Fotografie z obce v roce 2019

Jedna jarní.

Útok na májku.

Podzimní před
výlovem.
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Úvodní slovo starostky
Vážení spoluobčané,
máme tu konec roku a stalo se tradicí, že se snažíme zhodnotit události a činy,
které se v něm staly a zároveň si nastavit plán na ten nový. Přemýšlíme o tom,
co nás čeká, co bychom chtěli, aby nás potkalo a o tom, co bychom nechtěli.
Hodnotíme svůj život v uplynulém roce, skutky, které jsme vykonali a co po
nás za ten rok zůstalo, co je vidět a čeho si nikdo nevšiml. Aby některé tyto
skutky nezanikly v množství jiných, chci je několika větami připomenout a
zhodnotit.
• Začátkem roku byla dokončena výměna 59 vadných izolátoru na
veřejném osvětlení firmou Vojtěch Scherkl - SOFI za cenu 31 207,- Kč.
• Opravila se „stará“ voda, trubka,
kterou teče voda do nádrže u
Cimplových. Trubka byla na třech
místech prasklá. Nejvíce času zabralo
najít poškozené místo a ruční kopání
pod chodníkem. Vše se podařilo
svépomocí a za minimální náklady
opravit. Všem pracovníkům, kteří se
podíleli na opravě „staré“ vody, srdečně
děkuji, jejich podpory si velice vážím.
Především v dnešní době je nevídané
najít volnou chvíli a pracovat zadarmo.
• Byla dokončena přístavba hasičské
zbrojnice a sociálního zařízení za částku 1
976,- tis. Kč bez DPH. Z těchto peněz se ještě
pořídila 3x vrata + 2x okna ke stávající
hasičské
zbrojnici.
Z
PROGRAMU
OBNOVY VENKOVA VYSOČINY se
pořídila nová omítka na „starou“ budovu a tím
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se celá budova hasičské zbrojnice sjednotila. Před hasičskou zbrojnicí byl ještě
vybudován hydrant. Cena díla Z PROGRAMU OBNOVY VENKOVA
VYSOČINY JE 220 551,- Kč bez DPH, z toho dotace činí 127,- tis. Kč.
• V měsíci únoru řešilo zastupitelstvo obce žádost firmy COOP o
poskytnutí finančního příspěvku na provoz prodejny, a to částku 55 865,- Kč.
Protože v tu dobu byla vypsána Krajem Vysočina dotace na podporu
venkovských prodejen, obec podala žádost a s žádostí uspěla. Cena dotace je
39 105,- Kč.
• Došlo k vymalování kanceláře obecního úřadu firmou Rosecký za cenu
4 500,- Kč a zároveň se nechal zhotovit nový nábytek do kanceláře obecního
úřadu, který přes zimu vyrobil pan Tomáš Sobotka. Zhotovené skříně jsou
uzamykatelné, a proto splňují přísné nařízení Evropské unie.
• Následkem silné vichřice byla poškozena dvě
dopravní zrcadla, škodu uhradila pojišťovna. V rámci
žádosti bylo do obce nainstalováno k č. p. 73 ještě jedno
dopravní zrcadlo pro přehlednější vyjíždění z vedlejší
komunikace.
• Mateřská škola uspěla s žádostí v rámci Operačního programu
„Výzkum, vývoj a vzdělávání“ a čerpala finanční podporu ve výši 334 079,Kč.
• Na budově mateřské školy se opravil rozpadlý komín. Protože na
budovu se nelze dostat ze střechy, bylo nutné objednat plošinu ze Žďáru nad
Sázavou. Opravu komínu provedla firma René Mašek za částku 5 500,- Kč.
• V letošním roce bylo zakoupeno 2 000 sazenic smrčků a 50 sazenic
borovic. Vše bylo vysázeno v měsíci dubnu. Všem, kdo se sázení v lese
zúčastnil, velice děkuji.
• Bylo nutné vytěžit
celý břeh za rybníkem
Horní, který byl napaden
kůrovcem. Břeh se vyčistil
a v jarních měsících bude
vysázen novými sazenicemi
stromů.
