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     Úvodní slovo starostky    
 

Vážení spoluobčané, 
 

opět se setkáváme u předvánočního vydání 
zpravodaje. Tentokrát u již 20. jubilejního 
vydání. Blíží se konec roku a znovu začíná 
každoroční shon, úklid, výzdoba, pečení 
cukroví, nakupování dárků. I v práci jsme 
pod stálým tlakem, kdy se od nás 
očekávají stále větší a efektivnější výkony. 
Přesto nastal čas se zastavit a zklidnit. 
Ohlédnout se za uplynulým rokem a 
popřemýšlet, jak budeme žít v roce příštím. 
 

V letošním roce se podařilo uskutečnit tyto akce, a to i díky tomu, že na 
účtu obce zůstaly 3 mil. Kč pro nově zvolené zastupitelstvo. 
 

Vymaloval se sál, chodba (byla ve velmi 
špatném stavu), schodiště a hospoda v 
kulturním dom ě za 58 tis. Kč. 
Bylo zakoupeno 64 ks čalouněných židlí 
v hodnotě 82 tis. Kč a vyměněny 
ventilátory též v kulturním domě za 11 
tis. Kč. 
 

Zastupitelé schválili provedení nového vrtu v „Hortni“, který posílí 
stávající vrt v případě nedostatku vody. Vrt provedla firma ENVIREX z 
Nového Města na Moravě. Cena vrtu je 404 tis. Kč, obec na vybudování vrtu 
dostala dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 85%. 
Do lokality „Podevsí“ byly zakoupeny herní prvky pro děti (skluzavka, 
houpačka…). Cena herních prvků je 101 tis. Kč. 
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V obci se provedla odborná prořezávka obecních stromů. Některé stromy 
byly skáceny pro špatný stav. Tato akce stála obec 25 tis. Kč. Děkuji všem, 
kteří po prořezávce stromů pomáhali s odklízením větví. 

Firmu Profi z Jihlavy jsme nechali vypracovat dvě nové varianty 
plánovaného obchvatu v územním plánu, který by mohl nahradit obchvat ve 
stávajícím územním plánu, který obec rozděluje na dvě části a blokuje tak její 
rozvoj. V současné době je změna obchvatu v jednání. 

 
Z Programu obnovy venkova 

jsme získali dotaci 105 tis. Kč, 
kterou jsme využili při 
rekonstrukci sociálního zařízení. K 
velkému nadšení sportovců se 
našlo místo i na šatnu. Celková 
cena této akce je 527 tis. Kč. 

 
 

Před mateřskou školou se vybudovalo parkoviště, položila se nová dlažba 
ke vchodu do MŠ a udělal se nový vstup do školky z chodníku od silnice, 
posunul se plot k budově MŠ. Tuto akci provedla firma René Mašek za cenu 
161 400 Kč. 
Před kulturním domem stojí nová 
osvětlená úřední deska v hodnotě 39 
tis. Kč. 
Dostali jsme povolení k odstranění 
chráněné rostliny – Ďáblíka bahenního 

z hladiny 
rybníka u 
„B ělouškových“. 
Tuto akci bychom chtěli zrealizovat do konce letošního 
roku. 
Umístili jsme tři dopravní zrcadla u hlavní silnice pro 
bezpečný výjezd pro naše občany. Další odrazové 
zrcadlo bude umístěno na místní komunikaci k 
zemědělskému středisku (kravín). U hasičárny směr z 
ulice k Homolovým bude umístěna dopravní značka 
zákaz vjezdu.  
Byly posečeny škarpy v obci okolo silnice 1/19 Krajskou 
správou a údržbou silnic Vysočiny za 7 tis. Kč. 

Na jaře bude umístěn ještě jeden kontejner na 
bioodpad v lokalitě PODEVSÍ. 
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Zastupitelstvo odhlasovalo navýšení ceny od roku 2016 za odvoz odpadů 
na 430 Kč za osobu. I přes toto navýšení bude obec odvoz odpadů stále 
dotovat. Při šetření Ministerstva pro místní rozvoj, které poskytlo dotaci na 
výstavbu bytových jednotek v lokalitě Podevsí podmíněnou kolaudací do 27. 
11. 2014, vyšlo najevo, že dva domy nejsou zkolaudovány a jeden byl 
zkolaudován až po termínu. Obec musela část dotace vrátit, 3x 80 tis. Kč, které 
teď majitelé nezkolaudovaných domů uhradí na účet obce. 
 

V říjnu v naší obci prováděl Katastrální úřad Žďár nad Sázavou vytyčení 
vnějších hranic budov a pozemku občanů. Na jaře bude vše zaměřeno a 
následně vypracovány nové mapy včetně jejich digitalizace. 

V září ve velkém 
rozsahu napadl obecní lesy 
kůrovec. Bylo zapotřebí vše 
v co nejkratší době 
zpracovat, jinak hrozila 
pokuta z odboru životního 
prostředí. Vše se nakonec 
stihlo v termínu, dřevo bylo 
prodáno. Děkuji všem 
občanům, kteří se na 
likvidaci k ůrovce podíleli. 

Obec se zajímá o koupi nemovitosti, kterou vlastní pan Bola. Zatím 
čekáme, až bude vyčíslena částka, za kterou se bude nemovitost prodávat. 

 
 
 
Plány na další období: 
 

- Je zadáno vypracování projektu na chodníky k penzionu Starý Dvůr. 
- Úprava návsi okolo kapličky a školky. 
- Zbudování přístřešku u autobusové zastávky směr Přibyslav. 
- Dokončení klubovny v budově MŠ. 
- Výměna hlavních uzávěrů vody v obci. 
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Tak, jako každý rok bych opět chtěla poděkovat vám všem, kteří se 
staráte o hezký vzhled naší obce, všem, kteří pomáháte v obecních lesích. 
Poděkování si zaslouží i naši hasiči, kteří mimo jiné kulturní akce, které 
pro obec pořádají, letos připravili oslavy 120. výročí hasičů. Oslavy se 
velice povedly. Hasiči se starají o požární techniku, tuto údržbu provádějí 
ve svém volném čase. Poděkování patří také hasičkám, které vedou kroužek 
mladých hasičů a věnují mu svůj volný čas.  Jak už jsem jednou řekla – 
díky hasičům to v naší obci žije. 
 

Poděkovat se patří také všem, kteří zviditelňují naši obec činností v oddíle 
stolního tenisu a vedením mládeže ke sportu v kroužku mladých 
pingpongálistů. Děkuji i kroužku Koumáci, který svými výrobky zdobí 
čekárnu a jehož členové udržují i okolí čekárny čisté a upravené. 

 
Děkuji všem občanům, kteří se zajímají o dění v naší obci, za všímavost a 

názory, díky kterým se jistě podaří zajistit pěkný a příjemný život v naší 
obci. 

