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Fotografie z obce v roce 2018 
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     Úvodní slovo starostky    
 

Vážení spoluobčané, 
konec roku se blíží, nastává čas bilancování, kdy kalendářem vymezený rok 
dospěl do svého závěru a tak se nabízí možnost vyhodnotit rok uplynulý a 
popřát si hodně štěstí do roku nového. 
 

Letošní rok byl z pohledu obce rokem volebním, ve 
kterém se volilo nové zastupitelstvo obce. Výsledkem 
voleb je obnovení mandátů pěti zastupitelů. 
Odcházejícím zastupitelům bych chtěla poděkovat za 
jejich (mnohdy i dlouholetou) práci v zastupitelstvu obce. 

 
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste do nás vložili a 
kterou jste volebním výsledkem nově zvolenému zastupitelstvu projevili. 
A nyní k jednotlivým akcím, které se během roku uskutečnily, dokončily nebo 
právě probíhají. 
 
 
První větší akcí bylo prodloužení 
vodovodní a dešťové kanalizace „za 
obchodem“ směrem ke středisku 
zemědělského družstva, kde již v 
současné době začala výstavba rodinného 
domu. Vybudováním dešťové kanalizace 
se podařilo odvést vodu z komunikace u 
zemědělského družstva, kde se při větším 
dešti držela voda. Prodloužení vodovodu 
a dešťové kanalizace provedla firma VHS 
Žďár nad Sázavou. Náklady na výstavbu 
byly 924 508,- Kč bez DPH, z toho 127 tis. 
Kč je dotace z Programu obnovy venkova 
Vysočiny. 
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V měsíci březnu byla zastupitelstvu obce doručena rezignace 
paní Krčálové na funkci ředitelky mateřské školy. Následovalo 
vypsání výběrového řízení na pracovní místo ředitelky 
Mateřské školy Nové Dvory. Až ve druhé výzvě obec obdržela 
dvě přihlášky, ze kterých byla komisí výběrového řízení 
zastupitelstvu doporučena paní Dana Zimolová. Ta funkci 
ředitelky mateřské školy přijala. 

 
Provedlo se zpevnění cesty mezi Havlíčkovými, Vítámvásovými  
až k Lacinovým. Zpevnění cesty provedla firma René Mašek za 
cenu 154 tis. Kč.  Díky zpevnění této cesty již nebudou občané 
ke svým domům v jarních a podzimních měsících chodit v 
blátě. 
 
Obnovila se zahrada mateřské školy jedenácti novými herními prvky. 

Stávající vybavení školkové zahrady již 
bylo nevyhovující a školní inspekcí bylo 
doporučeno k odstranění. Výběrové 
řízení na dodávku herních prvků vyhrála 
firma LUNA Progress za celkový náklad 
328 tis. Kč, dotace od Ministerstva pro 
místní rozvoj byla 230 tis. Kč. 
 

 
Z Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, odboru životního prostředí, jsme 
obdrželi nařízení na uzavření „skládky Podevsí“, kam měli občané možnost 
ukládat hlínu a suť. Kvůli tomuto nařízení musela obec suť ze skládky odvést 
na úložiště v Ronově, plochu skládky 
srovnat a zaset travním semenem. Na 
skládku již není možné suť, ani hlínu 
ukládat.  
 
Byly ukončeny pozemkové úpravy, 
které začaly v roce 2014. Od července 
2018 již platí nové digitální mapování a 
číslování pozemků.  
 
Opravila se cesta v „Hortni“, cesta od 
střediska zemědělského družstva k 
rodinným domům v lokalitě Podevsí a cesta k „Timpli“. Na zpevnění cest byl 
použit asfaltový recyklát. Obci ho nabídla firma Porr a.s., která provádí 
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opravu silnice I/19 z Ronova do Přibyslavi. Cena za asfaltový recyklát, dovoz a 
následné uválcování recyklátu byla 131 tis. Kč bez DPH. 
 
V letošním roce se nepodařilo zahájit přístavbu hasičské zbrojnice, se kterou 
zastupitelstvo obce počítalo. I 
když se stavební povolení začalo 
vyřizovat již na jaře, bylo 
nakonec vydáno až v listopadu. 
Vím, že mnozí z vás velice 
negativně nesli skácení kaštanu, 
který rostl u hasičské zbrojnice, 
ale protože s přístavbou hasičské 
zbrojnice se mělo začít v letních 
měsících, bylo nutné kaštan 
skácet v době vegetačního klidu. Rozšířením hasičské zbrojnice se vyřeší 
parkování hasičské techniky a vznikne i sociální zázemí pro potřeby hasičů, 
kteří se o hasičskou techniku starají. 
 
Svoji činnost ukončil dobrovolný svazek obcí - 
Svazek obecních lesů Přibyslav, ve kterém byla 
naše obec dlouholetým členem. Jedním z 
důvodu ukončení činnosti svazku bylo i to, že 
svazek neměl žádný příjem a vedení kraje, ani 
vedení Ministerstva zemědělství, kam se 
dotace do lesnictví po letech vrátily, 
nepovažuje sdružování vlastníků za důležité. 
 
Tak jako v loňském roce, i letos se v našich lesích těží dřevo napadené 
kůrovcem a dřevo popadané po vichřici. V letošním roce se v obecních lesích 

vytěžilo cca 600 m3 dřeva, což je 
velký nárůst oproti minulým rokům. 
To vše obec zvládá zpracovat hlavně 
díky technickému pracovníkovi 
obce, panu Sobotkovi, panu 
Pavlíčkovi, panu Vencálkovi a panu 
Ing. Němcovi, kteří se na úklidu 
dřeva po těžbě podílejí. Není v 
lidských silách toto množství dřeva 
zpracovat v jednom člověku. 
Děkujeme.  
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Připravované investice na volební období 2018 – 2022: 
• Výkup pozemků na stavební parcely a inženýrské sítě 
• Oprava požární nádrže a úprava okolí požární nádrže 
• Oprava místních komunikací 
• Přístavba hasičské zbrojnice 
• Dokončení rekonstrukce MŠ 
 
Poděkování: 
Chtěla bych stejně jako každým rokem na tomto místě poděkovat všem, kteří 
se podílejí na zlepšení kvality života v naší obci. Tak jako každý rok, probíhaly 
i letos práce, které jsou nutné k zajištění běžného provozu a chodu obce. 
Poděkovat bych chtěla hasičům za jejich činnost v rámci různých kulturních 
akcí, které pořádají. Patří jim také poděkování za svědomitou starost o 
požární techniku. 
Děkuji také vedoucím hasičského kroužku za vedení kroužku mladých hasičů, 
kteří se v letošním roce mimo jiné zapojili do soutěže Nejvíce vysázených lip k 
příležitosti stého výročí založení Československa  a vysadili dvě sazenice lípy, 

které dostali darem od pana Sobotky. 
Také bych kroužku mladých hasičů ráda 
poděkovala za jejich účast při rozsvěcení 
vánočního stromku, kde každoročně 
zpívají vánoční koledy. 

 
Děkuji i kroužku Koumáci za jejich výtvarná díla, kterými zdobí čekárnu, a 
paní Fišarové, vedoucí kroužku, za úklid čekáren a jejich okolí. 
Poděkovat bych chtěla také vedoucím kroužku stolního tenisu, který vede 
mládež ke sportu. 
 
Závěrem bych Vám všem chtěla popřát veselé a klidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a úsměvu. 

 
     Naďa Šmerousová, starostka obce   
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Na začátku roku měla obec na účtech 
částku 4 554 268,63 Kč. K 30. 11. 2018 
měla obec na základních běžných účtech 
částku ve výši 4 711 748,-- 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 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 2019 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému 
pobytu, tzn.,že za č.p.333 bude hrazena částka 2 250,-- pod variabilním symbolem 
2018333. 
                                    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 nebo obec@novedvory.eu 
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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Všem občanům naší obce 
přeji všechno nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do nového roku.        

