Fotografie z obce v roce 2016

Opravená
zastávka
BUS

Boží muka
na druhém
kopci
v pozadí
s vodojemem.

Zimní
červánky
nad obcí
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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
je zde opět konec roku, čas vánočních svátků, klidu a pokoje, ale také čas
pro ohlédnutí se za uplynulým rokem a jeho zhodnocení. Můžeme se
podívat na to, co jsme si naplánovali a předsevzali uskutečnit a na to, co
se nám z toho podařilo nebo naopak nepodařilo splnit.
Základem všeho, co bychom chtěli v naší obci uskutečnit, opravit či
zbudovat, jsou vždy finanční možnosti, a proto se také na konci každého
roku zpracovává a schvaluje obecní rozpočet. Z něho pak vyplývají akce,
které by se měly uskutečnit v daném kalendářním roce, popřípadě
dokončit v letech následujících.
Za přispění dotace z
Kraje Vysočina (110.000,Kč) se vybudovala
autobusová zastávka na
místě mezi budovou
mateřské školy a kapličkou
(bývalá váha). Celková cena
této akce je 396 tis. Kč.
Obci Nížkov se přispělo na opravu mostu u Červeného mlýna, a to
částkou 200 tis. Kč. Most byl v havarijním stavu a statik nedoporučoval
jeho další používání. Rozpočet na opravu mostu byl vypočítán na 1 mil.
Kč.
Na jaře obec zakoupila 4 500 ks sazenic
stromků (smrčků), které byly vysázeny na
vykácená místa po kůrovci. S výsadbou
pomáhal oddíl sportovců, hasiči,
zastupitelé, všichni bez nároku na odměnu.
Všem, kdo se výsadby stromků zúčastnili,
děkujeme.
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V letošním roce probíhalo výběrové
řízení na funkci ředitelky mateřské
školy s nástupem od 1. 7. 2016. Ze
všech uchazečů, kteří se do
výběrového řízení přihlásili, byla
vybrána paní Jaroslava Krčálová z
Přibyslavi. V srpnu do mateřské školy nastoupila i nová paní učitelka,
Blanka Sedláková, také z Přibyslavi. Vydávání obědů a úklid v mateřské
škole zabezpečuje paní Alena Marková. Přejeme všem zaměstnankyním,
aby se jim v naší mateřské škole líbilo a měly co nejvíce šťastných,
veselých a spokojených dětí.
Děkujeme, že i přes nelehké začátky při nástupu do mateřské školy,
vše tak dobře zvládly a nenechaly se odradit.
Nedá mi to, abych se na tomto místě nezmínila, jak velice mě osobně
mrzí rozhodnutí některých rodičů nezapsat své děti do Mateřské školy v
Nových Dvorech, zejména za situace, kdy bylo zřejmé, že velice
potřebujeme každé dítě k udržení provozu školky.
V letošním roce bylo také zakoupeno 5 ks ledkových světel, která se
přidala na sloupy veřejného osvětlení na místa, kde bylo málo světla.
Světla se nakoupila za částku 38 tis. Kč.
V letních měsících bylo započato s výměnou vadných vodovodních ventilů
v obci. Výkopové práce provedla
firma z Chotěboře za částku 120
tis. Kč. Následně firma Colas za
46 tis. Kč výkopy zaasfaltovala.
Byl také opraven „kanál u
Lipkových“, opravena
přejezdová šachta u Šmídových
a vybudována nová přejezdová
šachta u Mokrých č. p. 7. Toto
zajistila firma Rekostav z Polné
za částku 177 tis. Kč.
V mateřské škole se vyměnil starý bojler, který tekl a zároveň s
novým bojlerem se koupil i nový plynový kotel, který byl také již
dosluhující. To vše za cenu 110tis. Kč.
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Obec si nechala vypracovat „Strategický plán rozvoje obce“, který
je zapotřebí při některých žádostech o dotaci. Tento dokument obci
zpracovala firma A-Z dotace z Brna za částku 20 tis. Kč.
Ještě před koncem letošního roku firma René Mašek vydláždila prostor
vedle obchodu na
umístění
kontejnerů.
Vydláždění stálo
75 tis. Kč. Ke
stálým
kontejnerům obec
dostala zapůjčeny
ještě dva
kontejnery na
plast a jeden
kontejner na bílé
sklo od firmy ASEKOL.
Obecní úřad vyhlásil výběrové řízení na technického pracovníka s
nástupem od 1. 3. 2017. Věříme, že tímto krokem se nám bude lépe dařit
udržovat provoz a čistota obce.
Ještě stále není u konce zpracování územního plánu, na který obec
obdržela dotaci z Kraje Vysočina ve výši 112 tis. Kč. Celkový náklad na
zpracování územního plánu je 150 tis. Kč.
Lesy ČR vyhlásily výběrové řízení na prodej
2,7 ha lesních pozemků v k. ú. Nové Dvory.
Obec se výběrového řízení zúčastnila a lesní
pozemky za cenu 1.055.000 Kč koupila.
Plány na další období:
•
•
•
•
•
•

Je zažádáno o dotaci na chodníky k penzionu „Starý Dvůr“.
Připravuje se žádost o dotaci na opravu místní komunikace.
Upravuje se projekt na zvětšení šatny v mateřské škole.
Chceme nechat vypracovat projekt na opravu koupaliště.
Připravuje se žádost o dotaci na vybudování přípojky nového vrtu.
Připravuje se žádost o dotaci na úpravu školní zahrady.
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Tak jako každý rok, probíhaly i letos práce, které jsou nutné k zajištění
běžného provozu a chodu obce. Ať již je to úklid obecních lesů, úklid obce,
údržba zeleně a další práce. Všem těm, kdo se podílejí na těchto nezbytných
činnostech, ať jsou to občané v důchodovém věku, ale i ti mladší, kteří to
zvládnou při svém zaměstnání, patří moje velké poděkování a ráda
přivítám každého, kdo má chuť udělat něco navíc nebo přijít s dobrým
nápadem či jakýmkoliv jiným návrhem na zlepšení.
Poděkovat bych také chtěla hasičům a hasičkám, kteří se ve svém volném
čase starají o požární techniku, vedou kroužek mladých hasičů, se kterým
se účastní různých hasičských soutěží a tím i reprezentují a zviditelňují naší
obec.
Děkuji i kroužku stolního tenisu, který vede mládež ke sportu a účastní se
mnoha soutěží, kde se umisťují na předních místech.
Poděkování patří i členům kroužku Koumáci, kteří se starají mimo jiné o
čistotu čekárny a letos připravili také pěkný kulturní program k
adventnímu „Rozsvícení stromečku“, který se všem přítomným velice líbil.
A v neposlední řadě děkuji i kroužku „Keramiky“, který svou činností
rozvijí u dětí zručnost a trpělivost a jehož členové pořádají během roku
různé akce i pro občany Nových Dvorů.
Závěrem bych vám všem chtěla popřát veselé vánoce, splnění všech
tajných přání a do nového roku správné vykročení, hodně štěstí a hlavně
zdraví, protože když je zdraví, to ostatní již přijde samo.