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• Tak jako v předešlých letech, tak
i letos trvá „kůrovcová kalamita“. V
letošním roce se nám daří průběžně
zajišťovat zpracování této kalamity
panem Wasserbauerem a panem
Chromým z Velké Losenice, ale ve dvou
lidech s motorovou pilou to jde pomalu,
zejména proti tomu, jak rychle se šíří
kůrovec. Proto se zastupitelé rozhodli
těžit dřevo harvestorem. Těžba dřeva
bude rychlejší a vytěžené dřevo se bude
hned odvážet a prodávat.
• Obci se podařilo uzavřít smlouvu na výkup dřeva (vlákniny) s firmou
WOOD-PAPER, která má sklad dřeva v Sázavě. Odtud se dřevo přepravuje
vlakem do papíren ve Štětí. Tuto smlouvu bychom chtěli obnovit i na příští
rok.
• Podařilo se nám upravit terén na pozemku parc. č. 123 za Novákovými.
Úprava terénu spočívala v pokládce odvodňovacího potrubí a urovnání terénu
pozemku tak, aby i tento pozemek byl dostupný pro traktorovou sekačku.
Cena díla je 21 108,- Kč.
• Obec nebyla úspěšná v žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
na opravu místních komunikací. V roce 2020 tento dotační titul nebude
Ministerstvem pro místní rozvoj vůbec vypsán.
• Krajský úřad Kraje Vysočina nepovolil výjimku k opravě
požární nádrže. V požární nádrži je zaznamenán výskyt populace
několika druhů vzácnějších zvláště chráněných
obojživelníků čolka velkého a ropuchy zelené.
Při plánované rekonstrukci požární nádrže by se jednalo o
úplnou likvidaci této velmi cenné populace.
• Bohužel vám přináším také jednu nepopulární zprávu - zdražení
poplatku za vývoz komunálního odpadu. Od roku 2016, kdy se poplatek za
vývoz komunálního odpadu naposledy zvyšoval, došlo od firmy Ave, která
komunální odpad z naší obce odváží, již podruhé k navýšení tohoto poplatku.
Obec toto navýšení hradila ze svého rozpočtu. Od 1. ledna 2020
bude poplatek navýšen, a to na částku 500,-Kč/občan.
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Novodvorští rodáci 2020
• Zastupitelstvo se rozhodlo v roce 2020 uspořádat „Sraz rodáků“.
Současně s tímto zpravodajem dostanete do poštovní schránky letáček k
vyplnění adres rodáků, kteří pochází z vašeho domu. Prosím všechny občany,
aby letáčky odevzdaly včas na obecní úřad. Děkujeme.

Připravujeme
Připravované akce na příští rok:
• Byla podána žádost o dotaci na výsadbu remízku.
• Byla podána žádost o dotaci na
zhotovení oplocenky a současnou
výsadbu stromků v lokalitě pod
„Lesejkem“.
• Vyřizuje se povolení na odbahnění
rybníků „Horní“ a „Učitelka“.
• Výkup pozemku na stavební parcely + inženýrské sítě.
• Zateplení a výměna zbývajících oken na budově mateřské školy.
• Oprava místních komunikací.
Poděkování:
Na závěr chci poděkovat všem organizacím v obci, jenž se snaží pro občany
pořádat různé akce jak společenského charakteru, tak sportovního zaměření,
od stavění máje, pálení čarodějnic, mikulášské nadílky, vítání dětí do života až
po různé hasičské soutěže, bez kterých by nebyl náš život na vsi tak bohatý.
Poděkování také patří všem, kteří se v průběhu roku podíleli na rozkvětu naší
obce.
K blížícím se svátkům vánočním, svátkům míru a pokoje, přeji nám
všem pohodu, klid, radost a šťastné chvíle prožité v kruhu svých
nejbližších. Do nového roku přeji dobré zdraví, štěstí, splnění všech
přání a současně budu velmi potěšena, když budete v naší obci
spokojeni a těším se na spolupráci s vámi se všemi v roce 2020.