 
Zvlášť bych chtěla poděkovat občanům (hlavně z horní části obce), které 

postihl v letních měsících problém s nedostatkem vody, za trpělivost a 
pochopení. I přes neustálé připouštění vody do vodojemu se tento stav 
výrazně zlepšil až při odpojení zemědělského střediska (kravín) od 
obecního vodojemu. 
 
Na závěr mi dovolte netradiční tip na vánoční dárky formou citátu: 
 
„Svým nepřátelům odpuštění, oponentům toleranci, příteli 
srdce, všem dobročinnost, každému dítěti dobrý příklad, sobě 
respekt.“                                                                                             
                                                                                                   Oven Arnold 
 
Spokojené, klidné vánoční svátky v kruhu rodiny a v novém roce zdraví, 
pohodu a samé dobré lidi Vám přeje 

 
                                    Naďa Šmerousová, starostka obce   

                      

PF 2016 

                                                              



 

7 

    
 
Na začátku roku měla obec na účtech 
částku 3 192 179,38 Kč. K 30. 11. 2014 
měla obec na základních běžných účtech 
částku ve výši 
4 125 851,48 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) 

430,--/rok/přihl.osoba 
do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

430,--/rok/nemovitost 
do 31.3. každého 
kalendářního roku 

Poplatek 
za psa 
(na číslo 
popisné) 

100,--/rok/jeden pes 
200,--/rok/každý další pes 

do 31.3. 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 2 250,-- 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 vč.dotací v roce 2015: 
Nový vrt na vodu    ………………… 421 927,-- 
Parkoviště a chodník u MŠ  ………………… 158 150,-- 
Oprava sociálního zařízení KD ………………… 527 608,-- 
   

 
 
 
 
 
 

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

       
    Martin Šmíd, ekonom obce 

 
Knihovna v obci 

                                 
 

 Vážení čtenáři obce Nové Dvory, 
 
ráda bych poděkovala všem, kterým 

není četba literatury cizí, a kteří 
pravidelně navštěvují naši místní 
knihovnu, aby se prostřednictvím knih 
vydali za dobrodružstvím. Můj dík patří 
též místnímu obecnímu úřadu, který 
knihovnu podporuje a přispívá nejen na její provoz, ale také na nákup 
nových knih. V letošním roce bylo nakoupeno 18 knih převážně 
beletristického rázu.  

Jako každý rok, i letos byla naše knihovna obohacena o výměnný 
knižní fond, se kterým na nás vždy pamatuje Knihovna M. J. Sychry ve 

Žďáře nad Sázavou.   
Přeji všem Novodvorským 

čtenářům krásné vánoční svátky a 
šťastný nový rok plný úžasných a 
obohacujících čtenářských zážitků.  

 
Jiřina Růžičková, knihovnice 
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INFORMACE O BEZDRÁTOVÉM  INTERNETU V OBCI: 

 
Pokud by měl někdo z našich občanů zájem o připojení na 

bezdrátový internet, může 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 
 
Veškeré dění v obci a také veškeré dokumenty a informace  
jsou zveřejňovány na nových webových stránkách obce http://www.novedvory.eu  
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 
          

  
Vážení spoluobčané, 

 
rok se s rokem sešel a já mám tu milou povinnost 

Vás seznámit s činností našeho sportovního klubu. V loňské sezóně 
hrál A tým okresní přebor 1. třídy a i když se mu moc nedařilo, 
povedlo se soutěž udržet a nakonec se umístit na 7. místě. To B tým na 
tom byl mnohem lépe a po výborných výkonech v celé sezóně vyhrál 
okresní přebor 4. třídy a postoupil do okresního přeboru 3. třídy. Za 
což si všichni hráči, kteří se na tomto úspěchu podíleli, zaslouží velkou 
pochvalu. A náš C tým, do kterého se postupně zapojovali naši mladí 
z kroužku, sice spadnul do nejnižší soutěže, ale nebereme to jako 
neúspěch, nýbrž začátek nově nastaveného stylu. Chtěli bychom v C 
týmu zapracovávat postupně všechny pokročilejší z kroužku tak, aby 
získávali zkušenosti z opravdových zápasů a mohli se tak zlepšovat. 
  
I v letošní sezóně máme v soutěžích 3 týmy. 
  
Za C tým, který hraje Okresní soutěž nastupují Josef Halík, Tomáš 

Klimeš, 
David 
Vencálek, 
Tomáš 
Němec, 
Patrik 
Rosecký, 
Zdeněk 
Fišar, 
Lucie 
Štursová, 
Natálie 
Šmídová, 

Aneta Pešková a Sára Rosecká. Sice je zatím náš C tým poslední, ale 
naši mladí pravidelně hrají a někteří už v soutěži dokázali vyhrát. 
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Doufám, že je prozatimní prohry neodradí , ale naopak motivují k 
tomu , aby více trénovali a v budoucnu začali vice vyhrávat. 
Každopádně jsme rádi, že mají zájem hrát a baví je to. 
 
Za A tým hrající Okresní přebor 1. třídy nastupují: Jaroslav Benc, 

Petr Sáblík, Martin Šmíd, Tomáš Stejskal, Petr Langpaul, Radovan 
Štursa, Radek Štursa, Jiří Fišar. Začátek sezóny A týmu moc nevyšel. 

Je pravda, že se neustále potýkal s 
problémem nemoci či zranění a skoro 
každý zápas se hrálo v jiné sestavě. A proto 
jsme se rozhodli sehnat posilu do týmu a 
podařilo se nám sehnat Miroslava Pátka, 
který dlouhé roky hrával ve Žďáře nad 
Sázavou. Poslední zápasy před polovinou 

soutěže se nám podařilo vyhrát a dostat se tak v tabulce na 8. místo. 
Věříme, že v jarním kole se nám vyhnou zranění a začneme více 
vyhrávat, abychom se nemuseli bát a hrát o záchranu. 
 
Mužstvo B se po vydařené loňské sezoně v OP 4. umístilo na 1. místě 

s jedinou prohrou, a to v Novém Veselí. Díky tomu postoupilo a letos 
hraje o třídu výš. 
Je to pro nás lepší, protože mužstva 
jsou zde více vyrovnanější, ale i 
přesto se pohybujeme na špici 
tabulky.  
Třeba to bude další výzva pro náš tým 
a v příští sezoně opět postoupíme. 
Záleží ovšem na tom, zda se mužstvu 
bude dařit jako celku a bude podávat vyrovnané výkony. 
Nejlepším hráčem B týmu v loňské sezoně byl Jiří Fišar, který se 
umístil na celkovém 4. místě v žebříčku jednotlivců. 
Letos musím vyzdvihnout Radovana Štursu. Zapracoval na sobě a do 
jisté míry se stal oporou B týmu. Což vneslo do naší hry i více klidu. 
Tímto bych chtěl všem lidem z týmu poděkovat za přístup a podané 
herní výkony, které nás posunuly zase o krok dál. 
 

