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     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 2014 
přehledem akcí a činností, kterých jste během roku byli svědky.  

Vzhledem k tomu, že se v letošním roce uskutečnily volby do 
obecního zastupitelstva 
v měsíci říjnu, je ještě 
mou povinností 
připomenout Vám, co se 
podařilo v těchto 10 
měsících: 

 
Nyní k jednotlivým akcím, které se uskutečnily během roku: 
 

 V tomto období bylo dokončeno úplné zateplení a rekonstrukce 
kulturního domu včetně venkovní úpravy a vybudování nouzového 
východu směrem k prodejně Jednota. Náklady v letošním roce činily 
218 tis. Kč, z toho jsme obdrželi dotaci 
ve výši 106 tis. Kč. 
 Byla provedena povrchová úprava 
dětského hřiště (tenisového kurtu) za 
č.p. 52 v celkové hodnotě 205 tis. Kč. 

 Z důvodu 
nedostatku vody 
v letních měsících byla provedena výměna 
čerpadla ve vrtu za celkovou cenu 93 tis. Kč. 
Zároveň bylo ve vodojemu zbudováno signalizační 
zařízení, které pomocí SMS upozorní, že hladina 
vody ve vodojemu klesla pod bezpečnou míru. 
 Byla zhotovena nová přípojka kanalizace od č.p. 
38 v ceně 180 tis. Kč, dále oprava kanalizace u č.p. 
10 v ceně 216 tis. Kč a úprava povrchu pro 

kontejnery na odpad v části obce „Podevsí“. 
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 Díky ředitelce 
Mateřské školy a 
jejímu manželovi byl 
dokončen domeček na školní zahradě s menší finanční pomocí od obce. 
Ostatní náklady získala p. ředitelka od sponzorů. Určitě zaslouží za tuto 
snahu velké poděkování. 
 Bylo zadáno zpracování nového územního plánu pro naši obec. Kraj 
Vysočina zaplatí 85% nákladů na pořízení územního plánu, což je pro 

obec velmi výhodné. Pokud tedy 
kdokoliv z Vás má jakýkoliv 
záměr potřebný zahrnout 
v územním plánu, je třeba, aby 
jej předložil na obecní úřad. 
 Pokračuje zaměřování pozemků 
pro digitalizaci v katastru naší 
obce. 

 Velkou snahu jsme zaměřili na získání dotací pro následující možné 
akce, bohužel ani v jednom případě jsme neuspěli: 
o Rekonstrukce Mateřské školy – zbudování příslušenství pro 

výdejnu stravy. Žádost byla podána na Ministerstvo pro místní 
rozvoj, náklady by činily 800 tis. Kč. 

o Rozšíření herny v Mateřské škole – 
žádost podána na Kraj Vysočina. 

o Zpracování projektu na splaškovou 
kanalizaci. Žádost byla podána na Kraj 
Vysočina, náklady by činily 426 tis. Kč. 

o Úprava povrchu dětského hřiště. Žádost byla podána na Kraj 
Vysočina, náklady by činily 200 tis. Kč – zrealizováno z vlastních 
finančních prostředků. 

 
 Jinak probíhají přípravné práce i na další akce. V současné době se 
zpracovávají projekty na zbudování chodníku k motorestu, projekt 
úpravy koupaliště a architektonické řešení prostranství v okolí kaple a 
Mateřské školy vč. autobusové zastávky. 

 
 Velmi nepříjemně skončila možnost řešení další výstavby rodinných 
domků „Podevsí II“ – majitel nesouhlasí s prodejem pozemků. 
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Na závěr mi dovolte udělat stručnou rekapitulaci mého osmiletého 
působení ve funkci starosty. Budu stručný a zaměřím se na hlavní akce a 
činnosti: 
 
� Začátek byl velmi krušný. První rok pamatuji, že jsme měli za 600 tis. 

Kč nezaplacené faktury vlivem dokončení komunikací v lokalitě 
„Podevsí“. Podařilo se to ale splatit, aniž bychom platili penále. 

� Uskutečnily se tyto hlavní akce: 
o Dokončení chodníků v obci. 
o Generální oprava cyklostezky. 
o Oprava komunikací v lokalitě „Za Kovárnou“. 
o Cesty od č.p. 57 dolů k rybníku a cesty za č.p. 65. 

� Každoročně se zasázelo v obecních lesích 2 000 sazenic stromků, 
rozšířily se lesy v Gromě a u rybníka „Učitelka“. Dokon čilo se dětské 
hřiště, byla provedena modernizace obecního rozhlasu vč. zasílání SMS 
a také osvětlení v obci. Upravila se zeleň v obci. 

� V Mateřské škole se zbudovalo nové sociální zařízení, výdejna stravy a 
klubovna pro mládež v podkroví, vyměnila se okna. 

� Vybudovala se protipovodňová opatření. Obec se vybavila technickým 
zařízením (frézka, sekačka, křovinořezy, pila). U hlavní silnice se 
umístily radary.  

� Povedlo se kompletní zateplení kulturního domu, výměna oken, 
přestavba obecního úřadu, úprava podlah a zbudovalo se topení 
v poschodí. Provedl se kabelový rozvod v obci. Zbudoval se pomník 
padlým v I. světové válce a automatické zvonění. 

� Po celou dobu mého působení jsme se snažili získat co nejvíce peněz 
z dotací. Jejich výše za 8 let osáhla částky 4 592 000,-- Kč. 

� Podařilo se nám splatit dluh na inženýrské sítě 
v lokalit ě „Podevsí“ ve výši 4 100 000,-- Kč 
plus úroky a funkci jsem předával novému 
zastupitelstvu s 3 milióny Kč na účtu obce. 
Jestli můžeme být spokojeni či nespokojení, 
nechám na Vás. Jistě, že ne vše bylo 
stoprocentní. Byly i problémy. 
 
Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem zastupitelům za spolupráci, 
rady a pomoc, všem našim občanům za jejich práci pro obec při jejím 
zvelebování, našim hasičům za neuvěřitelné množství činností pro naše 
občany. 
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Novému zastupitelstvu chci ještě 
poblahopřát za důvěru občanů a 
popřát jim mnoho úspěchů a zdaru 
v příštích letech. 

 
Všem našim občanům přeji příjemné 
prožití svátků vánočních, v dalších 
letech pevné zdraví a spokojený život 
v naší obci. 

 
Ing. Ladislav Němec 

      bývalý starosta obce  
 

 
Vážení spoluobčané, 
 
dovolte i mně zde napsat pár vět a informovat Vás o naší práci, seznámit Vás 
s plány na příští roky: 

• v lokalitě „Podevsí“ jsme umístili na již připravené místo po železném odpadu 
kontejnery na tříděný odpad 

• též v lokalitě „Podevsí“ se v jarních měsících počítá připravit plácek, kde se 
postaví houpačky a prolézačky pro naše nejmenší děti 

• změna úředních hodin na obecním úřadě: 
o od listopadu do konce března 18.30 – 20.30 hod. 
o od dubna do konce října 19.30 – 21.30 hod. 