Naďa Šmerousová, starostka obce

PF 2017

6

Na začátku roku měla obec na účtech
částku 4 425 031,96 Kč. K 30. 11. 2016
měla obec na základních běžných účtech
částku ve výši 5 798 889,51 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
do 31.3. každého
200,--/rok/každý další pes kalendářního roku

Možnosti úhrady výše uvedených poplatků:
1. osobně v kanceláři Obecního úřadu, každou středu od 19:30-21:00 hodin
2. složenkou na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx
3. příkazem k úhradě na účet č. 1625282399/0800, variabilní symbol: yyyyxxxx
variabilní symbol je složen následujícím způsobem:
yyyy=rok,za který je popl.hrazen a xxxx=číslo popisné,za které je placeno
příklad:v roce 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 včetně dotací v roce 2016:
Územní plán obce
…………………
Projekt na chodník k penzionu
…………………
Nový kotel v MŠ
…………………
Oprava Bus zastávky u MŠ
…………………

272 000,-115 000,-109 042,-396 588,--

Všem občanům naší obce
přeji všechno nejlepší a hlavně
hodně zdraví do nového roku.
Martin Šmíd, ekonom obce

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 16 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).

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 seznámit vás s výsledky
sportovního klubu. Začnu naším A týmem, který hraje okresní přebor 1. třídy.
Po nepříliš povedeném začátku sezony jsme se rozhodli oslovit Míru Pátka ze
Žďáru nad Sázavou. Od té chvíle začal A tým vyhrávat a tak na konci sezony
skončil na pěkném 5. místě. Náš B tým po loňském postupu do okresního
přeboru 3. třídy si vedl velmi dobře i tuto sezonu 2016 a i vloni se mu podařilo
postoupit tentokrát už do okresního přeboru 2. třídy. Smekám před jejich
výkony. Do našeho C týmu, který hraje nejnižší soutěž, se nám daří zapojovat
mladé hráče, kteří přišli z kroužku a doplňují se vždy někým starším. Sice
skončil na posledním místě, ale naši mladí postupně začínají vyhrávat nějaké
zápasy, a tak je vidět, že tam určité zlepšení je a samozřejmě je to začíná i více
bavit. Jen tak dál.
V letošní sezoně máme nasazeny opět 3. oddíly:
A tým
A tým hraje opět okresní přebor 1. třídy. Pravidelně nastupujeme v sestavě
Jaroslav Benc, Miroslav Pátek, Petr Sáblík a Tomáš Stejskal. Někdy zaskakují
Petr Langpaul a Martin Šmíd. Letošní sezonu jsme začali velmi dobře. Hráli
jsme zodpovědně v každém zápase a i výsledky podle toho hovoří. V polovině
sezony je A družstvo na průběžném 1. místě bez jediné ztráty bodu. Všem
hráčům bych za tento přístup chtěl poděkovat a popřát, aby nám tato forma
vydržela i do jarní části.
B tým
B tým hraje po postupu okresní přebor 2. třídy. Zde pravidelně nastupují
Martin Šmíd, Petr Langpaul,
Jiří Fišar, Martin Mokrý a
Radovan Štursa, zaskakuje
Josef Halík. Sezóna nezačala
moc dobře a po prvních třech
prohrách byl tým na
posledním místě tabulky. Pak
došlo k značnému zlepšení a v
polovině soutěže se tým
13

nachází na krásném 5. místě s bilancí 4 výher, 1 remízy a 4 proher.
C tým
C tým hraje okresní soutěž. Zde pravidelně nastupují Halík Josef, Tomáš
Klimeš, David Vencálek, Tomáš Němec, Zdeněk Fišar, a Patrik Rosecký.
Zaskakují Natálie Šmídová a Štursová Lucie. Zde bych chtěl
moc poděkovat Tomáši Klimešovi a Josefu Halíkovi, kteří
pravidelně vozí naše mladé na zápasy, díky. Sice naše
céčko hraje v dolní části tabulky, ale už jsou vidět
určitá zlepšení oproti loňskému roku, po polovině
sezony je naše céčko na průběžném 9. místě. A naši
mladí začínají pravidelně získávat nějaké ty bodíky,
což je pro ně moc důležité. Jen tak dál.
Za SK Nové Dvory Petr Sáblík

I letos musím s potěšením oznámit, že se nám daří provozovat kroužek s našimi
nejmenšími pinkálisty. Na začátku sezony jsme se dohodli, že rozšíříme vedení
kroužku o Jirku Fišara a Petra Langpaula. Děti jsme rozdělili na 2 skupiny
mladší a starší. Mladší vede Petr Sáblík a Jiří Fišar a máme tyto členy: Anežka
Pibilová, Sára Rosecká, Matěj
Nepraš, Jarda Sáblík, Natálka
Pibilova, Petr Sáblík, Anička
Fišarová, Jarda Benc a Kuba
Sáblík. Tréninky máme každou
středu od 17:00 do 19:00. Letos jsme
začali objíždět s našimi mladými
krajské turnaje, kde si vedou
vyrovnaně s jinými hráči. Jen pro
příklad, zúčastnili jsme se turnaje v
Netíně, v Lukách nad Jihlavou,
nebo v Havlíčkově Brodě a čekají
nás turnaje v Pelhřimově, Humpolci, Polné či v Lukách nad Jihlavou. Jsou to
pro děti moc cenné zkušenosti, které se jim budou určitě hodit do budoucích
zápasů. Druhé družstvo starších vede Martin Šmíd s Petrem Langpaulem. Zde
jsou hráči David Vencálek, Tomáš Němec, Zdenek Fišar, Patrik Rosecký, Natálie
Šmídová a Lucie Štursova. Na tréninky se schází každý pátek od 17:00 do 19:00.
Každý z těchto zmiňovaných nastupuje do soutěže za C tým a tak ty turnaje už
moc neobjíždí, poněvadž každou neděli hrají zápas. Letos jsme se rozhodli udělat
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nábor nových malých hráčů. Bohužel to moc velký ohlas nemělo, a tak
pokračujeme s dětmi, které už na
kroužek chodí delší dobu. Já osobně
bych chtěl všem, ať už vedoucím
kroužku nebo dětem, moc poděkovat za
jejich přístup a nasazení, ať už na
tréninku nebo v zápasech. Přeci jen
člověka potěší, když je vidět, že to, co
dělá, má nějaký smysl.
Závěrem bych chtěl za SK Nové Dvory
moc poděkovat našemu Obecnímu
úřadu za to, jak nás v naší činnosti
podporuje. DĚKUJEME MOC.
A Vám všem přejeme krásné prožití svátků vánočních, bohatého Ježíška a do
nového roku všem jen to nejlepší a hodně zdraví, vždyť to je na čem nejvíc záleží.
Krásné Vánoce. Za kroužek Petr Sáblík a Martin Šmíd
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KROUŽEK KOUMÁCI NOVÉ DVORY
Vánoce jsou pro nás dobou pohody, klidu a spokojenosti, ale pro
naše děti především dobou, kdy se těší na dárečky, jež přinese Ježíšek.
Je to i doba děkování a já bych ráda využila možnosti a tak trochu
zhodnotila rok 2016, který jsem prožila s dětmi, které chodí do kroužku Koumáci.
Začala bych tím, že děti se zúčastnily 2
soutěžíSoutěže - KDE KONČÍ SVĚT?
Téma bylo - Karel VI. – děti měly
namalovat obrázek nebo napsat povídku.
I když děti nevyhrály, obdržely diplom za
účast a nějakou drobnost.
Letní výtvarné soutěže - 0 do 99 let 2016 s
Venilafi.cz
Vyhodnocení proběhlo formou losování a
štěstí se usmálo na Tomáška Horta.
Vyhrál blikačku na kolo, ale i ostatní děti
dostaly malé dárky za účast.
Děti většinou tvoří výrobky podle událostí, co nás čekají před karnevalem – masky, před dnem matek – květiny, na velikonoce – tašku ve tvaru
zajíce, na léto - květiny, které ozdobily čekárnu, na podzim – hada z listí a listy, které jste
také mohli vidět na čekárně a nakonec na vánoce – lucerničky a nejedlé cukroví, které
jsme rozdali na rozsvěcení vánočního stromu. Doufám, že tato akce se zažije a bude se
pořádat každý rok, mně i dětem se to moc líbilo a myslím, že jsem nebyla sama. I nyní, v
zimě, se děti mohou vyřádit a vytvořily pěknou vánoční dekoraci, kterou jsme zkrášlili
čekárnu. A jestli se jim to podařilo, posuďte sami.
Ale neděláme jen výrobky dle kalendáře, děti vyráběly i papírové hudební nástroje,
vyrobily si botník, aby se jim přezůvky neválely všude, teď děti vykrajovaly vánoční
cukroví, a tak bych mohla pokračovat dlouho. Jejich výtvory jsou plné nadšení a krásy.
Myslím, že všechny děti jsou stejné, co se
týká nějakého vyrábění. Jejich nadšení
pro výrobu všeho možného a využívání
jejich fantazie je úžasným darem, který
bohužel někdy nám, dospělým, schází.
Podívat se můžete sami na facebooku,
stačí zadat - Koumáci Nové Dvory.
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.
Momentálně do kroužku chodí 10 dětí –
Samík Fuchs, Tomášek Hort, Anička
Fišarová, Kubík Sáblík, Matěj Nepraš,
Jaroušek Sáblík, Jiřík Sáblík, Michal
Bedrna, Péťa Sáblík a někdy Sonička Uttendorská.
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Letos jsem kvůli ostatním kroužkům musela přesunout kroužek na úterý. Takže se
scházíme každé úterý v klubovně v budově MŠ, začínáme v 16 hodin do 17.30 hodin.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem za kroužek Koumáků popřála krásné a spokojené
svátky vánoční, bohatého Ježíška a do nového roku 2017 pevné zdraví, spokojenost v
rodinném i pracovním životě, pohodu a trošku toho potřebného štěstíčka.