Naďa Šmerousová,
starostka obce
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Na začátku roku měla obec na účtech
částku 4 876 097,75 Kč. K 30. 11. 2019
měla obec na základních běžných účtech
částku ve výši 5 164 473,53,-- 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)

500,--/rok/přihl. osoba

do 31.3. každého
kalendářního roku

Poplatek za odpady
(rekreační nemovitost)

500,--/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 2020 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému
pobytu, tzn.,že za č.p.333 bude hrazena částka 2 600,-- pod variabilním symbolem
2020333.
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 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,
je to až k neuvěření, ale rok 2019
už pomalu končí. V knihovně se
toho letos moc nového neudálo.
Tento rok jsme za pomoci obecního
úřadu nakoupili 17 nových knih. Z výměnného fondu knihovny M. J.
Sychry ve Žďáře nad Sázavou nám přivezli 211 knih. Myslím si, že výběr
knih v naší knihovně je opravdu velký. Dále také pokračují setkání s
dětmi z MŠ, při kterých dětem přečteme každý měsíc jinou pohádku,
kterou právě ve školce probírají. Přibylo nám také několik dětských
čtenářů, z čehož mám velkou radost.
Chtěla bych vám všem popřát krásné a klidné vánoční svátky a
hodně zdraví a štěstí v novém roce.
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.
Zároveň chci popřát všem občanům do nového roku hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti, rodinnou pohodu a slunce v duši.
předsedkyně sboru pro občanské záležitosti
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
oddíl stolního tenisu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět po roce mohl seznámit a zhodnotit uplynulou a
novou sezónu. Loňská sezóna, kdy jsme si nově vyzkoušeli Krajský přebor
(KP) 2.třídy, bohužel nedopadla dobře. Po špatně rozehrané podzimní části se
nám na jaře i při zlepšených výkonech nepodařilo soutěž udržet. A tak jsme
měli spadnout do KP 3.třídy. Navzdory tomu se Jarda Benc rozhodl sehnat
soutěž vyšší, od končící Bystřice nad Pernštejnem. Přiznám se, že jsem byl
hodně na vážkách, jestli tento krok uskutečnit. Nakonec co? Získáme
zkušenost a maximálně opět spadneme o soutěž níž. Každopádně jsme se
rozhodli sehnat aspoň jednu posilu. To se povedlo. Nyní hrajeme KP 1. třídy
ve složení Říkovský Aleš, Pátek Miroslav, Sáblík Petr, Benc Jaroslav, na
střídavý start je u nás Kučera Martin z Polné a doplňují nás kluci z B týmu.
Oproti minulé sezóně musím říct, že se nám ta podzimní povedla velmi dobře a
po polovině sezóny jsme na, dle mého názoru, hezkém 8. místě z 12. - s bilancí
4 výhry, 2 remízy a 5 proher. Doufám, že jarní část se nám povede stejně
dobře, ne-li lépe. Před všemi hráči smekám a děkuji za předvedenou hru,
protože si myslím, že už se není vůbec za co stydět. Zároveň bych si Vás touto
cestou dovolil pozvat na naše domácí zápasy. Dle mého, je na co se podívat.

Petr Sáblík
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B tým
B tým hraje okresní přebor 1. třídy. Zde pravidelně nastupují Martin Šmíd,
Jiří Fišar, Petr Langpaul, Tomáš Stejskal, Martin Mokrý, Radovan Štursa,
Josef Halík a Tomáš Klimeš. Sezóna nezačala dobře a v polovině soutěže se
tým nachází na předposledním místě s bilancí 1 výhra a 7 proher.

Martin Šmíd
C tým
Náš C tým hraje, tak jako v předešlé sezóně, okresní soutěž. V letošním roce je
to soutěž, kterou hrají naši nejmladší: Patrik Rosecký, Sára Rosecká, Natálie
Šmídová, Jarda Benc ml. a Matěj Nepraš.

Patrik Rosecký
Závěrem bychom chtěli poděkovat starostce obce a všem zastupitelům za podporu
v předchozích letech a budeme rádi, pokud nás budou podporovat i nadále.
Děkujeme.