A co připravujeme na příští roky? 
• dokončení chodníku až k penzionu 
• renovaci koupaliště 
• úpravu „návsi“ okolo kapličky a školky 
• vybudovat šatny a sprchy v kulturním 

domě pro sportovce 
• výkup pozemků na stavbu rodinných 

domů 
 
Toto jsou akce, které chceme postupně realizovat. Vše závisí na finančních 
možnostech obecního úřadu a na dotacích, o které budeme žádat. 
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Tak, jako každý rok činili na tomto 
místě bývalý starostové, musím 
poděkovat všem Vám, kteří se staráte o 

hezký vzhled naší obce, všem, kteří nám pomáhají při činnosti v obecních 
lesích, velké poděkování zaslouží i naši hasiči zajišťováním mnoha kulturních 
akcí, starostí o požární techniku ve svém volném čase a také všem hasičům a 
hasičkám, které se podílejí na výchově mladých hasičů a hasiček. 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.  
 
Vážení spoluobčané, byla bych ráda za Vaše připomínky, 
Vaše názory a otevřené jednání k práci zastupitelů. Věřím, že 
Vaší všímavostí a názory se nám podaří zajistit pěkný a 
příjemný život v naší obci. 
 
V této části zpravodaje mně dovolte představit nově zvolené zastupitelstvo obce: 
Naděžda Šmerousová, starostka obce 
Ing. Vladimír Halík, místostarosta obce 
Ing. Radovan Štursa, člen zastupitelstva, předseda finančního výboru 
Blanka Kubišová, členka zastupitelstva, předsedkyně kontrolního výboru 
Ivana Němcová, členka zastupitelstva, předsedkyně SOZ 
Ing. Ivo Němec, člen zastupitelstva 
Martin Šmíd, člen zastupitelstva 
Josef Halík, člen zastupitelstva 
Milan Mokrý, člen zastupitelstva 
 
 
Na závěr přeji Vám všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků, do 
nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a splněných 
přání.                          

                                                                    
 
        Šmerousová Naděžda 
                                                          starostka obce 
 
 

   PF 2015 
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Na začátku roku měla obec na účtech částku 
1 548 180,74 Kč. K 30. 11. 2014 měla obec na 
základních běžných účtech částku ve výši 
3 120 189,01 Kč.  
 
 

                                                 

  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 18:30-20:00 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 2015 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 
20150333. 
                                    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.  
Email stačí zaslat pouze jednou, poté budou automaticky na tento email 
zasílány informace o vodném. 
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  INVESTICE v roce 2014: 
Čerpadlo do vrtu    …………………   93 086,-- 
Zateplení kulturního domu  ………………… 213 807,-- 
Příprava projektů na další období …………………   41 140,-- 
   

 
 
 
 
 
 
 

Všem občanům naší obce 
přeji všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do nového roku.  

       
  Martin Šmíd, ekonom obce 

 
Knihovna v obci 

                                 
 

 Vážení čtenáři a 
spoluobčané, jako každý 
rok, tak i letos, bych Vám 
chtěla touto cestou 
poděkovat za stálou přízeň 

naší knihovně. 
Díky podpoře obecního úřadu, který 

uvolňuje pravidelný finanční příspěvek na 
zakoupení nových knih a z příspěvků za 
vypůjčení knihy, jsem mohla zakoupit 18 
knih. 

Doufám, že si každý 
čtenář vyber pro sebe to správné čtení. Nyní má knihovna ve 
svém fondu celkem 4 035 knih. 

Letos se k nám do knihovny přihlásili 4 noví čtenáři, 
z čehož mám radost. V říjnu letošního roku došlo opět 
k výměně knih z výměnného fondu ze Žďárské knihovny. 
Jedná se přibližně  o 500 knih. Jsou to knihy pro děti, mládež i 
dospělé, tudíž je z čeho vybírat. 

Přeji všem obyvatelům Nových Dvorů klidné vánoční 
svátky a vše dobré v příštím roce. Těším se na setkání s Vámi 

v naší knihovně každé pondělí od 16 do 18 hodin.    
 
Jiřina Růžičková, knihovnice  

 



 

14 

 
 

 
 

 
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). 

 

Nová podoba webových stránek obce 
 
Během roku 2014 proběhla úprava webových stránek, a to 

především z důvodu instalace nové verze redakčního systému, jelikož stávající verze 
systému přestala být vývojáři podporována a tudíž představovala bezpečnostní riziko 
možného hacknutí webových stránek obce. 
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

           
 

 
Vážení spoluobčané, 

 
opět po roce mám milou povinnost Vás seznámit s činností 

sportovního klubu Nové Dvory. V loňské sezoně se A týmu podařilo 
udržet novou soutěž, okresní přebor 1. třídy. Je to historicky nejvyšší 
soutěž, kterou kdy týmy Nových Dvorů hrály. 
A tak beru za úspěch, že jsme skončili na 7. 
místě. Bohužel náš B tým takové štěstí neměl, 
po skončení na 9. místě v okresním přeboru 3. 
třídy spadnul do nižší soutěže. Naopak C tým 
po špatném začátku zabojoval a povedlo se 
mu udržet v okresním přeboru 5. třídy, což 
také beru za dobrý výsledek. Letošní sezona je 
pro mě trochu rozpačitá. A tým se zatím 
pohybuje na 7. příčce, což je pro mě trochu 
zklamání, ale věřím, že v jarní části se to 
zlepší a nebude se muset hrát o záchranu. Z druhé strany musím 
pochválit B tým, který po loňském sestupu do nižší soutěže nyní vede 
tabulku okresního přeboru 4. třídy a předvádí dobré výkony, tak 
nezbývá než popřát, ať se daří i v jarní části a navrátí se do okresního 

přeboru 3. třídy. A náš C tým 
bych chtěl pochválit také, sice je 
poslední v okresním přeboru 5. 
třídy, ale zapojili se naši mladí 
z kroužku a už pravidelně 
nastupují v soutěžních utkáních, 
ať už je to David Vencálek, 
Tomáš Němec, Patrik Rosecký 
nebo Lucie Štursová. Jsem rád i 

přesto, že tito mladí prohrávají, ale pravidelně hrají a získávají 
zkušenosti z opravdových zápasů dospělých, což jim jenom pomůže 
v jejich růstu. 
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Připomenutí loňského turnaje neregistrovaných hráčů naší obce: 
 
Po vánočních svátcích plných cukroví, chlebíčků a gaučingu se pořádání 5. 

kola pingpongového turnaje pro neregistrované hráče vyloženě hodilo. Každý 
rok se turnaje účastní víc a víc hráčů, takže i letos bylo možné vytvořit celkem 
tři kategorie: muži, ženy a děti. Zvláště u dětí bylo vidět, že je turnaj opravdu 
baví. Hlavně ty, které chodí pravidelně na tréninky s Petrem Sáblíkem a 
Martinem Šmídem, předvedli, že se od loňského roku zlepšili a rodiče viděli, co 
se jejich děti naučily. 
 