Za SK Nové Dvory Petr Sáblík a Petr Langpaul 
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Kroužek mladých pingpongálistů 
 

I letos funguje kroužek stolního tenisu, který vede Petr Sáblík a Martin Šmíd. 
Naše mladé máme opět rozdělené na 2 party - starších a mladších. Do kroužku 
starších chodí Lucie Štursová, Aneta Pešková, Natálie Šmídová, Sára Rosecká, 
Anežka Pibilová, David Vencálek, Tomáš Němec, Zdeněk Fišar a Patrik Rosecký.  
Do mladších chodí Natálie Pibilová, Karolína Bencová, Petr Sáblík, Jaroslav 
Benc, Matěj Nepraš, 
Jaroslav Sáblík, Filip 
Němec a občas Patrik 
Blažek. V letošním 
roce jsme se pokusili 
rozšířit tréninky a 
chodíme každou 
sobotu mladší od 9:00 
do 11:00 a starší od 
10:00 do 12:00. A 
dále, pokud to jde, tak 
v úterý, mladší od 
16:00 do 18:00 a 
starší od 17:00 do 19:00. Ve společných hodinách vedeme mladé k lepší fyzičce a 
pohybu. Věříme, že i toto je baví a každopádně jim to něco dá. Letos jsme mládeži 
pořídili dresy a snad je tím trochu odměnili a motivovali za jejich snahu a píli 
trénovat. I letos bychom chtěli jezdit na Žďárskou ligu, pokud bude. 
        Za kroužek Petr Sáblík a Martin Šmíd 
 

 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, a proto mi dovolte malé ohlédnutí za činnost 

SPOZ. I v tomto roce členky SPOZ navštívily naše starší jubilanty, kterým s přáním 
zdraví do dalších let předaly dárkový balíček s kytičkou. 

 
Na podzim se uskutečnilo vítání 6 nových 

občánků.  Starostka obce pronesla proslov a mimo jiné 
popřála rodičům hodně zdraví a mnoho radostných 
chvil s jejich dětmi. Po tomto krátkém proslovu starší 
děti ze škol z Velké Losenice připravily pěkný kulturní 
program, za což jim děkuji. 

 
Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí chci 

poděkovat členkám SPOZ za jejich obětavou činnost 
kterou vykonávají pro naše občany pohodu.  

Zároveň chci popřát všem občanům do nového 
roku hodně zdraví štěstí spokojenosti, rodinnou 
pohodu a slunce v duši. 

  
 

předsedkyně sboru pro občanské záležitosti  
               Ivana Němcová 

 

 
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 
   

Rok 2015 utekl jako voda a já bych vás chtěla seznámit s 
činností kroužku Koumáků v letošním roce.               

Děti si v letošním roce nejen vyrobily různé předměty a 
hračky pro sebe, ale vzaly si za své i vyzdobení čekárny a okolí. Na jaře 
vyrobily na okna papírové jarní 
květiny, na podzim ji vyzdobily 
papírovými draky a teď sněhovými 
vločkami. Také si chtěly ozdobit 
vánoční stromek, který jsme jim 
připravili vedle zastávky. Ale počasí 
k dětem není laskavé, protože 
ozdoby jsou z papíru a stále prší, tak 

nevím, jak to dětem dlouho vydrží, ale i 
nadšení a snaha se cení. 

V dnešní době počítačů, 
počítačových her a jiných technických 
možností, jsem moc ráda, že si děti 
najdou čas a přijdou si něco vyrobit.  

Děti mají více kroužků a není jednoduché najít 
čas, který vyhovuje většině dětí, mimo kroužků, které 
mají třeba ve škole, tu jsou ještě kroužky- mladí 
hasiči a sportovní kroužek. Ale kde je dobrá vůle, tak 
se čas vždycky najde, scházíme se každou středu od 
16 do 17.30 hodin v klubovně ve školce. 

V letošním roce chodí do kroužku Nelinka a 
Matyáš Kulhánkovi, Mat ěj Bedrna, Jiřík, Matěj, 
Jaroušek, Kubík a Petřík Sáblíkovi, Anička Fišarová 
a Samík Fuks. 
Za kroužek Koumáků bych chtěla všem popřát 
krásné a spokojené svátky vánoční, bohatého Ježíška 
a do nového roku hodně zdraví, trošku toho štěstíčka 
a ať se každému splní jeho přání.    
         

Fišarová Marie 
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SBOR  
DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ 
     

       dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s činností Sboru 
dobrovolných hasičů Nové Dvory v roce 
2015. 
      Před tradičním zahájením naší kulturní 
činnosti proběhlo celkové obílení prostoru 
sálu našeho kulturního domu, kde se letos 
konal již 50. hasičský ples. Při sobotním 
plese vyhrávala známá kapela Tandem a v 
neděli odpoledne na Dětském karnevale k 

dobré náladě a výborné atmosféře přijala pozvání kapela z Ústavu sociální 
péče Křižanov. Jenom připomínám, že naše obec již pravidelně několik let 
zasílá tomuto ústavu finanční příspěvek, který slouží pro jejich vlastní 
potřeby. Obě tyto kulturní akce se vydařily a účast byla výborná.  
 Z dalších akcí připomínám dětské sobotní odpoledne u příležitosti 
ukončení prázdnin, sportovní odpoledne pro dospělé spojené s opékáním 
prasátka na rožni získané za sběr kamení, stavění nazdobené májky, 
večerní posezení u altánku u příležitosti pálení čarodějnic, pořádání 
mikulášské pochůzky obcí, podzimní posezení v Penzionu Starý dvůr a 
návštěvy členů sboru při významných životních výročích. Účastnili jsme 
se oslav výročí sborů 
v Malé Losenici, 
Vepřové a v 
Přibyslavi. 
            
Nejvýznamnější 
událostí letošního 
roku však byly oslavy 
120. výročí založení 
našeho sboru. Byl 
připraven bohatý 
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program se slavnostní schůzí vč. pokácení májky, vše podstatné se 
odehrálo na návsi – počasí nám vyšlo. 
 Ze sportovní činnosti 
připomínám účast na 
okrskové soutěži, která se 
letos konala v Sázavě. 
Kromě družstva dospělých 
se této akce účastnily i tři 
družstva mladší generace, 
družstvo žen a družstvo 
veteránů. Celkově jsme si 
odvezli vítězství ve třech 
kategoriích. Svoje 
dovednosti jsme dokázali rovněž v Sázavě na soutěži O pohár starosty, při 
námětovém cvičení v podávání vody, a při jarním čištění místního 
koupaliště. Na všech těchto akcích byla hlavně prověřena 
provozuschopnost svěřené techniky a dovednost její obsluhy.     