Fišarová Marie

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.
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
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Milí novodvorští,
zdravíme vás na konci roku 2016, který se pro Mateřskou školu v Nových
Dvorech nesl v duchu změn, a to především personálních.
Na funkci ředitelky MŠ rezignovala paní Andrea Marková, své působení
v MŠ ukončila k 30. 6. 2016. Společně s ní odešla i paní Věra Táborská, která
v MŠ pracovala jako učitelka a měla na starost také úklid.
Od 1. 7. 2016 byla do funkce ředitelky MŠ jmenována paní Jaroslava
Krčálová z Přibyslavi. Nová paní ředitelka má dlouholetou praxi v předškolním
vzdělávání nejen na pozici učitelky, ale také ředitelky. Na pozici učitelky MŠ byla
přijata paní Blanka Sedláková z Přibyslavi, která v MŠ Nové Dvory již učila. Paní
učitelka je kvalifikovaná, má vzdělání potřebné k výkonu povolání učitelky
mateřské školy. O výdej stravy se znovu stará paní Alena Marková, která má
zároveň
s paní
Blankou
Sedlákovou na starosti úklid
prostor MŠ.
Období letních prázdnin,
které bývalo ve zdejší MŠ
zpravidla časem volna, se nyní
neslo v duchu pracovním.
Věcí, které bylo třeba stihnout
před začátkem školního roku,
byla spousta – a to jak
administrativních (bylo třeba
vytvořit nové řády, směrnice,
vzdělávací program a mnoho
dalšího),
tak
manuálních
(podařilo se nám vymalovat předsíň, šatnu, část třídy a jídelnu, dále přestavět
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nábytek ve třídě tak, aby námětové koutky byly co nejideálněji rozmístěny
správně).
Byly
zakoupeny
peřinky a ložní prádlo pro děti na
odpolední odpočinek, okna ve
třídě byla vybavena žaluziemi,
bylo dokoupeno nádobí do
kuchyně, výtvarné potřeby a další
věci, které v MŠ chyběly.
Naštěstí jsme na to všechno
nebyly samy – nejen dobrou
radou, ale především skutkem
nám pomohla řada lidí: vedení obce a zastupitelé, občané Nových Dvorů, ale i
firmy a velký dík patří i našim rodinným příslušníkům, kteří také přidali ruku k
dílu.
Díky společnému úsilí se dobrá věc podařila a mateřská škola mohla
v novém školním roce 2016/2017 opět otevřít své dveře pro malé i větší děti
z Nových Dvorů i okolí.
Na konci srpna proběhla schůzka s rodiči dětí přihlášených do MŠ, kde se
rodiče dozvěděli organizaci školního roku, organizaci dne a mnoho dalších
užitečných pokynů a rad, které nám všem usnadní průběh školního roku.
Dále na konci srpna proběhl v MŠ
Hrací den. Na dvě dopolední
hodiny
mohly
děti
přijít
v doprovodu
svých
rodičů,
prarodičů, sourozenců, aby si
prohlédli prostředí MŠ – pro
někoho známé, pro někoho nové.
Děti si mohly také pohrát
s hračkami a seznámit se nebo se
znovu potkat s ostatními dětmi.
Školní rok jsme společně zahájili ve
čtvrtek 1. 9. 2016 a celým tímto
školním rokem nás budou ve školce
provázet pohádky – učíme se podle
školního vzdělávacího programu Z
kouzelné říše pohádek a her.
Takže i první den se nesl v duchu
pohádky: začali jsme všem známou
19

pohádkou O perníkové chaloupce. Šikovné maminky ji dětem zahrály jako
loutkové divadlo, děti dostaly perníkové medaile se svojí značkou a také každé
z dětí dostalo kopeček výborné vanilkové zmrzliny. K našemu potěšení se začátek
v mateřské škole nesl v duchu radosti a těšení se.
Sice ještě neuběhlo mnoho času od začátku školního roku, ale už jsme
s dětmi stihli navštívit Městskou knihovnu v Přibyslavi, Kulturní dům
v Přibyslavi, kde děti shlédly pásmo krátkých filmových pohádek, byli jsme na
výletě v Nové Vsi u Leštiny, kde na Statku u Pipků se nachází Dýňový svět (jeli
jsme spolu s MŠ Přibyslav). Dále jsme putovali za zlatým pokladem, který dětem
uloupil zlý loupežník Bambitka – děti byly šikovné, splnily cestou k pokladu
všechny úkoly a poklad získaly zpět. Navštívil nás na začátku prosince i Mikuláš
s andělem a čertem – za básničku čekala děti nadílka. Dále jsme s paní Zdislavou
Sobotkovou z Nových Dvorů tvořili andílky z korálků, což byla odpolední dílnička
pro děti a rodiče.
Rodiče byli v prosinci pozváni na průběžnou rodičovskou schůzku, kde byla
možnost promluvit si společně o vývoji a chování dětí.
Aktuálně se těšíme a intenzivně se připravujeme na vánoční besídku, která nás
čeká v posledním týdnu před vánoci. Děti poctivě nacvičují vystoupení pro své
blízké, vyrábíme drobné dárečky a zdobíme třídu na blížící se vánoční svátky.
V příštím roce je v plánu rekonstrukce školní zahrady, které bude z velké
části financována z dotace. MŠ oslovila několik firem ohledně zpracování
produktové i cenové nabídky, dáváme dohromady potřebné podklady a materiály,
aby vše proběhlo včas a aby se v příštím školním roce mohly děti těšit z nové
školní zahrady.
Přejeme vám klidné a
radostné
prožití
svátků
vánočních a všechno dobré
v novém roce 2017.