Po pár hodinách se vyhlašovaly výsledky. V kategorii dětí se na 1. místě umístil 
David Vencálek, v kategorii žen vyhrála Evča Štursová a kategorii mužů vyhrál 
Vojta Klement. Následovala 
volná zábava, která se 
postupně přesunula do 
místního pohostinství, kde 
bylo po celé odpoledne 
pro všechny zajištěné 
občerstvení. Ještě bych 
rád poděkoval všem, 
kteří do turnaje věnovali 
věcné ceny a samozřejmě i 
našim sportovcům, kteří si opět udělali čas a 
turnaj uspořádali.(převzato z webových stránek)  

Za SK Nové Dvory Petr Sáblík 
 

Kroužek mladých pingpongálistů 
 

Přiznáme se, že jsme moc rádi, že si kroužek mladých pingpongálistů našel 
tolik příznivců, na druhou stranu nám to dělá celkem velkou hlavu, protože 
přichází další a další a proto máme obavu že, budeme muset říci stop, jelikož 
v tom množství dětí a mládeže již nejsme schopni dát dětem a mládeži to co je 
potřeba. Uvidíme, ukáže čas, jestli všichni mladí vydrží a budou pravidelně 
chodit. Nyní máme mládež rozdělenou na dvě části, starší pokročilejší a na 
mladší, co se to začínají učit. Tréninky máme přizpůsobené našim možnostem a 
volnu. Starší měly pravidelně každou středu od 17 hodiny do 19hodin, bohužel 
z důvodu pracovního vytížení vedoucích družstev, jsme museli tréninky změnit a 
věřte, že bylo těžké najít termín, kdy mají mladí volno. Nakonec se našla sobota 
dopoledne. Tréninků se účastní Tom Němec, David Vencálek, Natka Šmídová, 
Patrik Rosecký, Sárča Rosecká, Lucka Štursová, Anetka Pešková, Zdenda Fišar 
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a Dominik Marek. Naši mladí začínající mají trénink jeden týden ve středu od 16 
hodin do 18 hodin, kde 
hodinu mají pohybová 
cvičení se staršími. Druhý 
týden trénují v pátek od 16 
hodin do 18 hodin. Zde 
pravidelně chodí Petr 
Sáblík ml., Matěj Nepraš, 
Jarda Sáblík, Anežka 
Pibilová, Natálka Pibilová 
a dále chodí sice 
nepravidelně Patrik 
Blažek, Kája Bencová, 
Jarda Benc a dva chlapci z Velké Losenice. Jsme rádi, že na tak malé obci se 
najde dostatek dětí, které mají zájem se trochu pohybovat a naučit se stolnímu 
tenisu. Jen pro informaci i letos bude ve Žďáru n. Sáz. soutěž pro mladé, kterých 
se chceme zúčastnit i my s našimi hráči. První kolo je 20. prosince a myslíme si, 
že dobře 7 hráčů pojede. Abych nezapomněl, chtěl bych poděkovat rodičům, že 
když potřebujeme mládež na turnaj odvézt, tak nám vyjdou vstříc, DĚKUJI. 
     Za kroužek Petr Sáblík a Martin Šmíd 
 

Sportovní klub má tréninky v úterý a v pátek kolem půl sedmé. Všichni, 
kteří by měli 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.  
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 Sbor pro občanské záležitosti 
          „Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“ 

J. W. Goethe 
Vážení spoluobčané, 
 

ocitáme se na prahu nového roku, proto mi dovolte malé 
ohlédnutí za činnost SOZ. I v tomto roce členky SOZ navštívily 
naše starší jubilanty, kterým s přáním zdraví  do dalších let 
předaly dárkový balíček s kytičkou. Během roku se členky se 
starostou obce a dvěma členy hasičského sboru  zúčastnily 3 
zlatých svateb a 1 diamantové. Posezení byla velmi příjemná.  
 

V jarních měsících se uskutečnilo vítání 4 nových občánků. 
 Starosta obce pronesl proslov a mimo jiné popřál rodičům hodně zdraví  a mnoho 
radostných chvil s jejich dětmi. Po tomto krátké proslovu starší děti ze škol z Velké Losenice a 
Přibyslavi připravily pěkný kulturní program za doprovodu kytary, za což jim děkuji. 
 

Závěrem mého krátkého ohlédnutí chci poděkovat členkám SOZ za jejich obětavou 
činnost, kterou vykonávají pro naše občany a především paní Sobotkové, která tuto záslužnou 
činnost přenechala mladším, popřát jí do dalších let hodně zdraví, štěstí spokojenosti a 
rodinnou pohodu.  

 
Zároveň chci popřát 
všem občanům do 
nového roku hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti. 
                                                                        
   

Němcová Ivana 
předsedkyně SOZ 

 
 

Informace pro podnikatele, živnostníky a občany v obci 
 

Oznamujeme všem podnikatelům, živnostníkům či firmám a také všem občanům obce, 
že mají možnost zveřejnění svých podnikatelských a jiných aktivit na webových stránkách 
obce. Pokud má někdo o tuto službu zájem, je možno zaslat na email obce nove.dvory-
zr@seznam.cz své identifikační údaje a vše ostatní zařídí obecní úřad, tedy prezentaci Vašich 
výrobků, služeb nebo dalších aktivit. 
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KROUŽEK KOUMÁCI NOVÉ DVORY 

   

Už druhým rokem se v Nových Dvorech schází kroužek s velice 
zajímavým názvem Koumáci. Děti si zde vyrábí různé předměty a hračky, 
hrají si a dozvídají se různé zajímavé věci. Naše aktivity se nezaměřují pouze 
na činnosti v klubovně, ale vyrážíme i do 
přírody.  
V letošním roce jsme: 

• hledali poklad a hledání jsme spojili s 
opékáním buřtů 

• navštívili jsme koupaliště v Přibyslavi, 
čímž vždy zakončíme rok a začínáme zase 
v září.  

Do kroužku chodí Anička a Zdeněk Fišarovi, 
Matěj a Michálek Bedrnovi, Petříček Sáblík, 
Nelinka a Matyáš Kulhánkovi, Jiřík, Matěj a 
Jaroušek Sáblíkovi, Matěj Zaťko (občas). 
Pokud by měly zájem další děti přijít si něco 
vyrobit nebo se zatím jen tak přijít podívat, 
samozřejmě mohou. Do kroužku Koumáků  mohou chodit děti od 5 let. 
Scházíme se každých čtrnáct dní v 16 hodin v klubovně, která je ve školce 
úplně nahoře, pod vedením Marie Fišarové.  