 Co se týká technického zabezpečení 
sboru, náš sbor v současné době vlastní 
automobilovou cisternu Praga RN, 
kterou využíváme od roku 1974. 
Vyrobena byla v roce 1953 a i po tolika 
letech je velkým a spolehlivým 
pomocníkem. V roce 1982 jsme náš sbor 
vybavili novou motorovou stříkačkou 
PPS12, která je především využívána 
mimo zásahů u požárů při hasičských 
soutěžích. Ve vlastnictví sboru je ještě 

jedna motorová stříkačka PPS12, kterou jsme pořídili v roce 1984. 
Kompletní sestavu naší techniky doplňuje skříňový nákladní automobil 
Praga RN, zakoupený v roce 2001, který je vyroben v roce 1951 a 
motorová stříkačka DS 16 z roku 1957.  
Naši techniku se snažíme udržovat v rámci možností k její 
stáří v akceschopném stavu tak, abychom všem dokázali, že i 
tak starou techniku je možno využívat v krizových situacích.  
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V současné době má náš sbor 135 členů vč. 
mladých, z tohoto počtu je 38 žen a 97 mužů. 
Toto vysoké číslo je dáno příkladnou prací s 
naší mládeží. Všichni věříme, že v budoucnu 
povede tato aktivita ku prospěchu nejen 
hasičského sboru, ale i celé obce Nové Dvory.  
Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval 
všem, kdo nepotřebný kovový odpad ukládají na 
místní skládce. 
A jaké jsou cíle a úkoly našeho sboru na další 
období? Především udržovat v 
provozuschopném stavu svěřenou techniku, 
pokračovat v práci s mládeží a příkladně 

reprezentovat v okrskové, případně okresní soutěži.  
 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál pevné zdraví, 
spokojenost v rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho 
potřebného štěstíčka do nového roku 2016               
                          

 
 Za SDH Nové Dvory Ing. Vladimír Halík, jednatel 
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Hasičský kroužek 
 

 Hasičský kroužek jsme letos kvůli velkému 
počtu děti rozdělili na starší a mladší. Starší děti od 11 do 
15 let a mladší od 6 do 11 let. Mezi mladší členy patří 
Fuchs Samuel, Benc Jaroslav, Bedrna Matěj, Fišarová 
Anna, Sáblík Petr, Sáblík Jaroslav, Kulhánková Nela, 
Jašková Marie, Fišarová Lucie, Bencová Karolína a 
Nepraš Matěj. Mezi starší členy patří Němec Filip, 

Kulhánek Matyáš, Rosecká Sára, Bedrna Michal, Pokorný Matěj, Sáblík 
Jiří, Fišar Zdeněk, Šmídová Natálie, Rosecký Patrik, Němec Tomáš a 
Štursová Lucie. V průběhu roku nás z důvodu dovršení věku 15 let 
opustili Vencálek 
David a Pešková 
Aneta. 

Letos jsme se 
zúčastnili soutěže 
pro mladé hasiče 
HRA PLAMEN. 
Jarní kolo se opět 
konalo na výborně 
zařízeném 
hasičském cvičišti 
v Hamrech nad 
Sázavou 30. května. Soutěžili jsem v obou kategoriích, jak v mladších, tak 
i starších. Soutěž probíhala v disciplínách -  štafetový běh CTIF, požární 

útok s překážkami 
CTIF a požární útok.  
Po sečtení bodů z 
předešlého podzimního 
kola se naše družstva 
umístila nakonec v 
kategorii mladších na 
krásném 9. místě a v 
kategorii starších na 
10. místě. Myslíme, že 



 

26 

se nám tentokrát závěr Hry Plamen povedl. 
Další soutěž, na které jsem 

sbírali zkušenosti, se konala 6. 
června v Sázavě. Byla to okrsková 
soutěž v požárním útoku podle 
pravidel HRA Plamen. V této 
soutěži jsme do boje nasadili 3 
družstva, jedno starších a dvě 
mladších. Starší měli konkurenci 
pouze ve Velké Losenici, kterou s 
přehledem porazili. Mladší se 
nakonec umístili na prvním a 
posledním místě. 

Za odměnu jsme všem dětem v 
naší hospodě připravili sladkou 
odměnu v podobě zmrzlinového 
poháru. 

 
20. června jsme opět využili pozvání od SDH Hamry na soutěž 

„Srandamač“. Soutěžilo se v požárním útoku - kategorie mladších 
nazvaná „bažanti“ a starších “mazáci“, kde každé družstvo mělo dva 
pokusy. Jeden pokus probíhal za světla a druhý za tmy, kde je osvětlená 
pouze základna, nástřiková čára a terč. Tentokrát nám počasí moc nepřálo, 
tudíž jsme museli vynechat přenocování ve stanu a v pozdních nočních 
hodinách jsme se vrátili k domovu. Nakonec jsme se umístili spíše až ke 
konci výsledné listiny, mladší skončili na 7. místě a starší vybojovali 10. 
místo. 

 
Na konci školního roku jsme pro děti připravili opékání buřtů v 

altánu a děti si při tom zahrály fotbal a nohejbal. 
Za zmínku určitě stojí i pomoc některých starších dětí  při přípravách 

na oslavu 120. let výročí založení sboru v Nových Dvorech, kterou jsem si 
potom všichni společně náležitě užili. 
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10. října jsme zahájili nový ročník soutěže mladých hasičů Hry 
Plamen ve Svratce.  Soutěžili jsme v disciplínách – závod požárnické 
všestrannosti, štafeta 4x60m a štafeta požárních dvojic. Tentokrát jsme 
mohli u všech disciplín využít možnosti dvou pokusů u obou družstev, z 
důvodu účasti skoro všech našich dětí, kdy se do celkového hodnocení 
započítal ten lepší výsledek. Celkem se soutěže zúčastnilo 67 družstev 
celého okresu, tudíž konkurence byla vysoká.  Naše obě družstva to podle 
nás zvládla výborně a umístila se na průběžném 13. místě.  

 
24. října 

jsme pro děti 
přichystali 
výlet do 
hasičské 
zbrojnice ve 
Žďáru nad 
Sázavou. Pěšky 
jsme vyrazili 
na nádraží v 
Nížkově a 
vlakem se 
přepravili do 
Žďáru nad Sázavou. Ve zbrojnici nám přichystali prohlídku s výkladem a 
nakonec, kdo chtěl, mohl vylézt i na cvičnou věž. Po prohlídce jsme ještě 
děti vzali na expozici vláčků v Domě kultury. Vlakem jsme se  opět vrátili 
zpět do Nových Dvorů, kde jsme výlet zakončili obědem v penzionu Starý 
Dvůr, zde na nás čekala objednaná pizza. 