Za Mateřskou školu
Nové Dvory
Jaroslava Krčálová
a Blanka Sedláková
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
dovolte mi, abych vás seznámil s činností místního dobrovolného hasičského
sboru v letošním roce.
Tradiční zahájení naší činnosti proběhlo pořádáním
hasičského plesu v místním kulturním domě. Při sobotním
plese vyhrávala známá kapela Fortuna a v neděli odpoledne k
dobré náladě a výborné atmosféře, nám již známá hudební
skupina z Ústavu sociální péče Křižanov. Stejně jako v
loňském roce, nálada byla výborná a všem se jejich vystoupení líbilo. Jenom
připomínám, že naše obec již pravidelně
několik let, zasílá tomuto ústavu finanční
příspěvek ve výši 15.000,- Kč, který
slouží pro jejich vlastní potřeby. Obě tyto
kulturní akce byly sice organizačně
náročné, ale povedly se. Účast na plese
byla výborná, vždyť 220 přítomných
mluví za vše. Věříme, že tato tradice
bude pokračovat i následných letech.V
sobotu 27.2. se v našem kulturním domě
konal rovněž ples Okrsku Velká Losenice
s velice pěknou návštěvností. Organizací byli pověřeni členové sborů okrsku Velká
Losenice.
Členové sboru rovněž zajišťovali občerstvení při Družstevním plesu ZD Velká
Losenice v pátek dne 8.1. v kulturním domě Velká Losenice.
Z dalších akcí připomínám velice pěkné, tentokráte nedělní odpoledne, kdy
nejprve proběhly v prostorách před místním kulturním domem sportovní soutěže
pro děti u příležitosti jejich svátku a navečer se uskutečnilo kácení slavnostně
nazdobené májky. Velmi vydařenou akcí bylo také pálení hranice čarodějnic u
koupaliště s posezením v altánku.
Na podzim jsme se již tradičně sešli v Penzionu Starý dvůr u příležitosti
přátelského posezení s hudbou Míly Sobotky. O několik dní později proběhla
tradiční mikulášská nadílka pro místní děti do věku 12-ti let. Tuto akci pořádají
členky sboru s místní mládeží.
Koncem měsíce září výbor sboru zorganizoval a zajistil zájezd. Navštívili jsme
Hrad Bouzov, Javořičské jeskyně, historické město Olomouc – kde jsme si mohli
vyzkoušet závodní jízdu na motokárách a zakončili jsme již tradičně v motorestu
Starý dvůr v Nových Dvorech. Výlet se včem zúčastněným velice líbil.
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Ze sportovní činnosti připomínám
účast na okrskové soutěži, která se letos
konala v našem domácím prostředí. V
sobotu 21.5. jsme uspořádali okrskovou
hasičskou soutěž vedle areálu
Zemědělského družstva. Bylo to velice
úspěšné soutěžení, vždyť mladí hasiči v
kategorii mladší získali první a druhé místo,
starší svoji kategorii také vyhráli. Muži se
umístili na krásném třetím místě a ženy
také. Veteráni svoji kategorii vyhráli. 6 pohárů zůstalo doma, tedy velký úspěch
Novodvorských hasičů. Velká gratulace.
Všem zúčastněným patří za vzornou reprezentaci naší obce poděkování. Svoje
dovednosti dokázali naši zástupci ve
Velké Losenici, kde se tentokráte
konalo námětového cvičení v
podávání vody na dálku. Zde byla
hlavně prověřena provozuschopnost
svěřené techniky a dovednosti její
obsluhy v součinnosti s okolními
sbory. Musím zde připomenout rovněž
pravidelné jarní čištění koupaliště
spojené s úklidem popele po pálení
hranice čarodějnic.
Sportovní nadšení a zápal ze hry jsme si dokázali při sportovním sobotním
klání, které bylo ukončeno večerním opékáním výborně připraveného selátka v
altánku u koupaliště. Toto selátko bylo získáno od Zemědělského družstva Velká
Losenice za kvalitně odvedenou práci při jarním sběru polního kamení.
Členové našeho sboru se v uniformách zúčastnili slavnostního výročí 100.
výročí založení SDH v Pořežíně a to 13.8. a následně 10.9. pak 130. výročí založení
sboru SDH Velká Losenice.
Naši techniku se snažíme udržovat v rámci možností k jejímu stáří v akceschopném
stavu tak, abychom všem dokázali, že i tak starou techniku je možno využívat v
krizových situacích.
V současné době má náš sbor 143 členů, z tohoto počtu je 41 žen a 34 mladých
hasičů do 18-ti let. Toto vysoké číslo je dáno jednak vzrůstajícím počtem obyvatel
naší obce, ale také příkladnou prací s naší mládeží. Za tuto vzornou a příkladnou
práci patří díkí. Všichni věříme, že v budoucnu povede tato aktivita ku prospěchu
nejen hasičského sboru, ale i celé obce Nové Dvory.
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Ve vycházkových uniformách
jsme navštívili jubilující členy a
popřáli pevné zdraví do dalších let.
Letos jsme byli při slavnostní
příležitosti 65-tých narozeninách br.
Miroslava a Bohumila Marka, při
70-tém výročí narození jsme
navštívili br. Jiřího Sáblíka, při 75tém výročí pak u br.Vlastimila
Kajuka, při 80-tém výročí narození jsme navštívili br. Josefa Lojka a Jaroslava
Šmerouse a u slavnostního výročí zlaté svatby pak manžele Ladislava a Hanu
Němcovi. Všem ještě jednou blahopřejeme a přejeme hlavně pevné zdraví do
dalších let.
Na tomto místě mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo nepotřebný kovový odpad
ukládají na místní skládce. Pro sbor finanční částka získaná z prodeje kovového
šrotu představuje každý rok velice vysokou sumu.
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
2017.
Za SDH Nové Dvory Ing. Vladimír Halík, jednatel
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Hasičský kroužek
Hasičský kroužek je rozdělen na děti starší od
11 do 15 let a mladší od 6 do 11 let. Mezi mladší členy
patří Hort Tomáš, Uttendorfská Soňa, Růžička Ondřej,
Růžičková Anna, Sáblík Jakub, Fuchs Samuel, Benc
Jaroslav, Bedrna Matěj, Fišarová Anna, Sáblík Petr, Sáblík
Jaroslav, Kulhánková Nela, Jašková Marie. Vedoucí
družstva mladších jsou Fišarová Marie a
Němcová Věra. Mezi starší členy patří Jiří
Sáblík, Pokorný Matěj, Bedrna Michal,
Rosecká Sára, Kulhánek Matyáš, Němec Filip,
Blažek Patrik, Nepraš Matěj, Fišarová Lucie a
Bencová Karolína. Vedoucí starších jsou
Rosecká Lucie a Lacinová Eva. V průběhu
roku nás z důvodu přestupu do družstva
dorostu opustili Štursová Lucie, Němec
Tomáš, Rosecký Patrik, Šmídová Natálie a
Fišar Zdeněk.
21. května se konala již tradiční okrsková
soutěž tentokrát u nás
v Nových Dvorech.
Děti soutěžily v požárním útoku podle pravidel
HRA Plamen. V této soutěži jsme do boje
nasadili 3 družstva, jedno starších a dvě mladších.
Děti obsadily první místa s bezkonkurenčními
časy.
Letos jsme se opět zúčastnili soutěže pro
mladé hasiče HRA PLAMEN. Jarní kolo se
konalo ve Žďáře nad Sázavou dne 28. května.
Soutěžili jsme 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
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umístila nakonec v kategorii mladších na krásném 12. místě a v kategorii
starších na 9. místě. Myslíme, že se nám tentokrát závěr Hry Plamen
povedl. Za odměnu jsme děti vzali druhý den do penzionu Starý Dvůr na
pohár.
Okrsek Velká Losenice uspořádal 17. června 2016 pro děti z celého
okrsku pěší výlet ze Sázavy na rozhlednu Rosička s plněním různých,
nejen hasičských úkolů. Na konci bylo pro ně připraveno opékání buřtů.
Mladší děti se vezly domů Máňou a starší šly domů pěšky.
8. října jsme zahájili nový ročník soutěže mladých hasičů Hry
Plamen v Mostišti. Soutěžili jsme v disciplínách – závod požárnické
všestrannosti, štafeta 4x60m
a štafeta požárních dvojic.
Tentokrát jsme mohli skoro
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 přes 60 družstev
celého okresu, tudíž
konkurence byla vysoká. Mladší družstva to zvládla výborně a umístila
se na průběžném 11. místě a starší družstvo, které bylo ve své kategorii
jedno z nejmladších se umístilo na průběžném 26. místě, o to více se
budou muset snažit v jarním kole.
19. listopadu okrsek Velká Losenice pro děti přichystal výlet do
hasičské zbrojnice v Hlinsku a Pekla Čertovina. Ve zbrojnici nám
přichystali prohlídku s výkladem o jejich technice. V Pekle Čertovina
jsme měli úžasnou prohlídku s pestrým programem. Na závěr jsme se pro
jistotu přepočítali, abychom se ujistili, zda nám tam nějaký ten hříšník
nezůstal.