  
 

 
Martin Šmíd, ekonom obce 
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Vážení spoluobčané,  
 
ráda bych Vás seznámila s děním 
v místní knihovně. V letošním roce bylo 
nakoupeno 27 nových knih. Většina za 
peníze, které poskytuje obecní úřad, 
některé za příspěvky čtenářů. Dvakrát během tohoto roku nám přivezli knihy 
z výměnného fondu z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. 
V knihovně jsou tedy stále nové knihy, které uspokojí i náročné čtenáře. 
Máme také velké množství dětských knížek, ale bohužel málo čtenářů. Od 
nového školního roku každé první pondělí v měsíci přijdou na návštěvu děti 
z mateřské školy a přečteme si pohádku na téma, které zrovna probírají. 
Třeba děti přemluví rodiče a přijdou si vypůjčit nějakou knížku.  

Přeji všem spoluobčanům hodně štěstí, zdraví a dobré pohody v novém 
roce, třeba i u pěkné knížky. 

 
Eva Štursová, knihovnice 

 
 

Veškeré dění v obci a také veškeré dokumenty a informace 
jsou zveřejňovány na webových stránkách obce 

http://www.novedvory.eu 
 

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 činností SPOZ. I v tomto roce členky SPOZ navštívily 
naše starší jubilanty, kterým s přáním zdraví do dalších let předaly dárkový balíček s 
kytičkou. V listopadu se konalo vítání nově narozených dětí v obci. 

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí chci poděkovat členkám SPOZ za jejich 
obětavou činnost, kterou vykonávají pro naše občany. Nové předsedkyni přeji mnoho 
zdaru v její nové funkci. 

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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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

          
  

Vážení spoluobčané, 

 

 
Po roce jsme opět tu, abychom zhodnotili uplynulou sezónu. Oddíl stolního 
tenisu SK Nové Dvory má 3 soutěžní družstva. Naše A družstvo tvoří Pátek 
Miroslav, Benc Jaroslav, Sáblík Petr, 
Stejskal Tomáš, Langpaul Petr a 
zaskakující Šmíd Martin a Fišar Jiří. 
Všichni tito hráči se podíleli na velmi 
úspěšné sezóně, kde jako nováčci 
krajské soutěže, jsme se umístili na 
krásném 4. místě. Jen o jednu příčku 
nám utekl postup do Krajského 
přeboru 2. třídy. Po skončení soutěže 
se nám naskytla příležitost převzít 
Krajský přebor 2. třídy od družstva z 
Rouchovan, které soutěž rušilo. Na 
zkoušku jsme tuto soutěž přihlásili. V průběhu sezóny se ukazuje, že je to 
velký rozdíl a pro nás velká zkušenost. Po celkem povedeném začátku se nám 
další zápasy nepovedly dle představ a nacházíme se na nelichotivém posledním 
místě. Každopádně nám nezbývá nic jiného než bojovat a pokusit se v jarní 
části zachránit nepovedený podzim. Ale i tak bych všechny hráče pochválil za 
bojovnost a zlepšený přístup k tréninkům. 

Petr Sáblík 
 
B tým 
B tým hraje okresní přebor 2. třídy. 
Zde pravidelně nastupují Martin Šmíd,  
Jiří Fišar, Martin Mokrý, Radovan 
Štursa, Josef Halík a Tomáš Klimeš. 
Sezóna začala dobře a v polovině 
soutěže se tým nachází na krásném 3. 
místě s bilancí 6 výher a 3 prohry. 

 
Martin Šmíd 
 



 

13 

C tým 
Náš C tým hraje, tak jako v předešlé sezóně, okresní soutěž. V letošním roce je 
to soutěž, kterou hrají naši nejmladší: Zdeněk Fišar, Patrik Rosecký, Sára 
Rosecká, Natálie Šmídová, Petr Sáblík ml., Jarda Sáblík, Jarda Benc ml. a 
Matěj Nepraš. Mládež se snaží a v letošním roce se jim 
podařilo již dvakrát vyhrát. 

Tomáš Klimeš 

  
 

I letos se musím zmínit o kroužku našich mladých. A věřte, že to jsou potěšující 
zprávy. Do kroužku chodí, nebo spíš chodili, 
Petr Sáblík, Jarda Benc, Matěj Nepraš, Jarda 
Sáblík, Anna Fišarová, Tomáš Hort a Ondra 
Růžička. Také loni jsme objížděli krajské 
soutěže nejmladších a mladších žáků. Do 
soutěží nejmladších žáků se zapojili Petr Sáblík 
ml., Jarda Benc ml. a Anna Fišarová. S 
potěšením se musím zmínit ,že Petr Sáblík se 
umístil v celkovém hodnocení na krásném 2. 
místě, Jarda Benc na taky moc pěkném 11. 

místě a Anna Fišarová, i když se 
nijak moc neumístila, vždy jela moc 
ráda a snažila se, za to má u mě 
velkou poklonu. Dále jsme jezdili na 
turnaje mladších žáků, kde hráli 
Matěj Nepraš, Jarda Sáblík, Petr 
Sáblík a někdy Jarda Benc. Už i na 
těchto turnajích se naši kluci začali 
lépe umístovat, ne jak v nejmladších, 
ale dokázali postupovat do hlavního 
pavouka . To znamená mezi 16 
nejlepších a už to byl úspěch. I zde se 
kluci neumístili vůbec špatně: Petr Sáblík na pěkném 14. místě, Matěj Nepraš na 
18. místě, Jarda Sáblík a Jarda Benc sice už trošku hůř, ale i tak zahráli hodně 
povedených utkání. Všem mladým hráčům moc děkuji za píli na tréninku a zápal 
do hry při zápasech. Děkuji. Závěrem bych chtěl oznámit, že se něco změnilo a já 
se rozhodnul s kroužkem pro mladé skončit. Všem rodičům děkuji za podporu 
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dětí k tomuto sportu. Zároveň nabízím možnost pokračování v mnou rozdělané 
práci. Tím chci říct, že kdyby měl někdo zájem děti trénovat, tak ta možnost tu je. 
 
Družstvo dorostu vede Martin Šmíd. Trénovat a hrát turnaje chodí a jezdí Zdenek 
Fišar, Patrik Rosecký, Natálie Šmídová a Sára Rosecká. Tréninky probíhají 
každé úterý. Všichni také nastupují za C tým. 
 
Závěrem bychom chtěli za SK Nové Dvory moc poděkovat našemu obecnímu 
úřadu a zastupitelům obce za to, jak nás v naší činnosti podporují. DĚKUJEME 
MOC. Všem sportovcům a občanům obce přejeme krásné prožití svátků 
vánočních, bohatého Ježíška a do nového roku hodně zdraví. 
  

Petr Sáblík a Martin Šmíd 
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KROUŽEK KOUMÁCI NOVÉ DVORY 
   

 
Vánoce jsou pro děti především dobou, kdy se těší na dárečky, 

jež přinese Ježíšek. Je to i doba, kdy pečeme cukroví. 
Děti by se s Vámi chtěly o jeden recept podělit.  

 
Myslím, že všechny děti jsou stejné, co se týká 

nějakého vyrábění. Mají nadšení pro výrobu všeho 
možného a mají úžasnou fantazii, i když někdy se jim 
musí pomoci ji rozvíjet.  

V první polovině roku si děti vyrobily 
kalendáře, náramky z korálků, podnosy do kuchyně 
nebo velikonoční vajíčka a kytičky, kterými jsme 
ozdobili čekárny a mnoho dalších věcí.  Jejich 
výtvory byly plné nadšení a krásy.                                                                                                                       

  V druhé polovině jsme se zaměřili na 
podzimní a zimní tvoření. Děti si z cementu odlily 
holínky, které ozdobily lupením. Potom z cementu a 

ručníků vyrobily květináče a ty natřely terakotovou 
barvou. Vybarvily podzimní obrázky, které jsme 
zatavili do folie. Také jsme odlévali svíčky, vyrobili 
zimní dekorace a další a další. Letošní rok už 
tradičně zakončíme pečením perníčků a slepovaných 
koleček. Podívat se, co vyrábíme, můžete i vy! Buď 
některé věci uvidíte na čekárně nebo na Facebooku 
KOUMÁCI. 