Za kroužek Koumáků Nové Dvory bych chtěla všem občanům 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 přání.  
            Fišarová Marie 
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA 
Vážení novodvorští spoluobčané, 
proběhli jsme cvalem rokem 2014, rokem dřevěného koně. Je až s podivem, jak rychle se 
blíží jeho konec. Nejvíce je plynoucí čas vidět na našich dětech a o tom,  
co společně s nimi v naší školce děláme, bych vám teď chtěla něco málo říci.  

 
Mimo každodenních činností proběhly v MŠ v roce 2014 tyto akce: 

Po 20.1. Pohádka víly Srdíčkové - Sněhová královna, Čt 30.1. 
Karneval MŠ, Čt 27.2. Kino Přibyslav – pohádky pro děti, Út 25.3. 
Den otevřených dveří, Čt 27.3. Zápis dětí do MŠ, Po 7.4. 
Představení pro děti, Čt 10.4. Vítáme jaro (rodiče s dětmi), St 16.4. 

Velikonoce v MŠ, Čt 24.4. Návštěva knihovny  v 
Přibyslavi s programem pro děti, St 30.4. Opékaní buřtů, Út 6.5. 

Besídka pro maminky, Pá 30.5. Mezinárodní den dětí v MŠ, Čt 19.6. 
Rozloučení s předškoláky, Po 23.6. Přírodovědný výlet v okolí Nových 

Dvorů, Út 24.6. Rádio VYSOČINA – představení pro děti  
v Přibyslavi, Čt 18.9. Putování za rytířem, Po 29.9. Divadelní 

představení Šikulka, Po 6.,13.,20.10. návštěva solné jeskyně,  
Čt 30.10. Světélkování s dýní a lampionový průvod, Po 3.11. návštěva 

solné jeskyně, St 12.11. Focení dětí, St 26.11. Čtení pod lampou v MŠ, 
Čt 27.11. Tvoření vánoční výzdoby (rodiče),  
Pá 5.12. Mikuláš v MŠ, St 17.12. Koledování u vánočního stromu MŠ, 

Čt 18.12. Ježíšek v MŠ 

 

Vše o dění v naší školce naleznete na: 
http://ms.novedvory.eu 
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Dva články za všechny 

18.9.2014 Putování za rytířem 

Ve čtvrtek 18. 9. se konalo v naší školce velké 
dobrodružství. Děti se vydaly po stopách rytíře. Aby 
získaly všechny klíče k zámku od hradu, ve kterém se 
ukrýval poklad, musely nejprve splnit náročné 
úkoly. Děti byly šikovné, vše dobře dopadlo a rytíř 
dostal od dětí všechny klíče, aby mohl hrad  s 
pokladem otevřít. Poté jsme si všichni společně 
opekli buřtíky a šli spokojeně ke svým domovům.      
26.11.2014 Čtení pod lampou 

Ve středu 26.11. jsme se s dětmi a maminkami sešli ve 
školce v pět hodin v podvečer na čtení pod lampou. 
Seděli jsme v kruhu na polštářkách, některé děti 
ležely, některé zase pobíhaly. 

Děti 

vylosovaly maminky, které četly při 
lampičkovém osvětlení pohádky a 
příběhy s vánoční tématikou. Poté bylo 
přichystané občerstvení, které donesly 
šikovné maminky.   
Byl to moc pěkný a klidný podvečer  
v tomhle uspěchaném čase. 

Více naleznete na http://ms.novedvory.eu 

************************************************************************************* 
Chtěla bych moc poděkovat aktivním rodičům, kteří se podílí na akcích MŠ  
a přispívají tak nejen ke kvalitnímu zajištění, ale i dobré náladě nás všech. 
 

 „Jak nám ten čas rychle letí, z miminek jsou malé děti, 
z malých dětí kluci, holky, z novodvorské naší školky. 

Pěkně děti poslouchejte, na čistotu při tom dbejte, 
ať z vás všichni radost máme, na krásné chvíle vzpomínáme.“ 

 
 

Bývalému panu starostovi Ing. Ladislavu Němcovi přejeme mnoho zdravíčka, štěstíčka a 
spokojenosti do dalších let.  
 
Všem lidem dobré vůle krásné svátky vánoční a do roku 2015 vykročení s láskou. 
 

Mgr. Andrea Marková (ředitelka MŠ) 
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SBOR  
DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ 
     

       Vážení spoluobčané,  
dovolím si vás seznámit s činností našeho dobrovolného hasičského sboru 
v letošním roce. 
        

Činnost sboru každoročně začíná přípravami a organizací na konání 
tradičního plesu a dětského karnevalu. Nejinak tomu bylo i letos. Konal se 
již 49. hasičský ples, kde vyhrávala k tanci a poslechu kapela Fortuna. 
Následné nedělní odpoledne se konal velice oblíbený dětský karneval za 

účasti kapely z Ústavu 
sociální péče Křižanova. 
Z dalších kulturně-
společenských akcí bych 
rád připomněl sběr kamení 
na pozemcích ZD Velká 
Losenice, posezení u 
altánku při pálení 
čarodějnic, tenisový a 
nohejbalový turnaj s 

opékáním selete získaného za sběr kamení, posezení v Penzionu Starý 
dvůr, mikulášskou pochůzku obcí a návštěvy s přáním pevného zdraví a 
všeho dobrého u jubilujících členů sboru. 
        

Ze sportovní činnosti připomínám účast více jak 
třetiny členů hasičů našeho sboru na okrskové 
soutěži ve Vepřové. Dokázali jsme sestavit 5 
soutěžních družstev: 2 x mladí hasiči, ženy, muži a 
veteráni. Nejlepšího výsledku dosáhly děti sboru, 
když zvítězily v obou svých kategoriích – velká 
gratulace a toto je významný příslib pro náš sbor do 
budoucna. Velké díky náleží všem jejich vedoucím. 
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Vynikající výsledek zaznamenaly ženy, jakož i veteráni svým druhým 
místem. V kategorii „muži“ jsme propadly a umístění na 6. místě je zajisté 
zklamáním. Dále jsme se zúčastnili v Sázavě soutěže O pohár starosty 
obce a každoroční součinnostní akce sborů našeho okrsku v podávání 
vody na dálku ve Špinově. 
          

Letos bylo 
zorganizováno setkání 
hasičstva celé ČR pod 
názvem PYROCAR 2014. 
Této akce jsme se aktivně 
zúčastnili a spoluzajišťovali 
občerstvení pro přítomné. 
Rovněž naše historická 
technika byla vystavena 
v prostorách této akce. 
         

Z kulturních akcí připomínám vydařený výlet hasičů a jejich 
rodinných příslušníků do sklárny Světlá n.S., dále jsme navštívili Pivovar 

Velké Popovice, golfový 
areál ve Štiřině 
s ukončením v Penzionu 
Starý dvůr.    
          