26

V průběhu celého roku se nepřipravujeme
jen na soutěže. Zapojujeme se do sběru starého
papíru, úklidu kolem hasičské zbrojnice, plnění
odznaků odbornosti, děti se účastní výtvarné
soutěže PO očima dětí a také připravují
nástěnku.
Na závěr roku si pro nás zastupitelé
připravili nesnadný úkol, abychom s dětmi
zazpívali koledy při rozsvěcování vánočního
stromu. Dětem se zpívání podle nás moc
povedlo a mile nás potěšila a překvapila velká
účast posluchačů. Tady bychom chtěli
poděkovat Zdeňku Bartošovi, který nás
doprovodil na kytaru.
Chtěli bychom dále
poděkovat všem
spoluobčanům za pomoc při
sběru papíru a dále rodičům
mladých hasičů za pomoc při
soutěžích. 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 spoluobčané
I v letošním roce se pravidelně scházíme
při práci s hlínou a nejen s ní. V roce 2016
jsme pokračovali ve zdokonalování se v
modelování, glazování a dekorování keramiky. Velké oblibě se těší
odlévání nádob do forem, kde je výsledkem profesionálně vypadající
hrneček či jiná
nádoba.
I letos jsme si naši
práci zpestřili
například pletením
košíků z pedigu či
drátováním šperků
či vánočních ozdob.
Tyto dvě dílny
budeme
pravděpodobně po
novém roce pro
velký zájem ještě
opakovat.
Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce o kreativní činnosti,
scházíme se pravidelně každou středu od 18. 00 v klubovně v budově
mateřské školy. Informace o našich aktivitách najdete na webových
stránkách http://www.zdar.charita.cz nebo tel. čísle: 733 741 566 či v
hlášení obecního rozhlasu.
Děkujeme Obci Nové Dvory za podporu a zázemí,
bez nichž bychom nemohli naše aktivity realizovat.
S přáním zdraví do nového roku
Martina Cočevová
Marie Uttendorfská
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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!
Chtěl bych vám popřát pokojné prožití vánočních
oslav ve vašich rodinách i obci. A vyprošovat naději,
že navzdory překážkám, které se nám kladou do
cesty, se nakonec ve jménu lásky Boha budeme
podílet na vítězství. S kým je Bůh, ten je v přesile.
Přeji vám dobré vykročení do Nového roku, odvahu a
trpělivost v rovnání sporů a široké srdce připravené odpustit. Děkuji za vaši účast
na společných pravidelných modlitbách na obecním úřadě. Bůh vám všem žehnej.

P. Pavel Sandtner, administrátor
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Lesní
hospodářství
To, co odborníci v loňském roce předpovídali, že budou v letošním
roce škody způsobené lýkožroutem větší, než v roce 2015, se opravdu
splnilo. Oproti loňskému roku, kdy se vytěžilo 192 m3 dřevní hmoty, se
letos vytěžilo 436 m3. Přetlakem dřeva na trhu samozřejmě
spadla i cena.
Pro porovnání ceny za 1 m3:
loňský rok
letošní rok
Kulatina
2000-2500 Kč
1800-2100 Kč
Surové kmeny
1000-1300 Kč
800-900 Kč
SK 2,5m
900-1300 Kč
700-800 Kč
Proti tomu, že lidé v okolí prodávali kulatinu za 1200-1500 Kč,
jsme obecní dřevo zpeněžili poměrně dobře. Dřevo stále
prodáváme firmě Wotan Forest v Novém Městě na Moravě.
Doposud se stále ještě v napadených lokalitách objevují další
stromy napadané lýkožroutem. Snad se to v příštím roce zlepší.
Většinu vytěžených lokalit se zjara podařilo zasázet sazenicemi
smrčků. Bylo vysázeno 2500 ks na Domovině a v Herebízně, za
penzionem 1900 ks a 100 ks Na Učitelce. 50 ks olší se vysázeno za
penzionem. Celkem bylo vysázeno 4500 ks smrčků a 50 ks olší.
Touto cestou děkuji všem, kdo nám zjara pomohl sázet a budu se těšit
příští jaro na další spolupráci. Poděkování si samozřejmě zaslouží i ti,
kteří se během roku o smrčky starají, i ti kteří dělají v lesích pořádek po
těžbě.
Přeji všem šťastné a veselé Vánoční svátky a pevné zdraví do příštího
roku.

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:
Ověřování 1 strany listiny

…………… 30,-…………… 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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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Datum CELKEM ženy
18.12.2016
18.12.2015
21.12.2014
21.12.2013
22.12.2012
17.12.2011
21.12.2010
20.12.2009
22.12.2008
21.12.2007
1.5.2007
20.12.2006
1.1.2006
24.3.2005
16.6.2004

332
336
330
320
313
318
318
310
302
292
287
268
256
251
242

173
178
176
168
167
172
173
170
164
160
156
147
139
135
132

Muži
159
158
154
152
146
146
145
140
138
132
131
121
117
116
110

Pohyb obyvatel obce v roce 2016
Stav k 18.12.2015
Narozené děti 2016
Zemřeli 2016
Přistěhováni 2016
Odstěhováni 2016
Stav k 18.12.2016
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336
0
3
6
7
332