Chtěli bychom poděkovat všem rodičům mladých hasičů a SDH za 
pomoc. Věříme, že odhodlání a nadšení dětem i nadále vydrží a budou 
nadále reprezentovat SDH Nové Dvory na soutěžích. 

S přáním pěkných a klidných svátků, spokojenosti a pevného zdraví 
do nového roku přejí vedoucí mladých hasičů                                                           
                                    

    vedoucí mladých hasičů 
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Volnočasová aktivita 

KERAMIKA 
 
Vážení občané Nových Dvorů, 
 
v polovině září 2015 otevřela 

pobočka žďárské Kopretiny – centra 
pro rodi če s dětmi, které je jedním 
ze zařízení Oblastní charity Žďár 
nad Sázavou, kroužek Keramika pro 
malé i velké.  Aktivita probíhá v 
rámci kurzu rozvoje tvůrčích 
dovedností. Přihlášeno je celkem 
osm rodin, konkrétně osm dospělých 
a čtrnáct dětí. Průměrná návštěva je 
šest rodin na jednu lekci.   

 
V letošním roce jsme se sešli jedenáctkrát. Vytvořili jsme si kachlíky 

na zeď ve tvaru slunečnice, tužkovníky, mističky pod svíčku, adventní 
věnce, svícny, betlémy či vánoční ozdoby. Závěr roku jsme si pravidelný 

program zpestřili potiskem tri ček a 
tašek nebo ruční výrobou mýdel. 

Pokud byste i vy měli zájem 
vyrobit si s námi něco zajímavého 
nebo se jen tak přijít mezi nás 
podívat, jste srdečně zváni. 

Děkujeme obci Nové Dvory za 
přízeň, podporu a zázemí, které nám 
poskytla. 

S přáním všeho dobrého 
 

Martina Co čevová a Marie Uttendorfská 
Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi 
Pobočka Žďár nad Sázavou 
Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou 
mob.: 731 130 775,  
e-mail: kopretina1@zdar.charita.cz 
www.zdar.charita.cz 
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Milí novodvorští! 
 
Rád bych vás prostřednictvím vašeho Zpravodaje pozdravil a popřál vám všem 
požehnané, pokojné a radostné vánoční svátky. Při vědomí, že ne každý si 
vždycky může prožít Vánoce ideálně. Tenkrát v Betlémě nebylo nic ideální. 
Ale panoval tam pokoj a radost. Navzdory hemžení spousty lidí v přecpaných 
hotelech a hospodách. Mezi oddechujícími zvířaty ve stáji. Ve chvíli mezi 

časem porodu a útěkem do Egypta před Herodem. Chci vám 
vyprošovat a přát, abyste v rodinách dokázali otevřít srdce 
vánoční naději. A to navzdory nepokojům, které nás ohrožují 
zvenčí i těch, které vznikají zevnitř v našich osobních vztazích. 
Naděje narozeného Spasitele Ježíše Krista se zvěstuje i nám. 
Kdysi dávno se lidstvu otevřela možnost záchrany, přestože je 
ochromený hříchem, chybující a slabý. Bůh člověka neopustil. 
Všechno začalo jedním „ano“ Panny Marie, kterým odpověděla 
svému Bohu. Velké věci v našem životě začínají vždycky 

rozhodnutím. Jenom přitakat a dát to své ano správným způsobem. Kdo řekne 
Bohu a jeho lásce k nám své ano, nemá to lehčí, víme, jak prožil život Ježíš. 
Ale může se spolehnout na to, že Bůh bude v jeho životě konat veliké věci. Že 
mu bude záštitou. Jako dítěti, které se vystaví péči milovaných rodičů. Když je 
u nich, je předmětem jejich péče. Když uteče z domu, nemá z jejich péče nic. 
Podobně můžeme i my poznat lásku Boha, když se jí vystavíme. A poddáme 
se jí. Zkusme udělat malý krůček 
důvěry a dovolit Bohu, aby nás měl 
rád. Třeba hříšné a slabé. Nechat si 
odpustit, nechat se posílit a poznat 
lásku, kterou nás má rád. Třeba 
budeme ochotnější odpustit druhým a 
náš pohled na druhé bude shovívavější. 
Každý měsíc se ve vaší obci scházíme 
a modlíme se i za vás. Pokud byste se 
chtěli modlit spolu s námi, scházíme se 
každou první středu v měsíci 
v obecním domě v 18:00 hodin. Rádi 
vás uvidíme. Požehnané Vánoce a jistý 
krok do Nového roku! 
P. Pavel Sandtner, administrátor 
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Lesní 
hospodářství 

 
 
V letošním roce byla v zimních měsících provedena těžba v prostorách 

za penzionem a u Ronova „Na domovině“. Bylo vyt ěženo celkem 192,81 
m3. Dřevo bylo prodáno firmě Wotan Forest se sídlem v Novém Městě na 

Moravě, se kterou obchodujeme úspěšně již několik let. 
Ceny dřeva jsou následující: kulatina: 2000-2500,-- za 
m3; 2,5 m kmeny: 900-1300,--- za m3; surové kmeny: 
1000-1300,-- za m3 a topoly: 1100 m3. 

V jarním období bylo 
vysázeno: lokalita Domovina 950 

sazenic smrčků, v Herebízně 375 
sazenic, Za penzionem 450 sazenic, U 

Morkusárny 225 sazenic – celkem 2000 sazenice 
smrčků. Dále bylo V Gromu vysázeno 50 kusů jasanů 
a Za penzionem 30 ks olší. 

Dařilo se nám celkem dobře hospodařit v obecních 
lesích až do nynějšího podzimu, kdy se po velmi 
teplém a suchém létě a při oslabení stromů semenným 
rokem, vyskytl se téměř ve všech lokalitách brouk 
lýkožrout. Tento škůdce nadělal v letošním roce 
v obecních lesích obrovské škody. (Řádí však v celé 
republice). Doposud bylo vytěženo z poškozených lokalit již přes 200 m3 
dřevní hmoty a to ještě není zpracováno vše. Předpokládá se, že zbývá 
vytěžit ještě nejméně 50-80 m3 dřeva. Odborníci tvrdí, že ještě větší škody 
se objeví až příští jaro. Budeme doufat, že to nebude tak doslova pravda. 
Již takhle jsou škody veliké. 

