dětmi, a proto lze Vánoční koledování považovat  
za důstojnou a milou tečku roku 2013.   
Děkujeme rodičům, sponzorům a obci Nové Dvory za podporu v roce 2013. 
 

„V uspěchaném dnešním světě, kde je každé volno svátkem, 
zastavme se na okamžik, radujme se s Jezulátkem. 

S úsměvem si zazpívejme s dětmi svými koledy, 
nejkrásnější pohlazení dostane se od rodičů, babičky a od dědy.“ 

  
Příjemné a klidné prožití svátků vánočních a šťastné vykročení do roku 2014. 
 

Mgr. Andrea Marková (ředitelka MŠ) 
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČU 

 
      
 

  Vážení spoluobčané, dámy a pánové, 
v krátkosti vás seznámím s činností našeho hasičského sboru 
v letošním roce. 

       Činnost sboru každoročně začíná přípravami 
na konání tradičního plesu a dětského karnevalu. 
Nejinak tomu bylo i letos. Konal se již 48. 
hasičský ples. Z dalších kulturně-společenských 
akcí bych rád připomenul posezení u altánku při 
pálení čarodějnic, tenisový turnaj čtyřher s 
opékáním selete, kácení májky spojené s dětským 
dnem, posezení v Penzionu Starý dvůr, 
mikulášskou pochůzku obcí a návštěvy s přáním 

všeho dobrého u jubilujících členů sboru. 
        Ze sportovní činnosti připomínám historicky největší účast 
hasičů našeho sboru na okrskové soutěži vůbec. Tato soutěž se 
letos konala v Nížkově a dokázali jsme sestavit 5 soutěžních 
družstev : 2 x mladí hasiči, ženy, muži a veteráni. Nejlepšího 
výsledku dosáhly 
ženy, které si svým 
vítězstvím zajistily 
účast v okresním 
kole. Dále jsme se 
zúčastnili v Sázavě 
soutěže O pohár 
starosty obce a 
každoroční 
součinnostní akce 
sborů našeho okrsku v podávání vody na dálku. 
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         Udržování provozuschopného stavu svěřené techniky je rok 
od roku složitější a náročnější, jak na volný čas, tak i na finanční 
prostředky. 
         V současné době má sbor celkem 132 členů, z tohoto počtu 
je 25 mladých hasičů   do 18 let, 27 žen a 80 mužů. Na tomto 
místě přeji elán a chuť pracovat a zdokonalovat se v hasičském 
umění a dovednosti hlavně mladým hasičům a dorostencům. 
         Za místní hasičský sbor přeji všem hlavně pevné zdraví, 
spokojenost v osobním i pracovním životě a trošku toho 
potřebného štěstíčka. 

               
                      Za SDH Nové Dvory  

Ing. Vladimír Halík, jednatel 
 

 
 

 
 
 
 

Letiště Přibyslav 29.-31.8.2014 
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Hasičský kroužek 
 
 Do hasičského kroužku chodí 16 mladých hasičů: 
Bedrna Michal, Bencová Karolína, Fišar Zdeněk, 
Fišarová Marie, Kulhánek Matyáš, Němec Filip, 
Němec Tomáš, Nepraš Matěj, Pešková Aneta, 
Rosecká Sára, Rosecký Patrik, Sáblík Jaroslav, 
Sáblík Jiří, Šmídová Natálie, Štursová Lucie, 
Vencálek David.  

Naše letošní činnost byla celkem pestrá. Na soutěžích jsme reprezentovaly v kategorii 
mladší (6 – 11 let) a starší (11 – 15 let). 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. 
Soutěžily jsme klasicky ve třech 
disciplínách - štafetový běh 
CTIF, požární útok s 
překážkami CTIF, požární útok. 
Družstvo mladších se umístilo 
na konečném 21. místě a 
starších na 22. místě. Nový 
ročník soutěže (podzimní kolo) 
jsme zahájily v říjnu na 
hasičském cvičišti v Hamrech 
nad Sázavou. Zastoupení jsme 
měly jak v kategorii mladší, tak 
i starší. Disciplíny byly: závod 
požárnické všestrannosti, štafeta 
4x60 m a štafeta požárních 

dvojic. Mladší se umístily na průběžném 11. místě (z 21 družstev), starší na průběžném 17. 
místě (z 26 družstev).  