Na tomto místě přinášíme 6. díl
z kroniky rodu Flesarů, ve které se píše
o naší obci. (text není nijak upravován)
Rok 1466:
Tak rok nový započal nám. Nového se nic nestalo, jen zima, ta
pořád pevně drží vládu svou. Už starý jsem a hřbet se mně ohýbá
k zemi studené. Vlasy bílé, jak ten sníh mám a oči na půli slepé
jsou. Zuby žádné a tak co život dal nám? I žena má milá taková
jest, kde tak krása její nesmírná ostala, člověk už v paměti nemá
nic, zhola nic.
Pomržila Sestra Myla ma Genuwka zwana Wona W Wsi Pocžitki Wdana byla za muž a
dobryho, zwanyho ssustr. Ta ran a stala sie Dnia 5 - ho Miesyc aprilis Letha 1466 Let dobrych
miela 69.
Dobry slowo miel na Poly Swiatym Kazatel N ass z Sazawy Janek, zwaneg
Wranowskey.
( doslovný opis)
Už v konci měsíce aprilis (dubna) na pole se jde, prvně panské a pak každý po chvilkách
vzácných své pole obdělává.
Jak slyšeti jest, velké úklady se proti králi dobrému, Jiříkovi z Poděbrada chystají se strany
stavů katolických. To Řím a král Matyáš úklady strojí, aby zemi naši zachvátili. Tu syn jeho
dobrý, Viktorín zvaný své statky a Polnou otci svému přepouští na ochranu jeho. Také i na
statky, které dědičné se yynachází k tomuto. A y poctivá domluva se stala, tu Jiřík, král
přepouští zase na oplátku Horu, zvaná Kunětice, také některé výdělky z dolů bohatých v
Horách kutných, kde stříbra hojnost jest.
Zase dřeva hojnost potřeba jest i uhlí dřevěného a to pak formani dva moji dobří, co v hamru
mém práci mají z daleka to vozí. Ty milíře černé, i bílé, kterých všude hojnost jest, se mnou
domluvu každý rok mají. To já dobře platím jim, za práci jejich těžkou. Někdy i sýry, mléko i
vejce dětem jejím trochu posílám, aby oni na souchotě tolik nemřeli. To bědní lidé jsou a oni
ještě tuze mladí umírají. Ani na hřbitov je nikdo nedává a zakopají pak tělo jejich v lese, kde
oni celý život jsou.
V první polovici měsíce julis (červenec) několikrát velké bouře byly i kusy ledu z nebes
padaly. Zle úrodu potloukly a jiné škody na střechách učinili. Tak i některé celé střechy pryč
jsou dočista. Ale i tak se ta úroda znovu oživila a dosti dobré to ostalo.
Rok takový dobře se nakonec uchoval.Zima jest přišla od 17 - dne octobris (října) a drží do
roku celého konce.
Zapsaw Waclaus Flesar hamernik W DW. Nowi
(CELÝ ROK 1467 CHYBÍ )
Rok 1468:
Hned od prvního dne ledna, velká tepla nebývalá panuji dnů několik. Všelijaké zvěsti se po
okolních místech ozývají, že to či ono se připravuje, že zámek a panství celé na prodej se
chystá, že Polná nového pána míti bude. Když takto ty řeči se ozývají, to vždycky pravda jest.
Mnoho dobrých známých i v Polné i jinde mám, i úředníky všelijaké, s kterými do mluvy
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všelijaké se dostávám, při práci své. Tak toho mnoho vím a pak všechno doma poctivě si
zapisuji pro upamatování někdy tuze potřebné. Běda lidem, kteří hloupí jsou a lithery se učiti
nemohouce, neb málo lidu jest, kdo toto zná. Jen hlava každého člověka se musí rozumem
naplniti, aby hloupý pak nebyl sám zásluhou vlastní.
V času zimním s koňmi svými na rozličné výdělky se rodina naše dává, aby se grošíky
potřebné sehnali. Někdy daleko jedeme, dřevo se stromu silných dubových a bukových vozíme,
až do Žďára, Brodů, Čáslavě, Kolína, ba i do Brna dalekého i Hradce .To pak hodně dní na
cestách jsme a všelijaké nocování sháněti musíme i jídlo také, když málo ho sebou máme. To
šuby velké ovčí i houně na koně bereme sebou pravidelně. Také seno, ovsa i věci jiné. Tak
mnoho zvyků, m,noho novinek se dovídáme a taky něco zakoupiti vzácného můžeme, co u nás
viděti není nikde.
Koncem marcis (března) už hamr zase jde na plno. Zemřeli 2 robotýři. Matys, zvaný
močhuba z Dvor od nás, pak ten Wolf , zvaný vlček z Sirákova. První měl 31 let a druhý 44 let.
To tak často bývá, i mladší tak umírají mnohdy. Vzal jsem zase nové 2 a to Johana, zvaný
rychecký a druhý Pavel, zvaný voháňka. Oba ženatí jsou a let mladých také.
Jak jsem na počátku pravil. Tak to jest, že Polná počátkem měsíce jinis (červen) roku toho
jest Viktorínem prodána Burjanovi, zvaný Trčka z Lípy. Suma velká prý to není, tak jak slyším,
za 10.000 kop grošů. Jenže jest prý taková únluva mezi pány, že by zas Polnou Viktorín koupil
zpátky za cenu stejnou. Jest to divné obchodování a nikdo tomu z nás nerozumí vůbec ani
trochu. Že tak skutečně se stalo, ještě roku stejného zase zpět Viktorín koupil Polnou a za své
trvalé sídlo ji měl. On kráčeje ve šlépějích otce svého krále Jiříka z Poděbradů, vždycky udatný
bojovník byl jest. Neustále všelijaké intriky proti králi Jiříkovi činěny jsou ze všech stran. Na
Hoře zvaná Zelená jest podvod učiněný, když několik pánů, kteří Čechové jsou, jak prohlašuji,
kde se snaží, aby stavovská práva lepší pro ně byla. O ty práva asi nešlo vůbec nic. Vždycky
najde se někdo, kdo zrádcem jest. Tu to jest jakýsi pán bohatý, zvaný Zdeněk, z Konopišť a ze
Sternberga.On v Praze přebývá, jako
purkrabí v Praze. Svoji nenávist ke králi
Jiříkovi on nezakrýval nikdy. Ač mnohokráte
jest s ním jednána stran Jiřího, zcela darmo.
Nakonec Jiří musel nastoupiti odplatu a hájit
zájmy země své proti Zdenkovi. To se
podařilo za dlouhý čas obléhání Sternberga,
kde Jiří zvítězil. Tímto však ještě dobrý
konec vády mezi nimi nenastal.
V létě velké horka nastaly, hned v měsíci
junis a julis (červen a červenec). V rybnících
i řece málo vody ostalo a ryby tímto horkem
kapají hojně. To pak smrad se všude táhne
rybí. Na straně druhé jest dobré, že dnové
teplé nastaly, jak léto každé býti má, aby
úroda na polích nám dobře dozrávala a hojně
Vyrostla.
V hamru však horko je nesnesitelné a tak mužové hamerští jen tak na půli nazí ostávali, aby
dělati mohli. To pak vody plně džbery nosíme, aby trochu osvěžiti se mohli oni.
Ten známý Zdeněk z Konopišť se nechtěl smířiti s velkou porážkou i hanbou a tak shání
žoldnéře a všelijaké lapky, i vrahouny, aby pomstu velkou vykonal. Velké štěstí on nakonec
měl a tu blízkou Polnou pod svoji moc uchvátil a jásotem převelikým. Bandy všelijaké, které se
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houfně připravovaly v lhlavi (Jihlavě ), pod vedením krvelačného Jana, bratra to Zdeňkova.Ti
všichni pevně stojí proti králi dobrému, našemu Jiříkovi z Poděbrad.
V měsíci augustus, (srpnu) několik velikých bouří přišlo a velké škody to napáchalo na
polích panských i našich, daleko i široko. Také políčko naše silně zhuntováno ostalo, takže obilí
pražádné nebudeme míti. To za peníz drahný nakoupiti musíme. Těch několik chalup v Dvory
tak dopadly s úrodou skoro všichni. Také vsi okolo nás na tom lepší neostali. Bahna plné cesty
jsou, jak voda to hnala před sebou. Každý se snaží s voly i koni, pokud mají, tu hlínu zpátky na
pole svá dáti. Lidé se hádají, čí ta hlína vlastně jest?
Do Polné jsem něco nakoupiti jel na koni svém, to už podzim se chýlí.
Všelijaké přípravy se na zámku polenském, který pevný jest se chystají, neb zvědové prý
přišli různí a že něco se chystá. Po vsích se lid na zámek houfuje, aby v počtu značném pomoc
svou vykonal za záchranu svou.
I já musím všelijaké věci ze železa dodávati, podle přání pana našeho. Za to přece nějaké
peníze míti snad budu.
Úrodu jsme domů navozili a ta tuze chabá ostala. Zrní pranic žádné, řepy a zelí také jen
trochu. I pohanina, hrách moc neostalo. Hned do Polné, Nížkova i Ždiara jsem se na koni
dobrém vypravil, abych zajistil své rodině na zimu zásoby potřebné. Ti lidé, co více tam mají
jsou vydřiduchové nesmírní, ale
jídlo míti musíme, tak platím, jak si
určí oni.
Zase ta Polná se všude o ni
mluví. Ponocný a hlásný na zámku
prý oznamuje, že jacísi zbrojnoši se
k zámku houfují. Trouba jeho hlas
všude oznamuje a lidé se sbíhají z
daleka. Jakýsi soldát prý listinou
mávaje, že sám Viktorín zprávu
posílá na hrad ten. I otevřeli bránu
a most padací, aby vpuštěn on byl
ten posel. Tak stalo se, že do
předního nádvoří vešli. To venku tma byla pře náramná, protože už podzim nastal a čítá se den
8. octobris (říjen). Jest divné, že obránci usnuli a uvěřili listině falešné. Tu oni poslové do
široka bránu znovu s mostem otevřeli a žoldnéře nepřátelské do hradu pustili. Velká vřava
nastala a posádka za chvíli přemožena a pobita. Jen málo jich živých prý ostalo. Až dny další
přikvačil sám odbojný Zdeněk Konopišťský z Ihlavi, aby se na vlastní oči přesvědčil o vítězství
syna svého Jana.Sám Zdeněk se často na hrad ten vrací s velkým doprovodem a velkým pánem
se on cítí nad Polnou a vesnicemi poddanskými.
Nebylo nic divného, že všelijací cizí páni i vojenští hodnostáři ze zemi Polanské (Polské,
Uherské). Vždyť i později sám nový král Matyáš když už králem byl, pobýval několikrát v
Polné.
Tak neblaze se všechno stalo, ale lidé podaní, ani mnozí neví, kdo vlastně pánem zde jest.
Daně a odvody všelijaké dál se plniti musí, jakož i roboty tvrdé znovu utažené jsou. Kdybych já
tolik dobrých přátel neměl, kdybych psáti a čísti neuměl, bylo by to také tak stejné.
Zima započala až první týden v měsíci novembris (listopadu), zase teplo trochu nastalo a tak
roku konec deštivý nastal.
Zapsaw Flesar Wacslaus I. hamrmistr v DW. N.
Rok 1669:
35