Udržování provozu 
schopného 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 133 členů, z tohoto počtu je 27 

mladých hasičů do 18 let, 38 žen a 95 mužů. Na tomto místě přeji elán a 
chuť pracovat a zdokonalovat se v hasičském umění a dovednosti hlavně 
mladým hasičům a dorostencům. 
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         Všechny spoluobčany a jejich známé srdečně zveme na již 50-tý 
Hasičský ples a dětský karneval, který se koná v prostorách kulturního 
domu. 
         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 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

25 

Hasičský kroužek 
 

 Do hasičského kroužku chodí 21 mladých 
hasičů: Bedrna Michal, Benc Jaroslav, Bencová Karolína, 
Fišar Zdeněk, Fišarová Lucie, Fišarová Marie, Jašková 
Marie, Kulhánek Matyáš, Kulhánková Nela, Němec Filip, 
Němec Tomáš, Nepraš Matěj, Pešková Aneta, Rosecká 
Sára, Rosecký Patrik, Sáblík Jaroslav, Sáblík Jiří, Sáblík 
Petr, Šmídová Natálie, Štursová Lucie, Vencálek David.  

V průběhu roku došlo k několika změnám. Opustila nás Marie 
Fišarová z důvodu dovršení věku 15ti let. Přibrali jsme 4 nové mladé 
hasiče (již zmíněné výše). Vedoucí mladých hasičů byly posíleny o 4 nové 
potencionální vedoucí a to Fišarovou Marii č.p. 2, Němcovou Věru č.p. 
63, Lacinovou Evu č.p. 27 a Roseckou Lucii č.p.32.  

Celý tento rok jsme na soutěžích reprezentovali jak v kategorii 
mladší (6 – 11 let) tak i starší (11 – 15 let). Scházíme se celkem 
pravidelně v sobotu navečer u hasičské zbrojnice, při nepříznivém počasí 
využíváme klubovnu ve školce.  

Účastníme se soutěže pro mladé hasiče HRA PLAMEN. Jarní kolo se 
konalo v květnu 
v Hamrech nad 
Sázavou na 
hasičském cvičišti. 
Soutěžili jsme 
klasicky ve třech 
disciplínách - 
štafetový běh CTIF, 
požární útok 
s překážkami CTIF, 
požární útok. 
Družstvo mladších se umístilo na konečném 13. místě (z 22) a starších na 
17. místě (z 28). Nový ročník soutěže (podzimní kolo) jsme zahájili 
v říjnu v Újezdu. 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 11. místě (z 27 
družstev), starší na průběžném 13. místě (z 29 družstev). Letos poprvé 
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jsme se na podzimním kole zúčastnili i jako dorostenci. Jedná se o závod 
požárnické všestrannosti jednotlivců. Trať pro dorostenky je dlouhá 3 – 4 
km, značená fáborky a na trati je 3x přesun podle azimutu. Stanoviště na 
trati jsou – střelba ze vzduchovky, šplh po svislém laně, přeskok přes 
vodní příkop, určování PHP a věcných prostředků požární ochrany, 
optická signalizace a základy první pomoci. V kategorii dorostenky 
mladší (rok narození 2001, 2002) soutěžila Lucie Štursová, v kategorii 
dorostenky střední (rok narození 1999, 2000) soutěžily Aneta Pešková a 
Marie Fišarová. 

V červnu jsme reprezentovali na okrskové soutěži ve Vepřové (3. 
ročník mladých hasičů z okrsku). Soutěžili jsme v požárním útoku podle 
pravidel HRA Plamen. Mladší i starší se umístili na 1. místě. 

V červnu 
jsme tradičně 
využili pozvání od 
SDH Hamry nad 
Sázavou a 
zúčastnili 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. Motání hadic 
probíhá dle věkových kategorií. Na požární útok mají obě kategorie 
(mladší – bažanti, starší – mazáci) dva pokusy. Bažanti mají druhý pokus 
za šera, mazáci až za tmy. Osvětlená je pouze základna, je použitá 
světelná nástřiková čára a světelné terče. Děti se na tento mač velmi těší. 
Kolem půlnoci jsme ještě vyrazili na „stezku odvahy“ (no spíše na stezku 
„přemož svoje nechtění“) k Mamlasovi. 

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,-- 

 
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 na jedno č.p. jedna smska. 
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Významná životní jubilea oslavili 

 
 

Němec Jaroslav č.p. 72   50 roků 
Klimeš Jaroslav č.p. 66   50 roků 
Kajuk Vlastimil č.p. 49   50 roků 

 
Jašek Miroslav č.p. 113  60 roků 

 
Sobotka Jan č.p. 62   65 roků 
Bencová Anna č.p. 65  65 roků 
Doležal František č.p. 50  65 roků 
Pavlíčková Marie č.p. 79  65 roků 

 
Němcová Hana č.p. 88  70 roků 
Vencálková Marie č.p. 77  70 roků 
Rychlý Josef č.p. 20   70 roků 
Mokrá Emílie č.p. 14  70 roků 

 
Mokrý Miloslav č.p. 14  75 roků 
 

Němcová Ludmila č.p. 22   80 roků 
Fišarová Marie č.p. 16   80 roků 
Šmerous Jan č.p. 47    80 roků 
Šmerousová Jaromíra č.p. 11  80 roků 
 

Cimplová Marie č.p. 19  81 roků 
Janáčková Marie č.p. 55  82 roků 
Šmerous Ladislav č.p. 11  82 roků 

          Dvořáková Božena č.p. 58  83 roků 
Stehnová Vlasta č.p. 87  85 roků 
Langpaulová Ludmila č.p. 28 86 roků 
Palečková Blažena č.p. 76  86 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  87 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  87 roků 
Langpaul Josef č.p. 28  87 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  92 roků 
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Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Janáček Jaromír č.p. 55  92 roků 
 

Všem jubilantùm blahopøejeme 
 

Diamantovou svatbu oslavili: manželé Janáčkovi č.p. 55 
 
Zlatou svatbu oslavili:                         
 

Manželé Mokrovi č.p. 14 
Manželé Vencálkovi č.p. 77 
Manželé Štursovi č.p. 24 
 
 
Děti narozené v tomto roce:           Navždy nás opustili 
 
Slámová Darina č.p. 106      nikdo nás neopustil  
Bencová Ester č.p. 65 
Hort Lukáš č.p. 118 
Křepelová Lucie č.p. 105 
          
Přihlásili se k trvalému pobytu:                        
 

Lomáková Adriana č.p.115, Hadačová Adriana č.p.117, Marková Libuše 
č.p.125, Malinová Petra č.p.100, Langpaulová Zuzana č.p.42, Růžička Adam 
č.p.98, Částka Milan a Jakub, Částková Alena a Adéla č.p.123, Urban Libor 
č.p. 117 
 