 
V květnu jsme reprezentovaly na 

okrskové soutěži v Nížkově (2. ročník 
mladých hasičů z okrsku). Soutěžily jsme 
v požárním útoku podle pravidel HRA 
Plamen. Účast mladých hasičů nebyla tak 
hojná, jak se původně očekávalo. 
Soupeřily jsme pouze s družstvem Velké 
Losenice. O poháry jsme se spravedlivě 
rozdělily – mladší kategorie přivezla 
pohár za 2. místo, starší za 1. místo. 
V červnu jsme opět využily pozvání od 
SDH Hamry nad Sázavou a zúčastnily 
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jsme se “Srandamače“. Jedná se o přátelský mač mladých hasičů v požárním útoku a v motání 
hadice C10. Byla to dvoudenní akce s přenocováním ve stanech. Děti se na tento mač velmi 
těší, možná i proto, že mají možnost vyzkoušet si požární útok za tmy (osvětlená byla pouze 
základna, nástřiková čára a byly použity světelné terče).  
Poslední srpnovou sobotu jsme vyrazily na jubilejní 25. ročník Pochodu krajem Jana Žižky a 
Karla Havlíčka Borovského okolím Přibyslavi. Nejprve jsme si prohlédly Hasičské muzeum a 
poté se vydaly na cestu. Trasa byla velmi zkrácená. U Mohyly nás čekalo rozptýlení – mohly 
jsme střílet ze vzduchovky, srážet plechovky, chodit na chůdách nebo na lyžích. Dostaly jsme 
malé občerstvení. V cíli, kterým byl Garny hotel v Přibyslavi, jsme zahnaly hlad opečeným 
buřtem a ještě zmrzlinovým pohárem. 
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 
 

Martina Langpaulová, vedoucí kroužku 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,-- 

 
Dále je pak na obecním úřadě prováděno ověřování podpisů a listin a to v úředním dni a 
případně po dohodě s Martinem Šmídem, který ověřování provádí: 
 
Ověřování 1 podpisu:  …………… 30,-- 
Ověřování 1 strany listiny …………… 30,-- 

 
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 

 
 
Šmerousová Naděžda č.p.68  50 roků 
Langpaulová Ludmila č.p. 28  50 roků 
Halík Vladimír č.p. 30   50 roků 
Grepl Roman č.p. 35   50 roků 
Šmerousová Vladislava č.p. 47  50 roků 

 
 

Tonarová Marie č.p. 74  60 roků 
Mokrý Bohumil č.p. 7  60 roků 
Marková Alena č.p. 12  60 roků 
Tonar Jan č.p. 74   60 roků 
Sáblíková Marie č.p. 39  60 roků 
Straka Lubomír č.p. 111  60 roků 
Palečková Iva č.p. 41  60 roků 
Urban Libor č.p. 117  60 roků 
 

 
Pesch Jaroslav č.p. 96  65 roků 
Kubišová Blanka č.p. 15  65 roků 

 
 
 
Homola Bohumil č.p. 42  75 roků 
Homolová Ludmila č.p. 42 75 roků 
Sobotková Marie č.p. 52  75 roků 
 
Cimplová Marie č.p. 19  80 roků 
 

 
Janáčková Marie č.p. 55  81 roků 
Šmerous Ladislav č.p. 11  81 roků 

   Dvořáková Božena č.p. 58 82 roků 
Stehnová Vlasta č.p. 87  84 roků 
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Langpaulová Ludmila č.p. 28 85 roků 
Palečková Blažena č.p. 76  85 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  86 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  86 roků 
Langpaul Josef č.p. 28  86 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  91 roků 

 
Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Janáček Jaromír č.p. 55  91 roků 
Všem jubiVšem jubiVšem jubiVšem jubilantùm blahopøejemelantùm blahopøejemelantùm blahopøejemelantùm blahopøejeme    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
Děti narozené vDěti narozené vDěti narozené vDěti narozené v    tomto roce:tomto roce:tomto roce:tomto roce:                                            Navždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustiliNavždy nás opustili    
 