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Příběh staré pohlednice Nových Dvorů

Jednoho říjnového
dne LP 2019 jsem se
rozhodla zakoupit jednu
starou pohlednici. Zvítězila
moje filatelistická vášeň a
samozřejmě i touha ji mít
v originále. 9. ledna roku
1925 odeslal někdo
„Pozdrav z Nových
Dvorů“. Adresován byl
slečně Alici Fidrmucové,
zdravotní sestře ČSČK
(Československý červený
kříž, za jehož oficiální
datum vzniku bývá považován počátek února 1919) do Žiliny na Slovensko. Za dobu své
existence urazil poměrně velkou vzdálenost. Z Nových Dvorů putoval k někomu, aby mu udělal
radost a podal zprávy o událostech doma. Adresát jej nevyhodil a pečlivě uschoval. Ostatně tak
to tehdy dělalo hodně lidí, na památku, pro uchování vzpomínky na někoho. Kam všude se
pohlednice dostala, už asi nezjistíme. Její cesta byla dlouhá, skončila na čas až v Ústí nad
Labem, ve filatelii Gringr (Kamil Nečil). Zde jsem ji náhodou objevila v nabídce k prodeji za
500,- Kč (+ poštovné 50,- Kč).
Chvíli jsem váhala, ale nakonec jsem starý pozdrav držela 30. října 2019 doma ve svých
rukou. Téměř po 95 letech se vrátil zpět tam, kde jeho cesta začala, do našich Nových Dvorů.
Nakladatelem byl Fr. Strnada, obchod v Nových Dvorech, foto je od R.
Ludmili, Přibyslav. Rok vydání ani počet vydaných kusů není uveden.
Pohlednice (obrázek č. 3) je černobílá, zažloutlá, je na ní celkem 5 snímků a
má rozměry 13,6 cm a 8,7 cm. Co na ní můžeme vidět? Na horním obrázku
je strojnictví Františka Marka – stavba vodovodu (tak zní nápis ve štítu
domu č.p. 20 – dnes Rychlovi); na snímku uprostřed zleva je naše kaplička,
za ní škola a stromy okolo silnice (nad školou je nakreslen maličký křížek;
pisatelka označila místo svého pobytu); na snímku uprostřed zprava je
transformátor před č.p. 77 (dnes Vencálkovi), část rybníčku (současná
požární nádrž před č.p. 19 – dnes Cimplovi a Šmídovi) a vpravo je vidět i hasičská zbrojnice
(vrchní část vrat je ještě s obloukem ; dole zleva je budova školy (pohled ze silnice směrem ke
kapličce; na zahradě stojí ještě starý dřevník)); dole vpravo je též škola (pohled z cesty od
lokality „Podevsí“; je vidět roh domu č.p. 15 - dnes Librovi a tehdy Fišarovi, dům č.p. 18 – dnes
Benešovi a dříve rodina obchodníka Strnada, dům č.p. 21 – dnes Vítámvásovi, tehdy v něm žila
rodina strojníka Fr. Marka). Nad prvním spodním obrázkem školy je pisatelkou dopsáno „moje
hnízdečko“ a na druhém obrázku školy je namalován opět malý křížek. Podepsána je Tvoje
Libča. Pisatelem byla tedy žena, měla krásné, úhledné a drobné písmo. Nabízí se otázka, kdo
je tou ženou (dívkou)? V kronice obce se mně podařilo zjistit, že v letech 1925 až 1927 ve
škole učila učitelka L. Fidrmucová, mohla by to být právě ona. Při pátrání po této osobě jsem
narazila na to, že v Sázavě působil jako ředitel školy nějaký pan Fidrmuc, byl to zřejmě otec
pisatelky pozdravu a adresátka mohla být její sestrou.