Odhlásili se z trvalému pobytu: 
Němec Jan č.p.22, Vilimovská (Tonarová) Anna č.p.74, Dvořák Kristián 
č.p.120, Sobotková Martina č.p.52, Hadačová Adriana č.p.117. Urban Libor 
č.p. 117, Kutějová Petra a Becha Pavel č.p. 116 
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

  

Datum CELKEM ženy Muži 
 

 

 
 
 
 

Pohyb obyvatel obce v roce 2014 
 

Stav k 1.1.2014  320  
Narozené děti 2014    4 
Zemřeli 2014    0 
Přištěhováni 2014   11 
Odstěhováni 2014          - 8 
Stav k 30.11.2014         327 

21.12.2014 330 176 154 

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 

16.6.2004 242 132 110 
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Na tomto místě přinášíme 4.díl 
z kroniky rodu Flesarů ve které se píše 
o naší obci. (text není nijak upravován 
Rok 1453:  

Napsati musím, že dcera má i ženy mé, Alžbieta, co v 
Mniškovi (Nížkově ) vdaná jest děvčátko malé na svět přišlo jim 
léta tohoto dne 6 ho februalise (února). Jméno má také Alžběta a 
jest to i dcera z manželství jejich po otci Vojtěchu, zvaném 
sklenárž mniškovský.  

Rodina naše šťastná jest z toho, aby bůh jim pomáhal žíti 
dobře.  

On ten manžel její dobrý sklenář jest ve vsi té, kde hutisko sklené maji. Tam všelijaké věci 
pěkné se dělají a pak se do zemí dalekých vozí. Dobře dcera naše učinila, když toho Vojtěcha si 
vzala za muže svého.  

To železo, co v hamru našem my děláme, to tuze dobré jest a daleko se od nás hotové kusy 
vozí. Formana já platím, aby on to dobře odvezl a tak peníze dostal od obchodníků cizích. On 
silné 2 koně má a ty velkou sílu na to mají a taky vůz dobrý má s kolesy kovanými, to málo 
kdo tak má.  

Úroda chabá byla, tak stačiti musí nám to a nebo 
něco dokoupiti musím.  

Wpsaw Fleshar Wacslaus I. hamernik W Dwory  
 
Celý rok 1454 chybí  
 
Rok 1455:  
Syn náš milý nám pověděl, že se ženiti bude. Že 

on nevěstu sobě našel, to že pěkná panna jest. Jen 
neví, jak dlouho čekati bude, než od vrchnosti na 
Polné povolení dostane.  

Tak to nás velice potěšil, i také proto, že další ruce 2 pomáhati v chalupě budou i v hamru 
našem. Ženy mnohé svým mužům také pomáhají v huti naši. Hlavně, když žatva se konati 
musí, když se seno suší a jiné věci domácí.  

Musíme zajíti na zámek v Polné i Přibyslavě prý, abychom si povolení vyprosili pro syna 
našeho. Syn praví, že tu pannu dobrou dlouho už zná, ona jméno Marža (Marie) má i rodiče její 
že také dobří jsou i sourozenci její. Ona že s Polné jest, tak daleko to není. Koněm svým tam 
zajedeme a všechno domluvíme, až potřeba to bude. 

Robot stále silně jest a tak kromě práce na hamru našem musí i žena má, syn i ostatní z rodin 
druhých na roboty choditi hojně, každý den. Někdy daleko se chodí do vsí, které panství 
našemu náleží. On ten pán by tak zlý nebyl, horší jsou ti úředníci a všelijací lidé panští. Ten pán 
stejné církve jest, jako většina lidu poddanského.  

Léto je teplé a často bouře chodí a deště silné padají. Řeka Sázava zvaná, někdy hodně vody 
vylévá na strany všechny až k hamru našemu. To pak strach panuje o majetek náš potřebný.  

S ženou mou jsme do Mniškova (Nížkova) zašli s koníkem našim podívati se na vnučku 
malou. Ona 2 léta má, dobře chodí a povídá, tak radost naše jest velká z toho. Otec Vojtěcha, 
Pawel, sklenarž vzal nás do hutiska ukázati, jaké se tam pracuje a jaké sklo oni ti tovaryší 
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šikovní umí dělati. On dal nám 3 poháry (sklenice) modré a 3 zelené, s kterých se dá voda i jiné 
věci píti. To dobře jsme zapakovali, aby to na zmar cestou nepadlo.  

Církev katolická, která silně na ostatní lidi, co její církve nejsou silně tlačí, aby na všelijaké 
procesí a modlitby chodily do Polné, Žďáru, Nížkova a vsi blízké i daleké. To se lidu pranic 
nelíbí a choditi odmítají. Panstvo zámecké i když katolické není, tak někdy na taková velká 
procesí jedou v sedle na koních, aby lidé viděli, jaké šaty má, zlatem lemované, klobouky 
krásné, punčochy i střevíce z přezkami blýskavými  

Lidé pak k zemí se kloní a nohy i ruce panstvu líbají. Preláti katoličtí také ruky nastavuji, aby 
panstvu se rovnali.  

My tvrdí jsme v učení bratrském a hlavy své nikdy neskláníme před preláty katolickými a 
hrdě do očí jejich hledíme. To pak oni zle laji nám.  

Zapsaw Fleshar W. I. hamernik W DW. N.  

Celý rok 1456 chybí  
Rok 1457:  
Napsati musím, jak v Polné jsme jednali o svatbě syna našeho milého Václava I. Horší bylo 

to, jako když dcera Alžběta se vdávala. To jsme platili na penězích 3 dukáty české na panství, 2 
dukáty rychtáři v Nížkově a 2 dukáty církvi katolické do Přibyslavě. V Polné jsme jednali v 
měsíci majus (květen), úředník panský, co na kanceláři sedí a povolení může dávati požadoval 
15 dukátu českých a 100 vajec čerstvých od kur domácích, 4 kury mladé a 1 ovečku malou 
mladou. Hodně to jest, ale když mladí lidi naši rádi míti se budou, tak zaplatil jsem tak všechno.  

Také jsem k rodičům nevěsty pozváni byly do Polné a tak zvědavi tuze jsme byly. Rodina 
nevěsty Maži pře mile nás uvítala v domě pěkném. Jídla hojnost oni připravili a tak jsme 
dlouhý čas seděli a všechno promlouvali na časy další, kdy svatba bude, jaké věno ona dostane, 
jaké peníze i syn můj míti bude a i věci všelijaké. Domu jejímu se po chalupě říká u (kovkopů) 
horníčku. On ten otec její Slawomier dobrý jest, on obilí prodává a kupuje, jest tuze šikovným a 
peníze dobré má. Máteři její jest Thekla z rodu zvaný košťál ze vsi Šlapánovské. V těch vsích 
okolních hodně německých horníků a řemeslníků přivandrovalo.  

o 
Dnia 17 - augustus Letha 1457 Swarbu ma Syn Nass mileg Fleshar Wacslaus II. rozeneg dnia 

5 -ho majus Letha 1428 w Dwory n. Newiesta Marža z Rodu honicžek Zwaneg z Polny 
Newiesta rozena gest 1 - marcis Letha 1436 W Polney Swarbu Wykonaw kazatel Bratrsky 
nass z polney Nicolaus.  