Hned od počátku roku silné mrazy nastoupily a sněhu tolik jest, že do chalupy se vstoupiti
nedá a těch několik chalup u nás skoro celé pod sněhem jsou. To trvalo skoro 7 neděl a tak ani
v studni naši voda na jídlo není. Tak led a sníh v kotli rozpouštíme pro sebe i dobytek náš.
29 - ho februalis ( února ) léta 1469 panovník Matyáš jest vojskem českým obklíčený kolem
dokola u vsi zvané Vílímov na pomezí hranic českých a moravských. On slib dal ten, že už
pokoj dá králi dobrému Jiříkovi z Poděbrada. Když tak stalo se, tak propuštěný ze zajetí jest.
On však podlý člověk jest a slib nedodržel a do země naší se dral, aby králem zvoleným
českým byl.
Dne 1. marcis (března) vyslal Matyáš z Polné posly, aby oznámili Lužičanům i Slezanům,
aby dáler šarvátky vojenské se zatím nikde nekonali a klidu zachovali.
I stalo se, že dne 3 - ho majus (května), že panstvo odbojné z pánu katolických na sněmu
hlasy své silné dali a on Matyáš zvolený byl ve městě moravském Olomúc zvané za krále
českého. To dobré nic není.
Pilně na poli našem pracujeme, ale i na panské se choditi musí, kdo v hamru nepracuje. Už
koncem měsíce majus (květen) všechno hotové máme a přáni máme, aby jsme domů vše dobře
dostali na podzim.
Zdeněk ze Šternberga jest novým králem ustanoven nejvyšším hetmanem v království.
Vnoučata naše u syna našeho Fleshara Václava II. i ženy jeho Marie učíme je lithery
(písmena) i numera (čísla) psáti a znáti, jak to i nás rodičové naši učili pilně. I já tak učil dceru i
syna našeho, aby dobře jím to užitečné býti mohlo v životě svém. Člověk ten, který nic
takového neumí, ten kterého to nebaví, ten pak často druhým ošálený často jest.Protože on neví,
co na listu psáno býti může ? Takových lotrasů všude hojnost se vynachází. To že čísti umíme,