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Za povšimnutí stojí i vylepená známka
v hodnotě 50 (tehdy haléřů) s nápisem
Pošta Československá s motivem
klečící ženy. Z razítka je možno
odhadnout, že podací poštou byla
zřejmě pošta ve Velké Losenici. Jde o
tzv. výplatní známku s názvem
„Osvobozená republika“ a s nominální
hodnotou 50 h, má světlezelenou
barvu. Datum vydání této známky je 18. červen 1920. Dnes stojí nepoškozená a nepoužitá cca
40,- Kč, použitá stojí cca 10,- Kč. Známku navrhl Vratislav Hugo Brunner, rytec. Způsob tisku v
KT, zoubkování má různé a vyšla nákladem 469 990 000 kusů. Známky se zmíněným motivem
ženy byly vydány v deseti nominálních hodnotách, z toho dvě v hodnotě 50 haléřů (červená a
zelená). Na známce je vyobrazena žena přetrhávající řetězy poroby.
A co si lidé nemající telefony a mobily tenkrát mohli psát? Do jedné SMS zprávy, kterou
každý po přečtení vymaže, by se to sotva vešlo. Dovoluji si citovat celý text pozdravu: „Drahá
Aluško, jak se daří po N. roce? Mělas všechno v pořádku? Mně se v neděli moc nechtělo, naši jeli
opravdu na „Čertovu stěnu“ a já již ráno musela ke všem čer…. Obsazení tak krásné, jen jsem
litovala a záviděla. Jak se vydařilo u Vás „plesání“? Bylas, či jsi raději vyspávala? Také mně zde
chtějí na některé dostat, ale statečně odporuji. Nepůjdu nikam, nemám ani mnoho nálady,
poněvadž mi snad hrozí brzo stěhování. Jsou totiž různé náhledy: buď od 1. února nebo 1. dubna
a buď Hřiště neb Hluboká ((obé jednotříd), ale Sázava snad sotva. Nevěřím tomu a těším se, že
to snad přece lépe pro mne dopadne, ale čert nikdy nespí, proto mohu býti nepříjemně
překvapena. Musím na zvědy a konečně: Kob. má větší hlavu….. ! Nyní ještě čekám ins. Vyptala
bych se pak na všechno – Na obrázku se podívej na můj palác, je tam třikrát +. Pěkné, že? Těším
se na nejnovější vydání žilin. zpráv. V neděli se v Sázavě také asi něco zajímavého dozvím. Jak
pak se nám asi daří v koupeli sl. Bloudilové? Tož pac a pusu a brzy se též ozvi. Tvá Libča.“
Velice ráda jsem se s Vámi, kteří dočetli až do konce, podělila o uvedené informace, připojuji
foto pohlednice a pro zajímavost i několik vydaných známek s motivem ženy. Pokud by se našel
někdo, kdo by věděl k uvedeným osobám více, víte kde mě najít. Budu velice potěšena.
Bc. Ivana Bedrnová
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Milí novodvorští,
pomalu ale jistě se chytáme zavřít pomyslné dveře za rokem 2019 a plni naděje a
očekávání otvíráme dveře do nového roku 2020.
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.
První školní akcí v roce 2019 byla již tradičně návštěva jesliček v kostele
Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Místní pan farář P. Pavel Sandtner nás
provedl kostelem a ukázal jesličky. Paní Irena
Málková, jedna z přibyslavských varhaníků,
nás pozvala na kúr a zahrála nám na varhany
koledy.
V lednu nás navštívili dva členové
Mysliveckého spolku z Nových Dvorů – pan
Jaroslav Benc a paní Zuzana Langpaulová a
povídali si s dětmi o lesních zvířátkách.
Také za námi do školky přijel veterinář
MVDr. Jan Bořil z Krajské veterinární správy
z Jihlavy a ten nám o zvířátkách nejen povídal, ale i o nich zpíval.
Do školky nám byla sponzorsky zapůjčena stavebnice SEVA, a tak jsme na konci
ledna uspořádali odpoledne pro děti, tatínky a dědečky. Pod šikovnýma rukama
malých i velkých stavitelů vznikaly krásné výtvory.
V únoru nás ve školce navštívili členové
Českého červeného kříže z Přibyslavi s
programem nazvaným ´Krvavý Péťa –
tentokrát o krvi´.
Na konci února jsme měli ve školce
karneval s podnázvem ´srdíčkový´. Děti
přišly v různých maskách, takže se
konala promenáda masek, tančilo se,
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hrály se hry, soutěžilo se a na závěr měly děti tombolu.