 
        Sobotka Josef, lesní hospodář 
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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 
 
Greplová Marie č.p. 35   50 roků 
Halíková Eva č.p. 30    50 roků 
Wasserbauer Radek č.p. 16  50 roků 
Macháček Martin č.p. 93     50 roků 
 

Mokrá Old řiška č.p. 7  60 roků 
 

Benc Jaroslav č.p. 65  65 roků 
Doležalová Alena č.p. 50  65 roků 
Peschová Iva č.p. 96   65 roků 

 
Pomejová Marie č.p. 23  70 roků 
Havlíčková Dana č.p. 33  70 roků 

 
Sobotka Josef č.p. 71  75 roků 
Němec Ladislav č.p. 88  75 roků 
 

Fišarová Jiřina č.p. 59  80 roků 
Halíková Jaroslava č.p. 1  80 roků 
Vencálek František č.p. 77 80 roků 

 
Němcová Ludmila č.p. 22  81 roků 
Fišarová Marie č.p. 16  81 roků 
Šmerousová Jaromíra č.p. 11 81 roků 
Cimplová Marie č.p. 19  82 roků 
Janáčková Marie č.p. 55  83 roků 
Šmerous Ladislav č.p. 11  83 roků 

          Dvořáková Božena č.p. 58  84 roků 
Stehnová Vlasta č.p. 87  86 roků 
Langpaulová Ludmila č.p. 28 87 roků 
Palečková Blažena č.p. 76  87 roků 
Čermáková Emílie č.p. 42  88 roků 
Čermák Jaroslav č.p. 42  88 roků 
Langpaul Josef č.p. 28  88 roků 
Janáček Jaromír č.p. 55  93 roků 
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Nejstarším občanem naší obce je pan 
 
 

Janáček Jaromír č.p. 55  93 roků 
 

Všem jubilantům blahopřejeme 
 
 
 
Děti narozené v tomto roce:           Navždy nás opustili 
 
Langapaul Šimon č.p. 42      Šmerous Jan č.p.47  
Vítámvás Vojtěch č.p. 21 
Klimešová Simona č.p. 66 
          
Přihlásili se k trvalému pobytu:                        
 

Martinec Vladimí ř, Martinec Tomáš, Martincová Jana, Martinec Lukáš a 
Martincová Andrea na č.p. 117; Dorušincová Monika na č.p.66; Sobotková 
Jana na č.p. 23; Vítámvásová Monika na č.p.21; 
 

Odhlásili se z trvalému pobytu: 
Nikdo se neodhlásil z trvalého pobytu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 

Historické počty obyvatel 



 

34 

  

Datum CELKEM ženy Muži 
 

 

Pohyb obyvatel obce v roce 2015 
 

 Stav k 30.11.2014         327  
Narozené děti 2015          3 
Zemřeli 2015              1 

    Přištěhováni 2015          9 
    Odstěhováni 2015               0 
    Stav k 18.12.2015         336 

 
 
 
 

 
 
 

 

18.12.2015 336 178 158 

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 

16.6.2004 242 132 110 
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Na tomto místě přinášíme 5. díl 

z kroniky rodu Flesarů, ve které se píše 
o naší obci. (text není nijak upravován) 
Rok 1462:  

Rok dobře pro nás nový započal. Vnuk náš malý Václav III. 
Flesar, zdravý jest a jak ryba malá .On už čítá léto třetí, života 
svého. On vlasy světlé má, i oči modré, jak květiny na lukách 
našich. To on po máteři své, takový pěkný jest.  

  
Dnia 17 - ho miessyc januarys Letha 1462 na Swiet Božy 

Pržissla y Syna Nasseho Flesara Wacslause Panenka Myla Flesarewa Marža. Rozena Gest W 
Dwory nowi. Aby Buoh Sprawedliwg Byw Po Žywot celeg.  

 Druhy Dietko to gest.  ( doslovný opis)  
  
Žena milá má pravila, žie posel z Mnissžkovi dobrau zwiest pržynesl. Tam dcera Nasse 

Alžbieta Myla, Dietko ma Gest to Syn a Gmieno má Adhalbertus - W ogtiech, po Otcy swym 
Zwaneg sklenarž. On Rozeneg gest byl Dnia 7 - ho aprilis Letha 14,62 wMnisskowie.  

   ( doslovný opis )  
To my mysleli, že jen jedno dítko míti budou, to málo bylo by.  
Jaro teplé se ukázalo tak v hamru už od aprilis (dubna) zase práce běží. A také na polích 

našich i panských lid pracuje. Prvně vždycky na panské se jde, daleko na strany všechny.  
V lesích hojně milíře uhelné dýmají a 

uhlí potřebné mnoho jest. Nejvíce milířů 
se pálí v lesích okolo Polné, Nížkova, 
Rudolce Německého, Sirákova, Poděšína i 
všude jinde daleko, na strany všechny. 
Tam silné hvozdy lesní dřeva dobrého 
jsou. Hlavně stromy bukové a dubové, to 
nejlepší dřevo na uhlí jest.  

Roku toho hodně hub všelijakých, 
borůvek i malin v lesích jest. Tak sbírati se 
mohou na potravu dobrou pro nás všechny. 
To lidi po koších domu nosí. Někteří i 
houby nedobré prý pojedli a pak na smrt 
ostali dočista.  

V řece ryby lapáme do košů proutěných 
i saky všelijaké na ně máme.  

Každý rád ryby má, ale zapovězené to od vrchnosti jest. Jenže lidé chytří jsou, jak panstvo na 
Polné.  

V hamru pracuje 8 robotýřů dobrých, 1pomřel a 1odešel jinde. Železo dobré potřeba všude 
jest a tak ruda se kutá kde se dá a formani vozí ji k nám i do hamrů jiných za peníz dosti drahý. 
Ale jinak to dělati nejde. Rádi jsme, že tak zatím dobře žije se nám.  
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Úroda doma jest, ale nevalná, tak něco v Polné na jarmaku zakoupiti musíme, aby na zimu 
dostatek potravy bylo, i krmení pro koně a dobytek. Každý šetřiti musí pokrmů co nejvíce, aby 
zima dlouhá, která jest rok každý nás nepokosila od hladu velkého. Ten často v chalupách 
chudých i ti co více penězi mají panuje a mnoho dítek malých mře na hlad ukrutný i lid ostatní 
také. Když úroda zlá jest, to pak se všelijaké potraviny na jarmacích kupovati musí, ale jen ten, 
co peníz má.  

V lesích hojných bukových i dubových i jiných mnoho hub dobrých vyrostlo. To pak domů 
se nosí a všelijaké pokrmy se chystají. Také suší se na slunci a v zimě dobré na polévky a 
omáčky jsou.  

Od měsíce října už v hamru našem práce stoji do měsíce dubna roku dalšího. Tak to jest 
skoro rok každý, to drahé bylo,protože 
dřevěného uhlí i dřeva dobrého hodně 
potřeba jest a to drahé bývá. Líto mne to 
jest, ale jinak dělati to nejde. My sami 
každý grošík počítati musíme.  

Zima brzy započala už od 12 - ho 
octobris ( října) mrazy i sníh padá.  
Řeka brzy pod ledem leží a studnice 

naše také. Doma v peci oheň býti musí, 
aby dítka naše i my zimou nepomřeli. 
Každý rok malá dítka zimou a kašlem 
umírají hojně.  