Ale jenom nevyrábíme, když je pěkně 
a počasí dovolí, chodíme hrát šipkovanou, 
hledáme poklady, v zimě bobujeme nebo 
jedeme do Přibyslavi do kina.  

Na závěr bych chtěla za kroužek 
Koumáků 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 to, na čem nejvíc záleží.  
 
Krásné Vánoce. 
 

Za kroužek Marie Fišarová 
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Milí novodvorští, 
pomalu ale jistě se chytáme zavřít pomyslné dveře za rokem 2018 a plni naděje a 
očekávání otvíráme dveře do nového roku 2019. 

Konec roku vždy svádí k tomu, aby člověk zavzpomínal na chvíle, které 
prožil. A tak bychom se i my rádi ohlédli za uplynulými dny a měsíci a podělili se 
s vámi o zprávičky z naší mateřské školy.  

Nový školní rok 2018/2019 jsme zahájili s novým vedením. Do funkce 
ředitelky MŠ Nové Dvory byla nově jmenována od 1. 8. 2018 paní Dana 
Zimolová. Jiné personální změny se v MŠ neudály – učitelkou zůstala paní 
Blanka Sedláková, chůvou je i nadále paní Ivana Nedělková a výdej stravy a 
úklid zajišťuje paní Alena Marková. Mateřská škola pod novým vedením pracuje 
podle nové koncepce.  

Jelikož počet dětí, které naši školku opustily, byl celkem vysoký (sedm dětí) a 
nové děti nastoupily čtyři, vstoupili jsme 
do nového školního roku s počtem 13ti 
dětí, z toho jsou 2 předškoláci a 2 děti 
dvouleté, 3 děti jsou přespolní.  

I v novém školním roce nás při 
vzdělávání dětí provázejí tradiční české 
pohádky, které děti opravdu milují. V 
rámci toho jsme také zahájili aktivní 
spolupráci s Obecní knihovnou v 
Nových Dvorech. Díky ochotě a 
vstřícnosti knihovnice paní Štursové si 
na začátku každého měsíce chodíme 
novou pohádku přečíst do místní knihovny.  

Září jsme strávili s pohádkou ´O perníkové chaloupce´. V rámci toho k nám 
přijela paní Ing. Eva Janečková z Pomezí a přivezla nám medovou snídani a 
povídání o medu a včeličkách.  V září nás také navštívila ježibaba z perníkové 
chaloupky a strávila s dětmi dopoledne ve školce i na vycházce. Dávala dětem 
úkoly a plánovala mezi našimi dětmi najít nového Jeníčka s Mařenkou. Děti byly 
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ale moc šikovné, všechny úkoly plnily na výbornou a tak ježibaba odešla s 
nepořízenou.  

Říjen jsme strávili s pohádkou ´O 
veliké řepě´ a 
povídali jsme 
si o ovoci, 
zelenině, 
které jsme 
poznávali, 
ochutnávali, 
očichávali, 
dále jsme pozorovali změny na polích, 

v zahrádkách a také jsme se postarali o naši školní zahradu, kde jsme hrabali 
listí. Jeli jsme také tradičně na výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny a 
také jsme vyráběli a tvořili výrobky na 
Výstavu ovoce, zeleniny, medu a 
brambor, která se tradičně koná v 
Přibyslavi. Na výstavu jsme se jeli také 
podívat. Pouštěli jsme také draka. Na 
jednu z našich každodenních vycházek 
nás doprovodila maminka paní Zuzana 
Langpaulová se svým loveckým psem 
Svenem a předvedla nám jeho výcvik, z 
čehož byly děti opravdu nadšené. V říjnu 
jsme také k nám do školy pozvali rodiče 
dětí a společně jsme strávili čas na akci s 
názvem ´Bramboriáda 2018´. Zde se soutěžilo o největší bramboru, tvořili se 
panáčci z brambor, tiskalo se bramborovými tiskátky a ochutnávali jsme různé 
dobroty z brambor, které přinesli šikovné maminky. Samozřejmě nechyběly 
čerstvě usmažené bramboráky.  
 

Listopad jsme prožili s pohádkou 
´Polámal se Mraveneček´. Celý měsíc jsme 
věnovali především zdraví, hygieně, 
oblékání. 2. 11. jsme také oslavili 
Hallooween – v tento den za námi přijel pan 
Kunc ze záchranné stanice Sarker až od 
Pelhřimova. A nepřijel sám - spolu se svojí 
rodinou k nám přejel se svými sovami. Dvě 
menší byly sovy pálené a jedna větší byl výr 

velký. Malým bonusem byl mladý ježeček. Do školky za námi přijela také slečna 
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Ludmila Smejkalová, která u nás byla v minulém školním roce na praxi při 
studiu, a hravým způsobem provedla děti 
minikurzem, jak si správně čistit zuby a umývat 
ruce. S dětmi jsme také navštívili solnou jeskyni 
ve Žďáře nad Sázavou a pobočku zdravotnické 
záchranné služby v Přibyslavi, kde si děti mohly 
prohlédnout sanitku a vyzkoušet si spoustu věcí 
a mnoho nových informací se také dozvěděly. 
Znovu s námi vyšla na procházku paní 
Langpaulová se Svenem a děti mohly vidět, že 
Sven je opravdu šikovný lovecký pes a umí 
mnoho zajímavých věcí. Na konci listopadu se také děti zúčastnily s krátkým 
pásmem akce ´Vítání občánků´. 
Prosincem nás provází ´Vánoční příběh´. Povídáme si o tom, jak se Ježíšek 
narodil v Betlémě, byli jsme si prohlédnout novodvorské jesličky a navštívili jsme 
program ´Cesty vánočním časem´ v Třebíči. Zdobíme vánočně celou naši školku 
uvnitř i zvenku. Tvoříme s dětmi přáníčka a dárečky a těšíme se na vánoční 
besídku, která bude letos trošku netradiční. A samozřejmě na nás ani letos 

nezapomněl Mikuláš s 
andělem a čertem a 5. 12. 
dopoledne se přišli všichni 
tři podívat za našimi dětmi. 
Děti se bály, ale snažily se 
být statečné – řekly 
Mikulášovi básničky, 
zazpívaly písničky a 
nakonec postupně všechny 
děti přišly za Mikulášem, 
který nahlédl do své knihy 
a o každém z dětí věděl, co 
se mu moc nedaří anebo 
naopak v čem je šikovné.  
Všechny děti dostaly 

krásnou mikulášskou nadílku. Teď v prosinci nás ještě čeká zpívání koled s 
paními učitelkami ze ZUŠ a samozřejmě ani u nás ve třídě nebude chybět vánoční 
stromeček a pod ním dárečky – hračky, které zůstanou ve školce, ale určitě i 
nějaká drobnost, kterou si děti budou moci odnést domů.  
Během října a listopadu byla dokončena rekonstrukce školní zahrady, na kterou 
byla získána dotace. Ze zahrady tak zmizely hrací prvky, které byly bezpečnostně 
nevyhovující a byly zde zakomponovány nové. Děti tak mají na školní zahradě 
více možností ke hrám.  
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Na tomto místě bychom také rádi poděkovali všem, kteří nás podporují a 
pomáhají nám, ať to jsou obecní zastupitelé Nových Dvorů, rodiče, firmy, ale i 
jednotlivci. Vážíme si náklonnosti a dobrých vztahů s vámi všemi.  
Přejeme vám radostné a klidné prožití Vánoc a v novém roce 2019 zdraví a vše 
dobré. 
       paní učitelky a děti z MŠ Nové Dvory 
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SBOR DOBROVOLNÝCH 
HASIČŮ 

     

      
 Vážení spoluobčané, 
 
dovolím si  Vás seznámit s činností našeho 
dobrovolného hasičského sboru v letošním roce. 
       Činnost sboru každoročně začíná přípravami a 
organizací tradičního plesu a dětského karnevalu. 