V březnu jsme jeli spolu s MŠ Nížkov na výlet do Žďáru nad Sázavou do Muzea
nové generace. Zde byl pro nás připraven program na téma ´Kde září hvězdy´.
Také jsme se loučili se zimou a podle staré tradice jsme vynášeli Moranu.
Březen je měsíc knihy a tak jsme, kromě novodvorské knihovny, navštívili
Městskou knihovnu v Přibyslavi, kde pro děti byly přichystány i různé soutěže.
Navštívil nás též fotbalový trenér, se
kterým děti strávily zábavné dopoledne
ve školní tělocvičně a naučily se mnoho
zajímavých her a triků s míčem.
Duben se nesl ve znamení Velikonoc.
Děti sely obilí, děvčata zdobila vajíčka,
chlapci se pod vedením pana Pavlíčka a
pana Sobotky st. učili plést pomlázky.
Také jsme se vydali na školní zahradu,
zde jsme okopali a vypleli skalku. Děti
do nově připravených záhonků zasely
hrách, mrkev, zasázely cibuli. V dalších týdnech a měsících se děti učily, jak se o
záhonky starat – zalívaly, okopávaly, plely, jednotily mrkev.
Letos poprvé jsme se zapojili do
akce ´Čistá Vysočina´ - vyfasovali
jsme pytle na různé druhy odpadu,
děti si donesly rukavice a snažili
jsme se vyčistit od odpadků obec i
blízké okolí.
Přijeli za námi také manželé
Kuncovi ze záchranné stanice a
přivezli
nám
ukázat
jarní
mláďátka i vajíčka od různých
zvířátek.
Navštívili jsme Mateřskou školu v
Přibyslavi, kde jsme strávili
dopoledne. Děti se seznámily s novými kamarády a s novým prostředím. Přijely
také studentky z pedagogické školy z Jihlavy a zahrály dětem pohádku ´Princové
jsou na draka´. Zpět do Nových Dvorů jsme s dětmi jeli vlakem na zastávku
Nížkov.
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Přišel se za námi také
podívat pan truhlář, který si
s dětmi povídal o dřevu, a
děti se dozvěděly mnoho
zajímavého.
Duben jsme ve školce
zakončili
tradičně
Čarodějnicemi – děti přišly v
čarodějnických kostýmech,
tančilo se, čarovalo se, vařily
se lektvary a soutěžilo se.
Na květen již tradičně
připravujeme s dětmi besídku pro maminky a ne jinak tomu bylo i letos.
Také jsme navštívili družstevní kravín v Nových Dvorech, což nám zprostředkoval
Ing. Halík, předseda ZD Velká Losenice.
Také již tradičně za námi přijely maminky z Přibyslavi z Mateřského centra
Harmonie s maňáskovou pohádkou
´Nemocný zajíc´. Jeli jsme na první ze tří
výletů, a to na Hrad Lipnice nad
Sázavou, kde pro nás byla připravena
nejen prohlídka hradu, ale i hraná
pohádka ´Princ Bajaja´. Akce byla
společná s MŠ Přibyslav.
Na konci května jsme s dětmi oslavili
Den dětí – v Přibyslavi na sportovišti u
haly jsme se zúčastnili hudebně
zábavného
vystoupení
Hudebního
divadla Hnedle vedle Tomáše Bartáka.
Do školky za námi přijeli herci z ochotnického divadla Jen Tak z Havlíčkovy
Borové s loutkovou pohádkou Sněhurka a sedm trpaslíků.
Začátek června jsme ve školce zahájili
akcí ´Pyžamový den´ - děti přišly do školky
v pyžamu a v pyžamu strávily celý den.
Přijely za námi na návštěvu děti z MŠ
Přibyslav, třída Berušek. Kamarádům z
Přibyslavi jsme ukázali naši školku,
nasvačili se u nás, vzali jsme je na
prohlídku družstevního kravína, což nám
opět zprostředkoval předseda ZD Ing. Halík. Pobyli jsme v naší školní tělocvičně
a na závěr jsme si všichni na školní zahradě opekli buřty.