Malina Samuel č.p. 100       Fišar Josef č.p. 38  
Uttendorfský Václav č.p. 64 
Fuchs Daniel č.p. 124 
          
Přihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se kPřihlásili se k    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:                                                                                             
 

Hronová Lada č.p. 100; Pibilovi Rostislav, Marie, Natálie, Anežka a Tomáš 
č.p. 25 
 

Odhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se zOdhlásili se z    trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu:trvalému pobytu: 
Petráňová Lenka č.p. 122, Machovi Miloš a Drahomíra č.p. 21, Čejkovi Hana 
a Barbora č.p. 38, Mokrý Bohumil ml. č.p. 7                                                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 
Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 

Historické počty obyvatel 
  

Datum CELKEM ženy Muži 
 

 

 
 
 
 
 

 
Pohyb obyvatel obce v roce 2013 

 
Stav k 1.1.2013  318  
Narozené děti 2013     3 
Zemřeli 2013    -1 
Přištěhováni 2013    6 
Odstěhováni 2013           - 6 
Stav k 21.12.2013         320 

 

 
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 

 

21.12.2013 
22.12.2012 
17.12.2011 
21.12.2010 

320 
313 
318 
318 

168 
167 
172 
173 

152 
146 
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 
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Památník padlým 
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Na tomto místě přinášíme3.díl 
z kroniky rodu Flesarů ve které se píše 
o naší obci. (text není nijak upravován 

ani korigován) 
Rok 1447 :    

Dcera naše milá pravila nám, že vdávati se bude. Ona má 
let 19 a jest postavy vysoké, vlasy černé i oči, jak uhlí v huti 
naši. My co Vlaši jsme byly, všichni jsme takoví velcí i 
počerní. Ona velmi pracovitá od mala byla a muž její 

spokojený bude.  
On ten ženich jest ze vsi Mniškov (Nížkov) zvaná a rodina dobrá hospodáři jest. 

Ženich jméno má Vojtěch, syn Pavla, zvaný sklenarž, matka Genofefa (Jenoféfa). Oni 
všichni jsou církve dobré, bratrské. Svatba po žatvě bude, aby mouka byla i více pokrmů 
se dělati mohlo.  

O povolení v Polné na zámku žádati se muselo a zaplatit jsem musel 1 ovci mladou a 
oradla 8 na pluhy panské.  

  
Dnia 19 - ho augustus (srpna), Letha 1447 W Mnysskowi Swarbi Gest w Familii 

sklenarža Newiesta Alžbieta z rodu Flesharisus W Dwory Nowi rozena dnia 5 - ho majus 
Letha 1428 W Dwory nowi Leth ma 19 Ženich W ogtiech Stražy Leth 23 z W sy 
Mnysskowski (Nížkovské )  

S warbi konaw Kazatel Bratsky Gyfži z W sy Mnisskowski.  
  
Zbožný pán katolický Johan Sozima z Rouchova s ženou svou Kateřinou z Močovice 

věnoval v Polné své domy pěkné pro osoby staré a choré ze stavu panského.  
Rok dobrý pro nás byl a žádné neštěstí nepadlo na rodinu naši dobrou.Dobré obchody 

jsme měli a také robotýři co v huti naši jsou spokojeni byly. Také 2 robotýři zemřeli a to 
z Dvorů Adalbert, zvaný bezprstý let 70 a Stanislav, zvaný sobotka ze Syrákova let 39, 
oba na souchotě. Tak nové jsem vzal, 1 z Brzkova zvaný Walter, 28 let a druhý z Hrbova 
Jaromír, zvaný palicžka 44 let, oni dobří jsou.  

Zima započala od polovice měsíce novembrys (listopadu) hned mráz jest a tak v huti 
konec práce nastal.  