 O ( doslovný opis)  
Budou žíti u nás doma ve vsi malé Dvory nové. 

Nevěsta dostala na věno své na penězích 400 dukátů 
českých, 20 sáhových loktů plátna bílého domácího na 
potřeby své, hrnce hliněné 4, talíře cínové 6, vlnu ovčí 
čistou, vosk na voskovice, olej na svícení do domu 
našeho, truhlici 1, i ostatní věci všelijaké potřebné. 
Syn náš dostane hamr celý, až já zemřu, jinak stejným 
majitelem nyní jest. Na penězích polovinu s výdělku 
celého na hamru den každý.  

Slyšeti bylo, že dne 23- ho novembrys (listopadu) 
léta 1457 náhle že zemřel panovník český Ladislaus, 
zvaný pohrobek. On prý svatbu míti měl s princeznou 
franckou (francouzkou).  
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V létě jsme opravovali věž u kostela našeho bratrského v Polné. Ve věži té zvon zavěšený 
dlouho jest a ten vyzvání nám, když někdo pomřelý jest i když svatbu má i shromáždění své 
konáme neděli každou. Ten kostel kdysi katolický byl, ale oni padnouti by ho nechali, jak 
špatný byl.  

Rok ten pro nás šťastný byl v domě našem.  

Zapsaw Fleshar W. I. hamernik  

Rok 1458:  
Každá rodina, která v naši malé vsi Dvory 

jest i na panství veškerém pravidelně robotovati 
musí na polnostech i dvoru panském v Polné, 
tako do Nížkova na statek. Mimo to jest potřeba 
do lesů choditi a panstvu na zámek, faru 
katolickou v Polné dřevo dobré dělati, silné 
stromy porážeti a také i formani, kteří statné 
koně mají, dřevo daleko odváží na prodej. 

V lesích tuze těžká práce jest, když velké 
kupy sněhu leží a silné mrazy nás sužuji nemile. 
Nic dělati se nedá, tak starodávný zvyk jest po 
zemi velké naši velké.  

Choditi musí dny ustanovené chlapi bohatí i chudí, ženy i dítka také pomáhati musí. V hamru 
když veliké mrazy panuji práci nekonáme žádnou, ono mnoho dřeva padne, aby se to vyplatiti 
mohlo. Tak doma všelijaké práce konáme a teď, když nás v chalupě více jest i více jest potřeba 
dřeva na teplo, pokrmů a věci jiných. Nenaříkáme, vždyť rodina naše dosti bohatá jest, ale tuze 
skromně žijeme všichni my. K robotýřům v hamru velice spravedliví jsme, aby grošíky dostali 
a nehladovali.  

Ten forman jeden, ten co pořád čas celý rudu železnou vozí k nám, jest člověk spravedlivý a 
tuze poctivý a proto více penězi dostává.  

Máme 2 krávy mléčné svini domácí samici a 3 svině na zabití a prodej na jarmarku. My 
sami všelijak se musíme obejíti, aby se peníze ušetřili.  

Žena má i snacha naše doma plátno dělají, také ho v létě barviti budou a pak se něco prodá a 
něco pro sebe nechá. 

Počítáme, že 1 jizbu pro syna a ženu jeho přistavíme ze dřeva, jako chalupa jest tak stavěná.  
Jaro brzy přišlo už počátkem měsíce majus (května) teplé dnové přišli po tvrdé zimě. Tak se 

na poli pracuje v hamru a ženy do roboty chodí den každý.  
Dne 7 - ho majus ( května) korunovaný byl jest za krále našeho českého Jiří z Poděbradu 

zvaný.  
Opravily jsme úly včelí, kde máme 6 špalků, aby medu dobrého bylo pro nás i na prodej 

také. Toho mnoho okolo nás není a ve Dvorech jen v chalupě naši včely jsou, pak trochu v 
Polné, Nížkově a nejvíc ve vsi malé Podiesinski, tam nejvíce jest Němcův, ti dobře včelám 
rozumí a dobří hospodáři jsou. Také trochu včel jest ve vsi Janovické a Blažkově u Rudoltze 
Německého. Jinak nikde nic takového okolo není viděti, ani slyšeti to. Nejvíce starostí na zimu 
bývá, aby oni nepomrzli včelky ty. To slámou my obalíme a dobře ovážeme, aby teplo a vzduch 
měli také.  

Podzim byl suchý, ale studený už v ostobris (říjnu) dne 17 - ho, sníh padal a do konce roku 
ostal ležeti i mrazy drží pevně. V hamru jsme skončili dělati v novermbris (listopadu) den 8, až 
do jara klid necháme.  
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Ještě že tu jizbu jsme udělali, tak jim lepši trochu bude, ale jinak pohromadě dál žíti se bude. 
V žádné chalupě víc jak 1 jizba není, jen kuchyňka malá a kotel na vaření.  

Zapsaw Fleshar Wacslaus I. hamernik W DW.N.  
Rok 1459:  
U syna našeho a ženy jeho Marži malé dítko oni čekají. Už viděti to silně jest a tak všichni 

radosti čekáme, co u nich na svět přijde? Tuze všichni zvědavost máme, co Bůh nadělit jim 
mladým, ráčil naděliti?   

Dnia 3- ho Miesycy Marcius Letha Panie 1459 na Swiet Božy pržissel pacholyk maly u 
Syna Bnaseho Flesara Wacslawa II. Woči ukázaw nam Swy cžerny y pláč prženaramney se 
wokázaw. Gmino miet Bude Wacslaus Flesar III.  

Rozeneg ges W W si maly Dwory nowi.  ( doslovný opis)  
Vítáme ho na svět Boží, aby drobek ten maličký, rod náš zachovati ráčil dál a pořád byl. 

Snacha naše milá Marža naše šťastná jest i syn náš milý Václav také spokojený jest.  
Jak syn náš milý praví, že jméno zachováno býti musí, aby rod starý náš ze světa neodešel 

bez potomků mužských.  
Zima přenáramná tuhá byla a sněhu hojně všude leží. Řeka, která blízko se vynachází 

silnými ledy jest stažená.To pak v hamru našem práce žádné se nekonají, protože voda není 
žádná i dřevěného uhlí by mnoho ubývalo. Tak se konat bude práce, až teplé dnové nastanou 
znova.  