Nejinak tomu bylo i letos. Konal se již 53. hasičský ples, kde vyhrávala k 
tanci a poslechu kapela Tandem. Následné nedělní odpoledne proběhl za 
účasti kapely Šafářanky z Ústavu sociální péče Křižanov velice oblíbený 
dětský karneval. Z dalších kulturně-společenských akcí bych rád 
připomněl sběr kamení na pozemcích ZD Velká Losenice, posezení 
u altánku při pálení čarodějnic, stavění a kácení májky, sportovní den  s opékáním 
selete získaného za sběr kamení, posezení v Penzionu Starý dvůr, mikulášskou 
pochůzku obcí a návštěvy s přáním 
pevného zdraví a všeho dobrého u 
jubilujících členů sboru.  
        Koncem května 2018 se čtyři 
zástupci našeho sboru zúčastnili 
slavnostního zahájení festivalu  
RE:PUBLIKA 1918-2018 v areálu 
výstaviště v Brně. 
        Ze sportovní činnosti připomínám  
účast více jak třetiny členů hasičů 
našeho sboru na okrskové soutěži v 
Nížkově. Dokázali jsme sestavit 4 
soutěžní družstva: 2 x mladí hasiči, ženy a muži. Dále jsme se zúčastnili v Sázavě 
soutěže O pohár starosty obce a každoroční součinnostní akce sborů našeho okrsku 
v podávání vody na dálku. 
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Letos bylo zorganizováno 5-té 
setkání hasičstva celé ČR pod 
názvem PYROCAR 2018. 
Této akce jsme se aktivně zúčastnili 
a spolu zajišťovali občerstvení pro 
přítomné. Rovněž naše historická 
technika byla vystavena v 
prostorách této akce. 
         Udržování provozuschopného 
stavu svěřené techniky je rok od 
roku složitější a náročnější jak na 
volný čas, tak i na finanční 
prostředky.  

         V současné době má sbor celkem 141 členů, z tohoto počtu je 34 mladých 
hasičů   do 15-ti let, 30 žen a 77 mužů. Na tomto místě přeji elán a chuť pracovat a 
zdokonalovat se v hasičském umění a dovednosti hlavně mladým hasičům a 
dorostencům. 
          
         Za místní hasičský sbor přeji všem hlavně pevné zdraví, spokojenost v 

osobním i pracovním životě a trošku toho potřebného štěstíčka.                      
      

Za SDH Nové Dvory Ing. Vladimír Halík, jednatel 
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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,  Bedrna Matěj, Fišarová Anna a Hort 
Lukáš. Vedoucí družstva mladších jsou Fišarová Marie a 
Hortová Alena. Mezi starší členy patří Bedrna Michal, 
Rosecká Sára, Kulhánek Matyáš, Němec Filip, Blažek 

Patrik, Nepraš Matěj, Sáblík Jaroslav a Kulhánková Nela. Vedoucí 
starších jsou Rosecká Lucie a Lacinová Eva. Pro ty nejmenší děti do 6-ti 
let máme nově přípravku, kterou vede Marie Fišarová ml. 

Dne 19. května jsme se 
zúčastnili soutěže pro mladé 
hasiče HRA PLAMEN. Jarní 
kolo se konalo v Lavičkách. 
Soutěžili jsme v obou 
kategoriích v mladších i 
starších. Soutěž probíhala 
tentokrát v pěti disciplínách, 
kvůli nepřízni počasí na 
podzimním kole -  štafetový 
běh CTIF, požární útok s 
překážkami CTIF, soutěž požárních dvojic, štafeta 4x60 a požární útok.  
Po sečtení bodů z předešlého podzimního kola se naše družstva umístila 

nakonec v kategorii mladších na 12. místě  z celkového počtu 33 
družstev a v kategorii starších na 16. místě z celkem 35 družstev.  

Za odměnu jsme se rozhodli dopřát dětem trochu zábavy. 
Mladší děti vyrazily autobusem do Přibyslavi na zmrzlinu a 
potom si pohrát na nové dopravní hřiště. Zpět jely pro zpestření 

vlakem. 
Starší děti se vydaly na zmrzlinu také, ale na kole po cyklostezce. 

9. června se konala již tradiční okrsková soutěž, tentokrát v Nížkově. 
Děti soutěžily v požárním útoku podle pravidel HRA „Plamen“. Této  
soutěže se zúčastnilo jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších. 
Starší se umístilo na 1. místě a mladší na 3. místě. 
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29. června  okrsek Velká Losenice uspořádal  již 3. ročník pochodu 
pro děti z celého okrsku. Tentokrát jsme vyrazili po skupinách z Velké 

Losenice přes Peperek na Brdíčkův mlýn. Po cestě jsme plnili různé, nejen 
hasičské, úkoly. Na konci na nás čekala odměna v podobě opékaných 
párků a pití. Po prohlídce Brdíčkova mlýna jsme se vydali zpět k domovu. 
Někteří se vezli naší Máňou a někteří se vydali po svých. Počasí nám 
přálo a účast byla veliká. 

6. července jsme se vydali na soutěž O pohár starosty Sázavy. 
Tentokrát se bohužel kvůli prázdninám 
zúčastnilo pouze družstvo starších.  S 
časem 15,67 sec jsme se umístili na 1. 
místě. 

25. srpna se konala soutěž v 
požárním útoku O pohár starosty obce 
Malá Losenice. Bohužel se opět 
zúčastnilo pouze družstvo starších. 

Trénovalo (trochu), přijelo (pomalu), zúčastnilo se (s nadšením) 
a zvítězilo s časem 14:94.  

6. října jsme zahájili nový ročník soutěže mladých hasičů 
Hry Plamen v Bobrové. Soutěžili jsme ve třech disciplínách – 
závod požární všestrannosti, štafeta 4x60m a štafeta požárních dvojic. 
Zúčastnili jsme se s družstvem mladších a družstvem starších. Družstvo 
starších mohlo u obou štafet využít dva pokusy, protože dětí  bylo dost. 
Starší se umístilo na 7. místě z počtu 35 družstev a mladší na 10. místě z 
počtu 31 družstev. Toto kolo se nám velmi povedlo. Doufejme, že se jim 
povede závěrečné jarní kolo. 
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13. října se konalo poslední kolo soutěže 
dětí o Putovní pohár starosty okrsku Velká 
Losenice, tentokrát na domácí půdě 
v Nových Dvorech. Po všech čtyřech 
vyhraných kolech si jej s nejlepším 
časem 14:60 družstvo starších 
právem zasloužilo. V kategorii 
mladších jsme se umístili na 

krásném 3. místě s časem rovných 22:00 sekund. Všechny děti se moc 
snažily, nálada byla výborná a říjnové počasí nám opravdu přálo 

27. října jsme se s mladými hasiči připojili v rámci oslav 100. výročí 
vzniku republiky k vytvoření 
oficiálního českého rekordu o 
vysazení co největšího počtu lip na 
Vysočině. V naší obci jsme vysadili 
dvě lípy, vedle hasičské zbrojnice a 
vedle nové čekárny. Počasí bylo sice 
deštivé, ale doufáme, že se našim 
společně zasazeným lipám bude dařit 
a budou ozdobou naší vesnice ještě 
za mnoho let. Zároveň jsme se také 
zúčastnili dalšího rekordu o největší počet vyvěšených vlajek v obci. V 
obci jsme vyzdobili hasičskou zbrojnici, čekárny a vývěsní tabuli u 
obecního úřadu. 