Neděli každou do modlitebny bratrské 
do Polné jdeme a Boha chválíme za pomoc jeho dobrou.Lidé jiní zase do kostela katolického 
jdou do Polné i NíŽkowi. Těch mnoho není, ale tvrdí proti nám jsou silně.  

Zapsav hamermistr Wacslaus Flesharius 1. z Dwory nowi  
Rok 1463:  
Nový rok přišel i zima veliká a mrazy také panuji od 11 - decembris (prosince). Doma oheň 

pořád hořeti v peci musí a dýmu plná jizba jest. Koně i dobytek také zimou silně trpí a tak 
všelijak to opatrovati musíme. Někdy i v jizbě naši s námi husy, kačeny, kury, koza i ovce jsou 
pohromadě. To pak puch nesmírný jest.  

Po lesích dřevo sháníme a formani moji ho k nám vozí a na kusy připravuji. Také někdy na 
výdělky jdou s koni našimi a tak nějaké peníze mám já i robotýři také. I syn můj a žena má také 
na panský zámek do Polné, Nížkova i jinde chodí pracovat, když hamr stojí, takové regule jsou. 
Daně a jiné dávky platiti musíme a to nás velice sužuje na životě našem.  
Čas dobrý se ukázal a už koncem měsíce aprilis (dubna) teplé dnové přišly a tak v hamru 

našem zásoby máme a tak 8 robotýřů pilně práci koná i já i syn můj milý také. Železo všelijaké 
se vyrábí, také oradla / radlice, sekyry, kotle i věci jiné děláme. Pak daleko vozíme to a 
prodáváme. Prvně však na panství všechno potřebné dáti musíme.  

Dítka malá u syna našeho zdravé jsou a my všichni také. Když jaro se ukáže, tak člověk 
radost velikou z života svého sobě má. Někdy za svými příbuznými jezdíme do vsi Nížkovské i 
tam kde nějaké máme.  

Hned jak čas tom došel, na políčka svá jdeme pracovat a tím dílem i rodina naše pilně 
pracuje. Ženy na panská jdou, ale my muži v hamru pracovati můžeme a robotovat nechodíme. 
Každý grošík dobrý jest, když za práci i nástroje všelijaké dostaneme.  

Také na chalupě všelijaké opravy činit musíme, aby nám na hlavu nepadla. Hlavně došky 
potřebné jsou často vyměněny. To když vichr přijde přenáramný, pak všechno pryč sebou bere. 
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Jest tady jen několik chalup malých a ten náš hamr. Sami chudáci tady žiji. Oni rádi jsou, když 
u mne dělati mohou a rádi mne tak i na poli našem pomáhají. To vždycky já i syn můj je 
poctivě odměníme, tak praví kazatel náš dobrý, že člověk jeden, nemá činiti násilí na druhém a 
dlužníkem býti.  

V měsíci junis, julis i augustus (červen, červenec a srpen) často silné bouře chodí a vody 
velké všude škody činí. Několikráte i do hamru našeho voda vtrhnula tou struhou, kterou k nám 
z řeky vodu přivádíme.  

To pak velké škody jsou na všem a nežli do pořádku dá se to, dlouho to trvá. Hlavně, že život 
svůj jsme si zachovali.  

Úroda se zdá dosti dobrá a tak každý čeká na den ten, až doma to jest, aby obživa na zima 
opět se udělala.  

Všechno domů jsem dostali a tak snad lepší to bude, než léta některá. Nebudeme muset snad 
ničeho kupovati najarmacích i od lidí jiných. To lichva veliká bývá mezi obchodníky 
nedobrými a veskrze zlodějskými.  

Zima se ukázala dosti dlouho, což nebývá zvykem v kraji našem. Teprve Od 16 - ho 
novembris (listopadu) počal padati první sníh. Pak zase teplé dni a až v druhé polovici měsíce 
decembris (prosince) udeřili dosti silné mrazy i sníh padal silně. Až do roku konce se nic 
nezměnilo. Hamr opět stojí bez robotýřů až do jara. Smutné dni to bývají, když ticho jest.  

Léta toho jest dáno na vědomí všem 
robotýřům i lidu ostatnímu, že Žofka, 
zvaná jest z Pirksteina svatbu měla s pánem 
vzácným, jest to kníže který jest pod 
jménem známý jako Mistererský. O co 
více dobré jest, pro nás lid církve 
bratrské, že je to syn samého a nám Milého 
Jiříka z Poděbradu, krále českého. Tak se 
stalo, že mnoho osad, měst dostalo se do 
rukou pánů slove na Kunštátu mezi jinýma 
i Polná, Přibyslavi, Ronov i klášter na 
Pohledě i také Rataje. Lid rád tomu jest, 
když panovník náš, veskrze dobrý a 
moudrý nad tím vládu má.  

Zapsaw Flesharius Wacslaus I. 
hamermistr v DW. N.  

 
Rok 1464:  
Hned po roku novém se trochu oteplilo, ale pak opět silné mrazy, kdy voda zamrzla i v jizbě 

naši. Pořád oheň v peci hoří a dřeva silné množství spáliti se musí, aby dítka nebyla nemocná a 
my také. Dobytek drobný zle na tom také jest. I v chlévu našem, kde krávy mléčné máme i 
koně 2, zle se jim vede. Kopyta a paznehty jejich musíme slámou a hadry všelijakými 
omotávati, aby nepadli. Teprve až v druhé části měsíce februalis (únor) se polepšilo.  

Ke konci aprilis (dubna) napadlo sněhu do výšky polovice člověka dospělého. Ale ten brzy 
se rozpustil. Jen místy, kde meze jsou ještě v majus (květnu) ležel. Zase se v hamry pilně 
pracuje, kde všelijaké potřebné opravy se dělati musí. Hlavně střecha a také i zdi s kamene 
špatné jsou. Okolo jsem vydláždili dvůr, aby bláta tolik nebylo a i přívod vody z řeky jsme 
opravily.  
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Na poli všechno hotové máme a počasí dobré se nachází. Roku minulého málo medu bylo, 
snad lepší letos bude to, když 5 špalků pro včely máme. Ten med vzácný bývá a i dosti drahý 
jest.  

Pro vrchnost polenskou každý rok některé věci ze železa zadarmo dávati musíme a to pak 
nám od robot tak na půl odpočítávají. Přičemž daně stejně platit musíme. I desátky církvi 
katolické do Polné a Nížkova dávati musíme, i když méně jich jest, jako lidu toho, co k víře 
katolické se nehlásí. Kazatel náš Nicolaus,velice skrovný jest a peněz ani desátků nepožaduje 
nikdy. Vrchnost polenská katolická není, ale trpí to bezpráví na nás od panstva, které se obrací 
na víru různou, jak pán sám jest.To kdyby sám, luciferus pánem na zámku byl, to lidé tito hříšní 
se hned na víru jeho dají a tuze ho chváliti budou, jakž on jest spravedlivý a velice dobrý. Víra 
katolická, ta slabé kořání má, to časti uhnívá a oni se naklání, jak ten strom vyhnilý, tak jakž 
vítr fouká.  