Když zima pominula počátkem měsíce majus (května) to přišel den 4, měsíce toho, kdy 
bouře silná nastala. Stromoví silné, tuze staré co jest, všude daleko okolo nás i s kořány 
vyrváno ze země leží. Chaloupky nuzné vichr rozmetal všude . Bahna silně všude jest a cesty 
vozové viděti není nikde, kde byly. Tak jest i na poličkách našich i cizích.  

V hamru našem zase mnoho práce potřebné jest. Když všelijaké nářadí dělati potřeba jest, 
také aby i peníz dobrý byl na zaplacení chlapů v hamru co dělati musí.  

Máteři má milá tuze silně chorá jest a na celý život a úděl ten ona naříká. Líto jest nám všem, 
že pomoci žádné tady není, jak rád bych pomohl duši i tělu jejímu, ale nejde takového nic.  

 
Dnia 7 - ho miesycy gunis Letha 1459 Pomržila Dusse dobrá Materžy Slawomiery, manželky 

Fleshara Wacslause II. Mila Thecla Rozena byla dni a 1 - ho marcis Letha 1365 z rodu zwaneg 
Fleksar z Wsy dobry Poržiessin, kde hamry silné gsau.  

Pomržila W Wieku leth 76 dobrych. Hospodynu slawa Wiecžna gest.  
  ( doslovný opis)  
Léto jest pěkné i úroda na poličkách 

našich hojná bude, když domů dostaneme 
ji celou.  

Znovu připomínáno jest, že ze zemí 
našich jest silně zapovězeno vyvážeti do 
zemí cizích zlato, stříbro i peníze naše.  

Vyšlo také na vědomost nařízení z 
Polné, že dobytek hovězí i svinský nesmí 
se po lesích panských toulati a pásti od 
jara do zimy.  

Taktéž klestí sbírati a sekati, jinak 
stromoví vyvraceti a sbírati plody lesní všechny pod trestem velkým na penězích. Lidé stejně 
poslouchati nebudou. To už vícekrát na vědomí dáno bylo.  
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Úroda naše doma se nachází a lidé postiženi na jaře roku toho, pilně nové došky na střechy 
své, chaloupek malých dávají. I my jsme tak učinit museli, i když trochu štěstí měli jsme, že 
všechno poničené neostalo.  

Na hamru šindel nový trochu dáváme a strouhu od vody říční čistiti se muselo.  
Teplé dnové byly do měsíce octobris (října) pak zima rychle započala a mrazy, déšť i sníh 

padá. Na hamru práce končí 12 - ho novembris (listopadu). Na svátky vánoční v kostele našem 
bratrském v Polné jsme byly a Hospodíéna chválily. Kázaní pěkné měl kazatel náš Božetěch ze 
Sázavy.  

Léta minulého nové lithery ( písmena) viděti jsou. Potřebné jest naučiti se psáti i čísti, aby 
člověk brániti se mohl proto úředníkům panským, kteří na nás nepravosti pak valí.  

Také napsati musím, jaké peníze u nás viděti jsou, jak platí se jimi, kdo je však má dosti. Já v 
hamru musím věděti to, abych sobě i jiným škodu nečinil a pak trestán nebyl. 

 
1 gross bileg plati za 2 grosse maly y taky 7 bielych penizkuw, čtwrtzlatnik gest to 1 

čtwrtina tollaru, dwanastnik gest 20 ti greyczar. Taky peniz gineg widiteti gest, gsau to tollary 
a to zwaneg wzacneg ssiestihranacž, tollar z Gachimowa miesta, maley gross cžeski, gross 
pražski, taky widieti gsau penize zlaty a to gsau rynski zlaty, ty plati za 32 pražskeych 
grossikuw ssirokeych, taku gest ssiestigreyczar y missenski zlaty guldeny.  

V městě Přibyslavi jednoho bejčka malého jsem koupil, to aby na semeno byl pro lidi 
všechny, kteří ho pro kávy své potřebovati budou. Za to pár zlatých zase se navrátí do chalupy 
naši. Než vyroste on, to ještě čas dlouhý trvati dozajista bude.  

Ze zemí dalekých zvěst se donesla. Že papež římský dal mnoho tisíc kusů kněh dobrých 
spálit dočista, které tuze staré a vzácné byly.  

Zapsaw Fleshar Wacslaus 1. mistr hutskey w Dwory n.  
Rok 1460:  
Hned po roku novém celá rodina naše chorá ležeti ostala. Každý jako oheň hoří a zle se 

všichni vynacházíme. To jsem za babici jednou starou šel, co ona všelijaké lekvary vaří a doma 
má, jet to ve vsi malé Hrbov zvaná. Ta babice Blažena se nazývá dala mne koření divné, aby 
jsme to pily, pak že zdrávi zase budeme. Zaplatit jsem musell zlatý celý, ale přece se lepší to a 
za dnů pár všichni zdraví jsou.  

Naše snacha milá, praví nám, že další dítko na svět se chystá a to k podzimu býti má. Všichni 
z toho radost mají velkou.  

Taky zvěsti se donesly, že vojna přeukrutná se skončila mezi Švejdy ( Švédy) a Polany ( 
Poláky). Ta trvala víc jak roků 5 a mnoho mrtvých bylo jest v poli válečném. Ty Švédi prý pryč 
odchází v houfech velikých, ale mnoho loupeže sebou vzali.  

Z Polné porybní všelijací neřádí, nutí všechny poddané opravovati rybníky v Polné i ve vsích 
všech, které k panství tomu patří. Já štěstí mám, že hamr můj jest a panstvu také slouží. Ještě 
horší jest adjunk, zvaný Woreličák, který jeho strýc jest. Oni společně doráží na poddané, jako 
psové kousaví. Kdo by sobě nějakou rybku malou uzmul, to pak zle vede se jemu.  

Zima dosti tuhá byla a sněhu leželo všude do výšky.  
Býček náš už pěkně povyrostl a věřím, že dobrý za rok už bude. I když krmení potřeba více 

jest, ale nějaké louky i pole mám, tak zatím nechybí nic na to. 
Do nosu jsem mu musel kruh dáti a na pevný trámec a řetěz 
uvázati, aby škody na někom neučinil. Pořád platí zákaz pasení v 
lesích. Zapsaw Flesar Waclaus Mistr hutskeyw Dwory nowi  

 
Celý rok 1461 chybí  



 

36 

 
Podzim 2014 v nových Dvorech 
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Novodvorský pel Mel 
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Hvězdička stříbrná dopadla na zem 
a všechno kolem nás mění se rázem. 
Hvězdička stříbrná, jehličím zavoní, 
v zavřeném pokoji zvoneček zazvoní. 

Hvězdička stříbrná 
na okno zaťuká 

jaká má tajemství 
pro holku, pro 

kluka? 
Hvězdička stříbrná 
nám zase po roce 

přináší 
stromeček, 

přináší 
Vánoce.… 

 
 
                                               

 

 
Nové Dvory 21.12.2014 

 