10. října  jsme spolu s BESIPem 
uspořádali v našem KD akci pro malé a 
velké děti. Děti se zábavnou formou 
naučily pravidla silničního provozu, starší 
si je zopakovaly. 

1. adventní neděli 2. prosince jsme 
opět zazpívali u rozsvěcení vánočního 
stromku před slaměným betlémem. 
Bohužel nám tentokrát počasí moc 
nepřálo, ale i tak byla účast veliká. Tady 
bychom opět chtěli poděkovat Zdeňku 
Bartošovi, který nás doprovodil na kytaru. 
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Během roku se věnujeme i jiným aktivitám. Zapojujeme se do sběru 
starého papíru, úklidu kolem hasičské zbrojnice,  plnění  odznaků 
odbornosti, děti se účastní výtvarné soutěže PO očima dětí. Na začátku 
roku jsme také párkrát navštívili tělocvičnu ve Velké Losenici, kde si děti 
zahrály různé pohybové hry. 

Chtěli bychom  poděkovat všem spoluobčanům za pomoc při sběru 
papíru, Zdeňku Fišarovi za jeho 
pomoc při svozu po vesnici a ZD 
za možnost jeho uskladnění než je 
firmou AVE odvezen. Dále 
rodičům mladých hasičů za pomoc 
při soutěžích, panu Tomáši 
Uttendorfskému za drobné 
sponzorské dary a panu Jaroslavu 
Bencovi za umožnění  trénování na 
jeho pozemku. Věříme, že  

odhodlání  a nadšení dětem vydrží a budou i 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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Lesní hospodářství 
 
Práce v našich lesích nebyla tento rok vůbec radostná, 

naplnila se totiž předpověď, že výskyt kůrovce bude letos 
ještě masivnější než v loňském roce . Svůj podíl na tom jistě 
má i to, že letošní rok byl extrémně suchý, takže  stromy měly nedostatek vláhy, 

aby se mohly bránit. Obecní lesy byly broukem napadeny hned na 
několika místech najednou a tak nebylo možné  rychle a 
účinně zasáhnout. 

Když se nám koncem října podařilo vytěžit všechny 
stromy, které jevily známky napadení, přišel silný vítr a 

vyvrátil několik desítek stromů. Ty dosud čekají na 
zpracování. 

Nyní několik čísel: letošní rok se vytěžilo 329 m2 kulatiny, 172m2 dvoumetrů a 
60m2 surových kmenů. Dohromady 561 m2 dřeva. Vše těžba kůrovce. 

Pro představu  zde  ještě uvádím ceny dřeva vloni a letos. Rok 2017 cena 1200-
1700 kč a rok 2018 cena 800-1200kč. Vzhledem k tomu, že na trhu je obrovský 
přetlak, je veliký problém dřevo vůbec prodat. 

V tomto roce se také začalo s prořezávkami mladých dřevin. Protože většina 
našich lesů je hůře přístupných , bylo rozhodnuto nabídnout toto dřevo občanům  
zdarma. Jediná podmínka byla, že si musí dřevo sami vytěžit a odvézt. To se nám 
ve většině lokalit podařilo.  

Jako každý rok na jaře, tak i letos jsme vysazovali stromky. Letos jich bylo  
vysázeno1600. Bohužel nedostatkem vláhy některé z nich uschly. Jak to bude se 
sázením  stromků příští rok, ještě nevíme. Přicházejí totiž 
nové informace o osazování lesa různými dřevinami. 

Rád bych touto cestou  velmi poděkoval všem , kteří nám 
pomáhají při jakékoliv práci v lese. Doufám, že nám  svoji 
přízeň zachovají i do budoucna. 

Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné vánoční 
svátky  a pevné zdraví v roce 2019.        

 
Sobotka Tomáš, lesní hospodář 

 
 

Milí novodvorští,  
Děkuji vám za všechnu spolupráci a pomoc ve 

farnosti. I za účast na společných bohoslužbách při 
první středě v měsíci. Díky patří i obecnímu úřadu, že 

nám konání bohoslužeb umožňuje. Po roce se znovu namáháme, 
abychom se dotkli vánoční naděje. Snažíme se vytušit světlo ve 
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tmě, která nás v životě často obklopí. Neztratit chuť se vystavovat rizikům 
spojeným s hledáním lásky a dobra. Snad s vírou, že dobro se přece jenom vyplatí. 
Ježíšův příběh o tom svědčí, pokud ho tak chceme číst. Narodil se jako chudák, 
krátce po narození se stal uprchlíkem. To navenek moc lákavě nevypadá. Svůj život 
věnoval lidem a pro sebe moc neměl. Zemřel jak vyvržený ze společnosti i církve. To 
nevypadá lákavě už vůbec. Kde je ta naděje? Tím, že na sebe vzal naše trampoty, 
vztáhl lidskou vinu a přijal za ni na kříži trest, učinil zadost spravedlnosti a zároveň 
nás osvobodil. I po chybě a selhání existuje cesta dál. Máme naději v jeho vítězství. 
Ve Zmrtvýchvstání a vlastně v celém Ježíšově příběhu. Že se vůbec odehrál 
navzdory vší lidské i ďábelské zlobě. Ani náš život se neodehrává ve 
vzduchoprázdnu, které se Boha netýká. Mnohé si nadrobíme sami a musíme si to 
sníst. Do mnohého jsme postrčeni jinými. Ani jedno neznamená, že Bůh zapomněl, 
nedbá o nás nebo že nezesílí naše chabé usilování o dobro. Malou víru, nepatrnou 
naději...  Narodil se nám všem, kéž bychom to mohli opravdu oslavit s radostí. Že 
přišel, aby nám znovu ukázal, že jediné na čem záleží je, že člověka stvořil k lásce. 
Požehnané Vánoce a vše dobré do Nového roku. 

 
P. Pavel Sandtner, administrátor 

 
 

 
Vážení občané,  
rádi bychom Vás informovali o veřejném cvičení, které v naší vsi s 
úspěchem probíhá již druhým rokem. Jedná se o kondiční cvičení 
obvykle formou kruhového tréninku, při kterém nás vede zkušená 
sportovkyně, paní  Žaneta Hánělová, která za námi jezdí z Keřkova u 
Přibyslavi. 

Cvičení probíhá každou středu od 18:00 hod. a každou neděli od 
18:30 hod. v místní tělocvičně (budova MŠ). Jedna lekce trvá 60 

minut. Cvičení nevyžaduje žádné zkušenosti, zvládne ho i 
začátečník. Je vhodné pro ženy i muže.  Máte-li chuť, přijďte 
si také zacvičit, udělat trochu pro své zdraví a třeba i přijít 
na jiné myšlenky.  

Chtěli bychom také vyjádřit poděkování naší cvičitelce, že 
je ochotná za námi dojíždět. A také bychom rádi poděkovali obci a mateřské škole 
za poskytnutí vhodných prostor pro sportovní vyžití.  
Všem občanům přejeme krásné Vánoce.  
 
    Za kolektiv cvičících Alena Hortová 
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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 ze 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,-- 

 

 
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 15.11.2018 se může ke službě posílání SMS-hlášení 
rozhlasem zaregistrovat každý občan obce.  

JAK SE REGISTROVAT? 
S ohledem na nařízení GDPR je registrace možná pouze po vyplnění "Přihlášky k zasílání SMS". 
Přihláška je k dispozici na obecním úřadě nebo ke stažení webu obce. 
Vyplněnou přihlášku je možno odevzdat osobně na obecním úřadě  
nebo naskenovanou zaslat emailem na nove.dvory-zr@seznam.cz nebo obec@novedvory.eu. 
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory 
Historické počty obyvatel 

 
  

Datum CELKEM Ženy Muži 
 

 

Pohyb obyvatel obce v roce 2018 
 

 Stav k 31.12.2017           332  
Narozené děti 2018         7 
Zemřeli 2018             5 

    Přistěhováni 2018        6 
    Odstěhováni 2018           18 
    Stav k 17.12.2018       321 

 

18.12.2018 
18.12.2017 

323 
341 

170 
179 

153 
162 

18.12.2016 
18.12.2015 

332 
336 

173 
178 

159 
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 
16.6.2004 

251 
242 

135 
133 

116 
110 
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Uvádíme pouze osoby, které udělili obecnímu úřadu souhlas se zveřejněním dle GDPR. 
 