Roku toho se silné hradby města Polné opravovali, oni už dlouho tady postaveny jsou 
a slouží proti nepřátelům cizím, aby město nepřepadli náhle. Hradby stojí od strany 
východní a západ, které také 2 mohutné brány mají, aby forman i vojsko mohlo do města 
se dostati s náklady a povozy velkými a potřebnými. Jedna se jmenuje ihlavská a druhá 
přibislavská. Valy mohutné jsou zde také. Rybníky 3 nápomocné jsou k obraně města 
toho potřebného. To dohromady dobrou ochranu činí.Jest zde několik bašt, s kterých 
střílny jsou na strany všechny, aby viděti bylo dobře. Ono se pořád musí počítati, že 
hradby potřebné výti mohou, kdyby nenadálý šturm byl na město Polnou učiněn.  

Majetkem na Polnou a Pikrstein se stala dcera po majiteli posledním dcera jeho Zophia 
(Žofie) a za poručníka byl jest ji Johan, zvaný Čabelickej ze Sútici. V Polné mnoho 
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bohatých měšťanů jest a mnozí rodu vladyckého se nacházejí, jako pan dobrotivý 
Johánek, zvaný Sozima, kterého já dobře znám, neboť železo potřebné pro jeho dům a 
hospodářství velké často dovážím. On jest bohatý a dobře on platí za práci poctivou. Tam 
když příjdu na koni svém, velice vítaným hostem bývám. On pochází rodem z Rouchova 
a jeho krásná manželka Katharina (Kateřina) rodem jest z Mocžovic. (Močovic). Ten 
dům jest stojí velký proti kostelu farnímu u brány zvané Jihlavské. Jeho statky rozsáhlé 
jsou a lid poddaný u něho pracuje a dobře odměňován jest. Velký statek jeden jest ve vsi 
při hranici zemské Moravou u vsi Rudoltz Německý, zvaná Janovice. Druhý statek 
mohutný se nachází ve vsi Skrejšově.  

Léta tohoto v čase po žatvě, k podzimu konce dává dům svůj, který svobodný byl i 
jest, jaký i pozemky všechny k potřebě vystavění kostela nového, který se jmenovati má 
ke slávě věčné a to jest svaté Anny,svatého Šimona a Judy, svaté Voršily a družkami, 
mučedlnicemi, svaté Panny Marie, svatého Jáchyma, svatých apoštolů. K tomu ještě dává 
ves Skrejšovskou s dvory, poli, rybníky a lesy i všechno ostatní, co patří k majetku 
tomuto. Zrovna tak výše ves uvedenou se vším všudy a to ves Janovickou.  

Také jest ustanoveno nařízení k zřízení špitálu pro největší chudé osoby, kam bude 
umístněno 12 největších nuzáků a to 6 mužů a 6 žen. Všechno co píšu mám ze slov jeho 
toho Johánka Sozimu, přítele mého.  

Kněží nabádáni jsou, aby službu Boží v špitále vedli ku duši spasení těch lidiček 
bídných. Aby ošacení a krmí dostávali dostatečnou. Peníze také musí býti dány na 
potřeby kostelní. Veškerým majetkem až smrti své bude zacházeti Johánek Sozima s 
ženou svou. On k nám do hamru na kus řeči občas zajde i žena jeho krásná ta jest velice.  

Wpsaw Flesharius Wacslaus ,mistr W Huti swy W Dwory n.  
 
Rok 1448 :  
Milý král Jiřík z Poděbradu dne 3 - ho septembis ( září ) léta 1448 Prahu město celé on 

dobyl. On oblíbený není nic u stavu a panstva katolického a veškerých potentátův 
katolických.  

Wpsaw Flesharius W. DW. Nowi  
 
Část roku 1448 a celý rok 1449 chybí  
 
Rok 1450:  
Zima slabá jest a od léta počátku velké teplo udeřilo, co nikdo nikdy nepamatoval. Už 

v marcis (březnu) jest tráva všude zelenavá a tak bývalo od konce aprilis (dubna). Lidi 
strach mají, že zima zase přijde nová.  