tak Bibli naši českou máme, která tuze potřebná jest a zni pak každý čas volný čítáme. Někdy i
kazatel náš bratrský z Polné i Nížkova přichází a pak společně čteme a rozjímáme o Písmu
svatém bratrském.
Umržila Gest druha y posledni Sestra Myla Ma Zuzana W Hamrech u Ždiaru co miela za
muž a to Miela zwanyho kobylka Ona pomržila W Wieku 71 Let žywota Swyho dobryho Dnia
14 - ho majus Letha 1469 Pochowana Gest W Ždiaru od Kazatela Nasseho z Polny
Pokoy Wyecžny Dussi gegi aby Byw, amin
Klid v zemi valný neostává. Dobrý vladař Jiřík z Poděbrada, velkou výpravu vojenskou
uchystal i syna svého milého Viktorína v zem Moravskou vyslal. Avšak veliké neštěstí se prý
událo, když nepozorný Viktorín, v plén se dostal v městě Veselí na Moravě. To prý bylo jest v
den horký a klidný 27. junis (červen). Matyáš ho dal dopraviti do zámku svého na Vissegradu
na Dunaji. Tam dlouho vězněný on jest.
Vzav já formana svého dobrého, zvaného Hanzl a do města Brno jsme odejeli v měsíci juni
(červnu) dne 30 - ho. Vůz velký jsme naložili věcmi železnými a to kotle, špičáky, hřebíky,
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kramle, kladiva, hrnce železné a plechy na oradla. Když za dny 3 jsme do Brna dojeli, tak
každý oči své velké hned máme. Ty domy velké s kamene dobrého stavěny jsou, okna velká,Na
střechách vysokých dymníky a z nich se dým valil sám, dlažba kamenná místy jest a všelijaké
krčmy a kejklíři, prodavači po ulicích se pohybuji. Cestou tou jsme také nuzné chaloupky
viděly, jako u nás, spoustu chodců s ranci a trakaři, všelijaké lidé černí, to jsou cigáni šli a na
nás volali, nikdo nerozuměl jazyku tomu.
I v Brně hodně cizinců bylo, Němci, Chorvaté, Slováci z Uher a všelijací lidé divní. Každý
prodává a nabízí tovar svůj. Také mnoho žebráků a mrzáku se po zemi válí a o jídlo, nebo
grošík prosí, to u nás není viděti. Také oblečení všelijaké jest zde viděti, mnoho panstva, asi to
bylo a lidé vzácní, když takové šatstvo mají na sobě v den všední.
Všechno jsme dobře prodali a něco pro sebe domů nakoupili pro rodinu naši. Doma pak
všichni dlouho poslouchají, co všechno jsem viděl a slyšel i v hamru robotníci huby otevřené
mají i ženy i dítka jejich.
Konečně jsme letos dobrý rok měli la úroda nebývala doma ostala dobrá.
Také jsme mohli něco prodati, aby grošíky potřebné se uchovali.
Hodně medu jsme také měli a ten každý rok nebývá. Proto úly nove 2 jsme udělali, aby ještě
více medu jsme měli a mohli ho prodávati.
Z hamru odešel Matěj, zvaný košecký z Nížkova, pak také umřel z Dvoru, Nicolaus, zvaný
voves. Na místo vovsa jsem vzal Hanzla z Polné, co dobrý forman jest, a z Brzkova Josefa,
zvaný pelikán. Přes zimu práce končí, jako rok každý.
Přes zimu zase vozíme uhlí dřevěné a dřevo tvrdé. Také do lesů jezdíme s koňmi na výdělek
i povinnosti robotní. Konec roku byl velice studený a mokrý. Mrazy počali počátkem decembris
(prosince)
Rok 1470:
Roku minulého bylo jest dáno na vědomí, že mají býti uznávány groše míšeňské. Za groš 1
český, budou groše 2 míšeňské.
Dosti často jsem nemocný i žena má
také. Ale dělati se nedá nic, i když už
staří jsme, ale tak už to jest, že člověk
každý dělati musí do dne posledního až
oči své na věky zavře. Tak to jest s
robotýřem každým, ten ještě menší cenu
má, jak ten, kdo nějaký obchod svůj má.
Snad jediné štěstí mám, že syna svého
v hamru do všeho vedu, že všechno mu
ukazuji a všechny vědomosti aby si do
hlavy dal a na věk celý zapamatoval všechno. Jinak by na mizinu došel v čase krátkém a
robotýři v hamru by všechno ukradnuli. Také, že na tuto práci musí bráti lidé dobré, pověsti
dobré a svědomité.
Zima letos dlouhá byla a ještě v polovici měsíce majus (května) mnoho sněhu starého leželo
a ten jako kámen tvrdý byl. Tímto dílem i cesty vozové, co polí jdou i dědin jiných plné bahna
jsou a někdy až 2 páry volů, nebo koní silných vůz bídně utáhnou. Nikdo cesty neopravuje a
každý se tak hmoždí a dře, nežli by trochu kamení, co na poli svém měl do toho bahna vsypal.
Když naše rodina to tak rok každý dělá u pole mého, tak na posměch druhým já jsem.
Ještě za měsíc není na polích vše hotové, ale slunce silně teplo už dává, tak rychle všechno
dorůstá a skoro rozdílu není viděti.
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Hned v aprilis (dubnu) od dne 7 - ho pilně hamr náš dýmá a rachot hamerníků radosti k srdci
našemu jde. Kéž bych já zase mladý býti mohl, to všechno bych jinak dělal.
Každou neděli chodíme po celý rok do Polné, do modlitebny bratrské, kde hold Bohu našem
činíme za život náš. Kazatel náš starý Nicolaus Dražanský už službu konati nemůže. Tak
přichází na pomoc kazatel mladší ze vsi Sázava, nežli nový k nám zavítá. Faráři katoličtí neradi
vidí to, když my v počtu hojném do modlitebny chodíme, kde svatby pohřby jsou a jiné besedy
dobré jsou konány hojné. Katolíků méně jest,proti ním žádné vády nevedeme, oni nás nenávidí,
závidí a pomlouvají, nikdo proč, neví. Jsme jako sousedé jeden s druhým žijeme, ale jinak proti
nám stále lži a pomluvy hledají. Opravujeme zdi v kostele našem a nová skla do oken
dáváme.Také celé zdi se uvnitř opravuji, ona omítka opadává.
Dne 17 - majus přišel do Polné kazatel náš nový, bratrský z města velkého, Česlavi (Čáslav).
Jméno má Dobroslav, zvaný hayek. Ten velkou výřečnost má, což velmi potřebné jest i bude.
Mezi králem našim Jiříkem z Poděbrada a Matyášem stálé dohadování jest a konce dobrého
viděti není. Vše jest protahováno válkou dlouhou, která beze smyslu jest. Viktorín pořád ve
vězení trčí a nikdo neví, jestli o hlavu kratší nebude. Na straně druhé, Matyáš asi by to naříditi
mohl, protože Jiřík král náš velkou podporu má a tak by další vojna byla hrozná. I tak pořád se
verbuje tam i onde, každý žoldnéře pro sebe potřebuje čas každý.
V hamru mnoho práce máme a jsem rád tomu, že lidi o železné věci ode mne potřebuji a rádi
k nám do osady naši z daleka jezdí. Každému rád chci pomoci a výrobky naše drahé nejsou.
Také na pole svá i louky i lesík choditi jest potřeba a já sotva své nohy táhnu a žena má také.
Syn náš milý pracuje za dva a tak velkou radost mám, že snad chalupa naše dobrá i hamr dál
bude pracovati. Syn do všeho už dávno se zapravil, takže ví, co dělati potřeba jest a jaké ceny a
jak se všechno těžko shání a draze platí.
Léto teplé jest i když dosti často déšť přichází i někdy bouře dosti zlá. To nejhorší není, když
úroda zachována jest. Léto celé dobytek sviňský i ostatní, krávy i ovce po lesích trávu vykusuji
a také tam, kde zhola nic skoro neroste. Tak ušetříme trochu krmení přes léto celé.
Velké neštěstí se v hamru stalo, když železo vařící na sebe vyklopili 2 hamerníci, robotýři a
hned za chvíli mrtví ostali a tuze spálení jsou. Byl to jest France, zvaný píša z Polné a
Jakoubek, zvaný peroutka z Dvorů. Jest to neštěstí veliké, ten Jakoubek 4 dítka má, tak jsem
ženě jeho peníze dal a všelijak pomáhati jsem slíbil. Do Polné ten Franc, svobodný byl i tak
jsem peníze rodině jeho dal. Jest to věc nejhorší, že lidé různí z toho posměch mají, když já tak
pomáhám.
Vzal jsem 2 robotýře nové, jednoho z Polné a to Bohuš, zvaný pojmann, svobodný jest a
druhého Vítka, zvaného rosecký z Újezda, také jest svobodný.
Konečně úroda dobrá doma všechna jest, tak starost největší jest odbytá.
Pořád polehávám a všechno už leží na synu mém Václavovi. Požádal jsem ho, aby on dál
Kroniku naši poctivě vedl a všechno potřebné o rodině naši, sousedech i lidech ostatních psal.
Také co se ve světě povídá a jiné věci potřebné, to jest pro upamatování.
Už roku minulého lithery (písmena) nová se zase ukazuji. I tak si každý stejně píše, když
umí, podle svého rozumu a co se naučil sám.
Hony na zvěř divou se konali v Polné a vsích blízkých. Každá ves musí dáti honce, nosiče i
jiné robotýře, aby sprostou práci konali. Panstvo všelijaké samostříly i kuši, luky má a lidé
klacky, mnoho psů a veliký křik. Tak pak zvěř všelijak dobíjená jest.
Zima započala v týdnu třetím, měsíce octobris (října). Sníh i mráz a taky déšť a zase mráz.
Toto jest poslední můj zápis v Kronice naši dobré, rodiny Flesaru. Už to co píšu, pomáhá syn
můj, já skoro slepý jsem. .
Zapsaw Wacslawus LFlesaris Hamernik W DW.
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Jak se svátky blíží, pohoda se šíří,
láska je nám blíž, taky ji uvidíš,
stačí se jen dívat a tu krásu vnímat.
Nádherné Vánoce.
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