  
Významná životní jubilea oslavili: 
 

Lacinová Eva č.p. 27 
Sobotka Tomáš č.p. 71 
Štursa Radovan č.p. 24 
Benešová Ludmila č.p. 18 
Štursová Irena č.p. 24 

 
 
        Růžičková Ivana č.p. 98 
 
 

Mokrý Bohumil č.p. 7 
Marková Alena č.p. 54 
Tonar Jan č.p. 74 
Sáblíková Marie č.p. 39 
Straka Lubomír č.p. 111 
Palečková Iva č.p. 40 

 
 

Pesch Jaroslav č.p. 96 
 

 
Homola Bohumil č.p. 42 
Homolová Ludmila č.p. 42 
Sobotková Marie č.p. 52 
 

 Občané, kteří oslavili velice krásná výročí:  
 
Němec Josef č.p. 72   81 let 
Fišar Zdeněk č.p. 2   81 let 
Martinec Vladimír č.p. 117  81 let 
Halíková Marie č.p. 30   81 let 
Šmerousová Marie č.p. 68  81 let 
Lojek Josef č.p. 57    82 let 
Šmerous Jaroslav č.p. 68  82 let 
Fišarová Jiřina č.p. 7   83 let 
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Vencálek František č.p. 77  83 let 
Fišarová Marie č.p. 16   84 let 
Šmerousová Jaromíra č.p. 11 84 let  
 
Cimplová Marie č.p. 19   85 let 
Palečková Blažena č.p. 76  90 let 
 

Nejstarším občanem naší obce je pan 
 

Čermák Jaroslav č.p. 41   91 let 
 

 
Přihlásili se k trvalému pobytu: 
 

Müllerovi Jan a Lucie na č.p. 106 
Mokrovi Anna a Emma na č.p. 7 

Novákovi Pavel a Jana na č.p. 124 
 

 
Niederlová Jana č.p. 47 
Nouzová Jolana č.p. 68 
Fišar Patrik č.p. 38 
Langpaulová Beata č.p. 42 
Branda Vítek č.p. 67 
Táborský Oliver č.p. 110 
Klimeš Lukáš č.p. 66 

 
Halíková Jaroslava č.p. 1 
Čermáková Emílie č.p. 41 
Sobotková Milada č.p.71 
Šmerous Ladislav č.p.11 
Klimeš Jaroslav č.p.66 
Zde souhlas není dle GDPR vyžadován. 
 

 
 

Oznamujeme, že od ledna 2019 bude  
fungovat nová emailová adresa obce: 

 
obec@novedvory.eu 
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Na tomto místě přinášíme 8. díl 
z kroniky rodu Flesarů, ve které se píše 
o naší obci. (text není nijak upravován)  

 Rok 1481:  
Jiným myšlením jsem v roku novém.  
Syn náš milý Václav III. Flesar, pravil, už také roky své mám, a 

tak sobě nevěstu si najdu dobrou. Abyste vnoučat mých, také užíti 
ještě mohli. Když o ruce 2 navíc v chalupě bude, tak dobře bude 
rodině celé naši. Nic my mu brániti nebudeme, on už let 22 má, 
tak lepší by bylo to. I nám ten čas utíká a tak syn tím dílem, 

pravdu má. I sestra jeho, dcera naše milá Mářa, také očima svýma po chlapcích věku stejného 
hází. To my, rodiče její vidíme, jak to v životě býti má.  

Na zámek jíti musíme a o povolení k svatbě poprositi musíme. Poslal jsem syna, aby si to 
sám vyříditi šel, když on ženiti se hodlá. Nevěsta jeho jest ze Sirákowi, dobře vypadá, tak býti 
to má.  

Zima zlá nebyla a tak lepší se člověku žije i dělá práce všechna. Ženy i muži i dítka chodí na 
statek hnůj kydat, i do Nížkova také i jinde. Také se do lesa chodilo a horší dřevo dává na kupy 
pro milíře pálení. Chodí se i mlátit, obilí přehazovat proti větru, aby čisté bylo. Tak to je rok 
každý od nepaměti.  

Jarní práce započaly v majus (květnu) i práce na hamru také. Jenže práce v hamru málo 
máme, lidi peníze nemají a tak nevím, jestli některé muže dobré doma nechati musím. I stalo se 
tak, že jsem posla domů na čas nějaký 4 muže a to :Waltra, zvaného Brukner z Polné, Johana, 
zvaný Rychecký z Brzkova, Dominik, zvaný Neubauer z Sirákova a Hanzla z Polné. Až více 
práce bude, přijdou zpět. Po čas ten do robot choditi musí, jako lidé jiní.  

Dcera naše Mářa říkala, že už si ženicha našla a že by se chtěla vdávati v jeden den s bratrem 
svým Václavem. To by tak i pro nás lepší bylo. Po žních, až všechno sklizené bude, podle 
úrody to tak uděláme, nejlepší v novembris (listopadu).  

Nevěsta syna našeho jest ze Sirákova. Jméno má Cecylie a jest dcera hospodáře dobrého 
Františka, zvaného pazour. Žena jeho jest Johanka, rodina pracovitá jest i a pole své také má.  

Dcera má ženicha z naši vsi malé Dvory nové. Jméno má Cyril, zvaný martínek, rodina jeho 
dobrá jest, jsou to lidé sousedé naši.  

V měsíci augustus, (srpnu) všichni na zámek společně jdou o povolení prositi k svatbě své.  
Na zámku v Polné zaplatili za povolení a souhlas k svatbě každý, to jsou ženichové i nevěsty 

po 4 zlatých míšeňských a 20 groších kutnohorských.  
V hamru se skončili dne posledního v octobris 

(říjnu), až do jara bude klid. Letos byla velká 
bída s prodejem našich výrobků a tak ty 4 
hamerníky jsem vzíti zpátky nemohl, snad rok 
další.  

  
Dnia 18 - ho septembris Letha 1481 W Staw 

Swiatyho Manželstva Wstapil syn Nass 
Wacslawus Flesar Rozeneg dni a 3 - go aprilis 
Letha 1459 W Dwory nowi Newiesta gest 

Cecylia Panna Rozena Gest dni a  
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26 - HO FEBRUALIS Letha 1462 W Syrakowi Gest Dcera France, zwaneg pazaur i Žena 
geho Gohana Woba Z Syrakowi                          (doslovný opis) 

 
Dnia 18 - ho septembris Letha 1481 W Staw Swiatyho Manželstva Wstaupila Dcera Nasse 

Panna Marža z Rodu Flesar z Dwory nowi Rozena gest dni a 17 - go septembris Letha 1462 W 
Dwory nowi Ženich Gest Cyril zwaneg martinek Rozeneg dnia 1 - decembris Letha 1459 W 
Dwory nowi Otec Karel, zwaneg martinek i žena geho Filomena Woba z Dwory nowi gsau              
(doslovný opis)  

Tak všechno dobré jest a doma snachu pěknou máme, ženu syna našeho milého Václava III. 
Ona jest hezká i pracovitá a tak pomoc její vítaná vždycky bude. Na jaře přistavíme 1 jizby, aby 
více místa bylo. I když bychom mohli vystěhovat formana Frydrycha, ale to neuděláme. Oni 
zase další, druhé dítko čekají.  

Úroda se domů dobře dostala, tak stačiti to bude. Rok namáhavý celý byl. Zima započala v 
první polovici novembris (listopadu) a drží dobu celou.  