To však dobře se vydařilo a pak se čas dobrý pořád drží, jak zvykem bývalo. Dobytek, 
který většinu roku celého venku se potuluje a kde co vidí sežere. Lidem jde jen o to, aby 
pokoj ten měli den celý a jen mléko od dobytka toho berou. Některé krávy bývají tak 
hubené, že se jim kosti spočítati dají. My se o ně více staráme i když také venku jsou. 
Máme chlév udělaný. Sice malý, ale teplo v něm v zimě má dobytek náš potřebný. 
Dobytek sviňský, toho mnoho není u nás, pročež ves maličká jest. On všude škody tropí, 
protože rypáky svými všechno rozdírá po místech, kde jde. 
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Nesstiestie padlo na Familiu Nassu Dobrau Pomržiw dnia 14 - ho majus Letha 1450 W 
Ždiar posledni Brat Otce nasseho Fleshar Bartholomeus WWieku Leth 79 Rozeneg byw 
Letha 1371 W Zdiary.  

  
Tak jest, že z rodiny otce mého dobrého poslední člověk odešel na věky. Štěstí snad 

jest, že rodina naše jednoho syna má,tak snad rod náš starý se zachová s pomoci boží, 
amin.  

V hamru našem tuze mnoho práce máme, když rudu železnou z daleka po cestách 
zlých dovážeti musíme. Někdy kolesa vozová, která bez obručí kovaná jsou, cestu 
nevydrží a rozsypou se. To pak dnů několik pak trvá, než se někdo jiný sežene a koleso 
nové zapůjčí, neb udělá a nebo na jiný vůz se přeloží. Ty cesty do Polné, Mniškova 
(Nížkova ) Přibyslavi jinde samé bláto bývají rok celý. Každý jezdí, kde se mu to lepší 
zdá a nikdo kamen jediný do bláta nepoloží. Vrchnost na Polné nařídila, že každý, kde 
cesta okolo jeho pozemků se vynachází, musí to udržovati pod trestem na mučidlech, 
šatlavou a pokutou peněžitou. Tak se trochu přece lidi bojí.  

Podzim je teplý i úroda se domů dostala panská i naše. Hodně housenic se letos 
vydařilo, protože rok teplý byl a dešťů málo padalo. Ty potvory sežrali co se dalo. Také v 
lesích okolo všude divný brouk jest a ten všechno požírá a stromy suché ostávají, hlavně 
ty smrkové a borové. Těch tady mnoho nebývá, více buků a dubů. Největší les jest 
takový od Záborný až do Rudoltze německého, pak k Sirákovu, Blažkovi, Poděšinie, 
Aujezdu, pak zase na stranu druhou nad Polnou k Hrbovu, Brzkovu, Kamenné vsi i jinde.  

Panstvo a pacholci robotní hony konají na zvěř divou. Hodně letos jest zajíců divých 
svině divé kačeny divé. Každá rodina celá i dítky honiti musí a pak panstvo na koních a 
psové tu zvěř štvou a pak ubíjená všelijak jest.  

Také mapsati musím, že d Polné přišel farář katolický nový Nicolaus, zvaný Zderazký 
z města Pražského, Ten Zacharias co byl, pomřel roku toho ve věku 59 let. To Němec 
nedobrý byl  

My z toho zhola nic nemáme. Někdy na poli našem kuší a nebo oky nějakou zvěř 
lapíme.  

Wpsaw Flesharius Waclaus I. hamernik w DW. N. 
Celý rok 1451, 1452 chybí  
 
Velké následky má oheň veliký, léta 1551, který strávil v Jihlavě více jak 300 domů a i 

velký oheň i Polnou navštívil. Mnoho lidu nic nemá.  
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Mráz namaloval na okno bílou krajinu 

a vánoční čas přišel zase k nám, 
svět na sebe vzal po roce bílou peřinu 

a každý začal zase věřit pohádkám. 
Ať se Vám splní po čem srdce touží 

a štěstí se snese na Váš práh, 
přejeme také, ať zdravíčko slouží 

a žijete jako v pohádkách … 
    
                                                                                                                                                                                            

    
    
    
    
    

    
    
    
    

 
 
 

Nové Dvory 23.12.2013 