Zvěst se donesla smutná k nám, že Žofka, manželka Viktorínova, po porodu panenky malé 
na smrt ostala hned.To škoda jest pro dobré lidi všechny. I to dítko vzalo brzy za ni za své a 
také zemřelo chuděrka malá.  

Práce všude dosti jest a roboty někdy lepší jsou, tu pak tuze tvrdé, že lidé silně reptají na 
některé úředníky panské i konšely městské, kteří s nimi za jedno jsou. Doma v hamru člověk to 
necítí tolik, i když také musí železo draho vyráběti a málo penězi ostává mne.  

Léto se našlo dosti dobré a políčka pilně lid dobrý opracovává, aby do huby své něco měl. 
Také my děláme na políčku, louce i lesíku svém. Rozličné opravy na hamru, náhonu vodním 
děláme rok každý. Také zásoby uhlí dřevěného i dřeva tvrdého míti musíme. I ne jinak jest to s 
rudou železnou a vápno a jiné věci potřebné.  

Úroda doma poklizena jest a řící se dá, že zle to snad nebude. Včelstvo jsem také opatřil na 
jaře dobře, takže medu bude i nějaké maso ovčí i sviňské taky. Většinou všechno, co vyroste na 
jarmaku se prodá hned na podzim. Židé z Polné všelijaké produkty kupuji i prodávají. Oni dobří 
obchodníci bývají. Od nich často papír kupuji, ten oni sami prý kdesi dělají. Také látky 
všelijaké lepší majíce oni.  

Hon se konal panský veliký a panstva se sešlo mnoho vzácného. To ze všech vsi 
poddanských i osady naši lidé jíti musí. Pak panstvo na koních krásných a psův hejna běží s 
lidem hojným zvěř zabijí všelijak.  

Zima započala od konce octiobris (října). Silně sníh padá a mrazy také jsou. To drží tak do 
konce roku toho. V hamru od polovic decembris (prosince) konec nastal práce naši. To pak do 
lesa panského lid jde a dřevo potřebné na panství rychtuje.  

Král Jiří z Poděbrada zakoupil pro syna Viktorína knížetství na Opavě.  
Ono dosti velké jest, ale bohatstvím prý neoplývá tuze.  
V modlitebně naši v Polné zase věž opravujeme a v kostele dlažba nová se dává. Do doby té, 

byly zde jen kameny obyčejné. To nové pěkné jest.  
Zapsaw Flesar Wacslaus 1. Hamrmistr W DW. Nowy.  



 

39 

 
Rok 1465:  
Zima silně vládne a doma všechno vymrzlé jest. Oheň pod kotlem hoří celý den i noc, havěť 

drobná s námi v jedné jizbě bývá. Koně i krávy mají na pazourech hadry a slámu omotanou, 
aby na nohy nepadly. Oni ty chlévy valné nejsou, lidi si myslí, že dobytek se sám zahřeje. My 
to dosti dobré máme, ale stejně zima tam je silná. Doma pak smradu jest nesmírně a v tom spáti 
se musí. I ty kožešiny ovčí, pod kterými spíme strašný smrad vydávají. Od dýmu pak oči pálí , 
kašel trápí každého jednoho.  

Teprve koncem marcis (března) teplo i déšť byl, pak zase mráz a všude ledu leží hojnost. 
Zvěř divá všude mrtvá leží a vlci hojnou potravu mají. I lidé chudí to domů tahají a pak maso z 
toho jí a kožky na jaře vydělávají pro potřebu svou. To vrchnost tvrdě trestá, ne za maso, ale za 
kůže, které se jim líbí. Člověk sprostý, ten jen v hadrech všelijakých choditi musí.  

V aprilis (dubnu) už hamr zase zpívá písničku svou starou. Lidé lační jsou na peníz drobný, 
abych já zaplatil. Také i já živořím s rodinou velkou a rád jsem, když nějaký obchod mám, 
abych sám měl a robotýře zaplatil poctivě.  

Zemřel zase v zimě ze vsi naši robotýř v hamrou Johan, zvaný vohnoutek, pak taky Jaromír, 
zvaný vrbík a z Nížkovi Ignác, zvaný votroubek. Tak jsem 3 nové robotýře potřebné do hamru 
svého sehnati ráčil. Jest to z Polný, jistý Franc, zvaný píša, pak taky ještě z Polný Wolf, zvaný 
Bruknar, jet on Němec. Pak ze Sirákova Dominik, zvaný Neubauer, jet také Němec.  

Na hamru střechu opravujeme i na chalupě naši při hamru stojící. Cestu k hamru kamenem z 
řeky zasypáváme, aby bláta nebylo. Rybníček malý jsem zbudoval svůj, to aby v létě havěť 
domácí i ovce na pití vodu měli. Všem lidem potřebný bude ve vsi naší malé. Také studnici 
jsem opravoval a kulatinou zakryl a šraňky dal, aby dítka pokušení neměli a tam o život 
nepřišli. Také hovada tam nesmí píti.  

Z hamru odešel ten z Hrbova Jiří, zvaný coufalovský, ženiti se bude na panství jiné a to do 
vsi daleké zvaná Rudoltz Niemecki, jest to panství jiné na Moravě. Za něho jsem pobral nového 
a to ze Šicindorfa Frydrycha, zvaného Schiitz, také jest Němec. Radosti nemám z těch Němců, 
ale oni fortelní jsou v řemeslu svém.Co však hlavní jest, všichni se hlásí k církvi naši české, 
bratrské a dobří údové jsou a pobožní velice.  

V létě časté bouře chodí, hodně déšť jest, ale úroda pěkná ostala. Tak dobře jsme poklidili a 
ještě něco prodati jsme mohli zase.  

Zase honění zvěře divé jest po kraji celém a na zámku velkém polenském hody se pak strojí.  
Zima započala od 14 - ho octobris (října) a pakl zase teplo došlo za neděle 3. Potom už 

mrazy pevné i sněhu leží do více jak pasu člověka velkého. Hamr skončil práci svou poslední 
týden v novembris (listopadu).  

Zapsaw Wacslawus LFlesaris Hamernik W DW.  
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Zvěř už hledá zrno v jeslích, v noci přišel do vsi mráz. 

Na okénko květy kreslí, na potoce staví hráz. 
Rybník hned jak sklo je hladký, 

sotva stařík na něj dých. 
Bílé vousy z jinovatky 
rozvěšuje po větvích. 

 
                                               

Nové Dvory 
20. prosinec 2015 

 