Zapsaw Flesar Wacslaus Mistr hamernik Dw. nowi  
Rok 1482 celý chybí  
 
Rok 1483:  
Rok začíná a vyhlídky pro hamr náš tuze chmurné jsou. Už 

dvě léta to zle vypadá a málo hamerník na práci držím po dobu, 
kdy v roce hamr běží.  

Zima se dá vydržeti, nejhorší jest první tři měsíce po 
roku novém. To mrazy často nás sužují i dobytek také. 
Koncem měsíce marcis (března) už sněhu mnoho neostalo, 
tak lepší jest pro nás všechny. Ke konci aprilis (dubna) už jdeme na 
pole naše, panská i v hamru zase začínáme. Vzal jsem zpátky všechny, 
takže jsme v počtu plném.  

Jest zde Vítek, Bohuš, zvaný pajmonn, Hanzl z Polné, Frydrych Schutz, Johan, zvaný 
Rychecký, Josef, zvaný pelikán, Dominik Neubauer,Walter Brukner, Pavel, zvaný vohánka, 
doma u nás jest forman dobrý Frydrych s rodinou. 

Koupili jsme další kousek pole od člověka u nás v Dvory, zvaný Josef Grodl. Oni na půl 
němci jsou. Tak zase více práce máme, větší daně budou i více snad i užitku pro nás všechny. 
Ona ta rodina už stará jest a oni peněz moc nemají pro sebe i děti žádné nemají vlastní. To bude 
pro naše mladé, až své dítky vychovají a velké budou.  

Rudu železnou z daleka dovážeti musím až z Kamenné, Šlapánova, Hrbova, Brzkova, ale i 
od Nížkova, Sirákova, Poděšína. Újezda i Rudolce v panství jiném. Pořád méně toho jest a 
některé kutací práce na rudu mají v rukou cizáci, co z Němec přišli k nám. Česky oni neznají a 
my německy moc také ne.  

Výrobky naše zase se dobře prodávají, tak jsem tuze rád a hamerníci moji také peníze tak 
dobré míti budou. Nikoho já šiditi nesmím, neb oni by špatnou práci činili.  

Léto velice teplé jest a dílem tím, časté bouře chodí a hromy pak všude do země i stromoví 
velkého biji. Každý se o život bojí, protože chvíli každou někdo na smrt zabitý bývá.  

Konečně jest úroda doma i s políčka nového. Takovou úrodu dobrou jsme dlouho neměli. 
Prodáme ode všeho trochu na jarmarku v Polné, Přibyslavě i Žďáru na Moravě. Hamr skončil 
koncem října.  



 

35 

Honění zvěři divě se konalo jako rok každý. Panstva všelijakého viděti jest a koní také. 
Psové štěkají a honci řvou, jako jatí, aby zvěř se z úkrytu dostala strachem. Pak kuše, 
samostříly, kopií a klacky všelijaké zvěř dobijí.  

Zima se hlásí brzy, už od druhého týdne octobris (října) silně se ochladilo a sníh počal padati. 
Ale pak dolů šel a bylo ještě 2 týdny dobře. Potom však zlom nastal a do roku konce zima 
držela.  

Zvěsti se donesly, že v městě velkém zvané Praha, jest velký mor, po kterém hodně lidí o 
život přichází. Toho bojí se člověk každý.  

  
Den dobry pro Nassu familiu Gest. Na swiet pržyssile Pacholyk maly u syna Nasseho 

Wacslause Flesara III. Gest to Flesar Gyrzi, Rozeneg Gest Dnia 29 - ho decemmbris Letha 
1483 W Dwory nowi Radost Wielka gest W Familii Nassi dobry. 

(doslovný opis) 
Přejeme jim hodně zdraví a Boží štěstí pro všechny. Tak pro nás šťastně Skončil rok dobrý.  
Zapsaw Flesar Wacslaus II. Hamrmistr W Dwory nowi  
 
Rok 1484:  
Dcera naše milá, Marža, martinkova, co v Dvory jest vdaná, čekají dítko malé také. Tak to 

býti má v rodině mladé každé.  
Zima pevně drží od 6 - ho ledna, do 13 - ho dne měsíc března . Pak několik dnů silně prší, ale 

země ještě promrzlá ostává. Od počátku měsíce dubna naplno hamr náš zase pracuje.  
 
U dcery Nassi Marži, martinkowy, co W Dwory Wdana gest Mala Panenka na Swiet Božy 

Pržyssla Gest to dnia 4 - aprilis Letha 1484 Wona Gmieno ma taki Marža gako Materžy gegi 
myla    ( Doslovný opis)  

 
Pilně se na polích panských dělati musí, aby včas všechno 

hotově měli.  
Na naše chodíme k večeru, ale i o sobotách i nedělích. Tak 

jest to rok skoro každý a nic se dělati nedá.  
Na vědomost vrchnost v Polné dává, aby lidi se moru 

ohavného ušetřili. Ten blízko od nás roku minulého 1482 
zemřelo v Ihlavi prý skoro 4.000 lidí, to jest jak 60 lidí den 
každý. Žádný do Ihlavy jezditi nechce, ani za obchodováním, ani 
pracovati. Strach jest přenáramný. Žádný záchranu dobrou proti 
tomu nezná.  

Žena milá má, Marža pořád naříká, jak ji žaloudek bolí a pořád polehává. Od babice v 
Záborný vsi jsem všelijaké lekvary a bylinky koupil, tak trochu lepší se to zdá zase. Hlavně, 
aby pravda byla to.  

V měsíci červenci den 9 - tý , nesmírná bouře nastala, den černý nastal, jako noc, to trvalo 
čas dlouhý. Velké kusy ledu padají na zem naší a škody nesmírné to činí. Stromoví staré staleté, 
jako třísky na zemí i s kořeny leží, všechno dolámané nastalo a nikdo neví, co se stalo to. Úroda 
všude daleko od nás poničená jest, bahna plno všude ostává a chalupy celé potrhané ostali 
dočista. Jako by konec světa býti měl. Hlína dobrá, co v poli býti měla, až do kamene pryč jest. 
Než se to zpátky trochu navozí, tak zlá práce bude to. prvně se všechno musí na polích 
panských uklízeti a na naše políčka až jak čas nám ostane. Nám nezbylo na poli zhola nic, jen 
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kamení a kamení. Takových jest více. Ještě že hamr vydržel, protože on s kamení stavěný jest 
pevně.  

Už nyní jezdím na strany všechny a krmí na zimu dlouho kupujeme, aby zásoby byly. Tak 
činí každý, kdo pár grošů má. Jsou i tací, co do huby nebudou míti zhola nic. Frydrych, forman 
už dvě dítka má a on velice pomáhá rodině naši a on i nás dobře se nachází a spokojení jsou.  

Protože na mzdu v hamru peníze moc nebudou, dal jsem co si každý zaslouží a všechny jsem 
je z práce propustil, aby práci si našli jinde. Oni se slzami v očích děkuji a ví, jak zle jsem na 
tom. Když štěstí bude, třeba se s někým ještě setkáme znova.  

Velké starosti tak nastaly, aby zásoby dobré byly pro všechny v rodině naší. Nejsme sami, 
kdo takové neštěstí má. Na zámku velké starosti nemají, když v Polné není, dostanou všechno s 
druhých vsí poddaných, kde pohroma nebyla. Na nás nikdo ohled nemá, jsme jako kůl otlučený 
na pastvě pro dobytek. Každý udeří, poraní, nikdo nevěří a nepomůže. Jen útěchu trochu máme, 
když kazatel náš dobrý v Polné, Dobroslav, hájek nazývaný, dobré slovo rozdává.  

Jsou i takoví lidé, kteří víry naši nejsou, že přejí neštěstí na hlavě naši.  
Kde oni svůj rozum hledali, když takto hovoří? Ono jich málo jest, ale o to horší jsou, 

podporování farářem katolickým v Polné.  
Hamr stojí a co dál bude, nikdo nevíme, snad na rok další lepší bude zase. Ještě že zásoby 

sena a otav máme, pro dobytek náš. To zlé by bylo dozajista.  
Zapsaw Flesar Wacslaus II. robotyrž panski v Dwory i polny  

Celý rok 1485 chybí 
Rok 1486:  
Po roce novém dobrá zvěst 

se ukázala. V rodině syna 
našeho druhé dítko oni čekají 
na jaře.  

Celou zimu chodíme do 
statku v Nížkovi, Polné, kde 
hnůj se kydá od ovcí, svini, 
krav i koní. To většinou ženy a 
dítka větší konají. My 
opravujeme vozy, kšíry a jiné 
věci na statku potřebné. Doma 
pak za tmy přijdeme a člověk 
rád jest, kdy kosti své na lože 

své položí. Po celý den stejně v jizbách tma panuje, protože okénka malí jsou pokrytá 
kůžičkami z nenarozených jehňat a měchýřů svinských. Stejně okenice se ještě zavírají proti 
zimě i lapkům všelijakým. Jen kdo louče smolné má, trochu více viděti jest a nebo od ohniště, 
na kterém kotel zavěšen na jídlo bývá po celý čas boží. Smolnaté dřeva na zámek v Polné se 
prvně dávají, protože málo takových po lese jest, když většinou dřevo tvrdé všude roste.  

Konečně jaro nastalo, tak po dosti tvrdé zimě každý radost z toho má.  
Hned na polích panských i po chvilkách svých se pilně pracuje.  
 
Dnia 19 - ho majus Letha 1486 na Swiet Pržussla panenka mala W Familii Syna Nasseho 

Flesara Wacslause w Dwory nowi Gest do Lydmila  
 Flesarewa Gest to dietko druhy piekny.  ( doslovný opis)  
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Radost máme všichni a hlavně zdraví přejeme jim. Žena moje pomáhá v času prvním, aby 
všichni zdraví byly.  

Na zámku v Polné další opravy pokračuji na hradbách, nádvoří i mostu velkém, padacím. 
Tam alespoň jisté grošíky dostaneme hned. Ty potřeba budou pořád. Když čas mám sháním 
uhlí dřevěné, rudu železnou a dřevo tvrdé, snad se na rok další štěstí navrátí k nám a hamr 
pojede. Také opravujeme náhon vodní a jiné věci na hamru potřebné.  

Sám Viktorín, kníže valný zájem o svůj majetek nemá a všechno zařizují jeho úředníci a 
osoby, které velké pravomoci mají.  

Úroda dobrá jest i když slabší, po pohromě velké, když hlíny na polích málo ostalo. Než li 
nová se zpracuje, to dlouhá léta trvati bude. I tak rádi jsme, že domů jsme včas všechno dostali, 

že dosti jídla bude, dosti krmení pro dobytek i koně naše. 
Podzim tento, teplý se ukázal a tak když hony jsou, když 
rybníky se loví, lepší to jest.  

S knížetem Viktorínem na Polné to z kopce jde. Jak už delší 
čas vidno jest, na vědomost nám došlo, že on roku toho 
prodává panství na Rataji a také i hrad pevný a pěkný 
Pirkrstein. Posléze i hrad polenský s Polnou, taktéž ves pustou 
Shiitzendorf, mimo to statek v Ronově, Přibyslavi, také na 
klášteře Pohled, kde ochranné právo bylo léta dlouhá.  

Vše rychle jde a dne podzimního 7 - ho měsíce octobrisu 
(října), kupuje nový majitel Jan Boček z moravského 
Kunštátu za 18.000 uherských zlatých. To velká suma není, 
když tak velký majetek jest to.  

To zase veliké změny budou a nikdo neví co čeká nás, jak se pán nový chovati bude.  
Celý měsíc listopad déšť byl a tak se stejně nic venku dělati nedá. Až poslední měsíc mrazy 

udeřili a sněhu vypadlo do výšky skoro pasu člověka velkého. Tak alespoň pokoj chvilku bude 
od robot potřebných.  

Zapsaw Flesar Wacslaus II. robotyrž panski w Dwory y Polny.  
 
Rok1487:  
Napsati musím že už koncem měsíce posledního v roku minulém silně chorý jsem ostal. Ani 

chuti není, psáti něco do Kroniky naši. Snad se z toho nějak dostanu.  
Syn a snacha naše i žena má pak za mně pracovati na robotách zimních musí. Ale hlavně, 

abych zase zdravý brzy byl.  
Nakonec jsem proležel skoro dva měsíce, měl jsem zapálení plic, velký kašel a rýmu také. 

Ještě dlouho potom jsem jako moucha po zimě dlouhé a nic dělati nemůžu.  
Konečně jaro nastalo a tak sluníčko nemoc moji zahnalo. Ta zima letos pro mne dlouhá tuze 

byla. Celá rodina pracovat musí i ten forman dobrý, co u nás bydlí hodně pomáhá nám. Už oni 
3 dítky mají, tak člověk přeje jim to. Jsem rád, že v zemi všechno jest a jen aby časy dobré 
byly.  

Radost mám, že hamr náš zase už jde a tak mohu robotýře sháněti nové. Chci, aby všichni 
hlavně byly z blízka, raději z Dvorů a okolí. Z těch, co u mne byly nastoupil jen ze Sirákova 
Dominik Neubauer, on velice zkušený jest. Dále z Dvorů, kde jen jest chalup 8, jest to Jacobi, 
zvaný grodl, Joannes, zvaný fissar, Marek, zvaný puža, Johan, zvaný kasal Jiřík, zvaný rosickej 
a tomáš, zvaný kreyzl.  

Tak snad zase dobré časy nastaly rodině naší velké. Všechno už řídí syn Václav Flesar III. Z 
toho radost velká pro mně jest. První věci ze železa vozíme na zámek do Polné, také na statek 
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do Přibyslavi a Žďáru. Pána nového ještě nikdo z nás neviděl. Jest prý často viděti se svými 
ochránci, kdy na faru katolickou v Polné vcházÍ.  

Jaro bylo teplé a dosti suché. Potom deště často chodí, ale na úrodu se nám dobře tak vede. 
Sena doma už dosti máme, jest to základ dobrý. Ovce měli mladé i krávy obě po telátku 
jednom. Koně jsou valaši, tak hříbat není.  

  
W familii u Dcery N assi W Dwory na Swiet Pržyssiel Pacholyk maly Dnia 11 - ho junis 

Letha 1487 Ten hossik maley Radmil zwaneg , hned když na Swiet se Wokazaw Pomržiw. 
Smutek W Dussi Nassi Wielki Gest. Pochowaneg byw na zahradie Domu Nasseho amin  ( 
doslovný opis)  

 
Rozhodnutí jsem učinil a syna mého milého Václava III., 

aby Kroniku naši od dále psal a vše potřebné zapisoval pro 
další upamatování potřebné. On slíbil, že rád bude 
pokračovat a všechno, to co potřebné bude, psáti bude i 
kronika jako oko své dál zaopatřovati.  

Konečně úroda doma už všechna jest a spokojenost jest 
dobrá. To, co nejvíce potřeba jest, to je zrno na chléb a 
mouku, pak zelí a řepa na jídlo den každý a také med, máslo 
a jiné věci živné.  

Lovil se rybník v Sirákově 1, Poděšíně 1, Nížkově 1, 
Janovicích jen sádky se na zimu opravili. To už mráz jest 
silný a déšť i sníh padá. Také hamr jsem zastavil od 1 - ho 
novembriase (listopadu). Dobře nám letos obchody šli a 
štěstí přálo nám.  

Naposledy zapsaw Flesar Wacslaus II. hamrmistr w DW. 
Celý rok 1488 a 1489 chybí  
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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. 

 
                                             

Nové Dvory 
21. prosinec 2018  