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Druhým školním výletem byla návštěva ZOO Jihlava, což byla akce společná s
MŠ Nížkov.
Také jsme si s dětmi udělali delší procházku do okolí Nových Dvorů – došli jsme
až do Pořežína a dětem se vycházka přírodou moc líbila.
Třetím školním výletem byla výprava za bílými jeleny do obory do Žlebů. Tento
výlet byl společný s MŠ Přibyslav.
Na konci června se konala tradiční Pohádková cesta, což je společná akce
s rodiči. Loučíme se tak se školním rokem.
Rodiče se převlečou za pohádkové postavy,
děti u nich plní různé úkoly. Cílem cesty je
novodvorské koupaliště, kde na děti čeká
poklad. Společně pak posedíme, opečeme
buřty a rozloučíme se s uplynulým školním
rokem.
Na samém konci června se loučíme s dětmi,
které naši školku opouštějí – nejčastějším
důvodem odchodu dětí je nástup do základní
školy. Na konci školního roku 2018/2019
jsme se rozloučili se třemi dětmi – dva
chlapci předškoláci a jeden přespolní
chlapec přestoupil do MŠ v místě svého
bydliště.
Během celého školního roku jsme intenzivně
spolupracovali s místní knihovnou. Na
začátku každého nového měsíce nám věnovala čas knihovnice paní Štursová a my
jsme si tak mohli vždy přijít pro novou pohádku, která nás pak provázela celý
měsíc.
V červenci a srpnu byl provoz mateřské školy přerušen. Třída procházela
rekonstrukcí – byla vyměněna podlahová krytina ve třídě za nový koberec a lino.
Třída a jídelna byly nově vymalovány.
Nový školní rok 2019/2020 jsme zahájili v pondělí 2. 9. 2019. Ředitelkou MŠ
zůstává paní Dana Zimolová, učitelkou paní Blanka Sedláková, chůvou paní
Ivana Nedělková a výdej stravy a úklid zajišťuje nově paní Marcela Němcová.
Do školky je zapsáno 14 dětí – 5 chlapců a 9 dívek. V tomto školním roce jsou 3
předškoláci, 10 dětí je z Nových Dvorů a 4 děti jsou přespolní. Provoz MŠ je od
7:00 do 15:30 hod.
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Také v novém školním roce pokračujeme ve spolupráci s místní knihovnou, kam
si na začátku každého měsíce chodíme přečíst novou pohádku. Tímto děkujeme
paní Štursové za čas, který nám věnuje a vždy nás mile přivítá.
První akcí ve školním roce 2019/2020 byla návštěva Mařenky z pohádky O
perníkové chaloupce, se kterou děti strávily zábavné dopoledne.
V říjnu jsme pak s MŠ Přibyslav jeli již
tradičně do Nové Vsi u Leštiny na Statek
Pipkových do Dýňového světa.
Opět jsme navštívili MŠ Přibyslav, kde na
nás čekala další pěkná pohádka v podání
studentek pedagogické školy z Jihlavy,
tentokrát to byla ta O dvanácti měsíčkách.
S dětmi jsme se jeli podívat na Výstavu ovoce,
zeleniny, brambor a medu do Přibyslavi.
Byli jsme na vycházce s loveckým psem
Svenem, což vycházku vždy ozvláštní a jsme rádi, že nám paní Zuzana
Langpaulová takto věnuje svůj čas.
Z dětí se také na chvilku stali malí kuchaři a společně připravily nepečené
jablečné muffiny, na kterých jsme si pak všichni i s rodiči pochutnali na
odpolední akci s názvem Jablkobraní. Zde se soutěžilo o nejlepší štrúdl, zdobila se
jablíčka bílkovou polevou a vyráběla se krmítka pro ptáčky z jablíček a semínek a
soutěžilo se. Sponzorským darem na akci nám přispěla firma Amylon z Ronova
nad Sázavou.
Listopad jsme zahájili oslavou Halloweenu, kdy za námi
do školky přijel pan Kunc s povídáním o netopýrech a
dovezl také živé sovy. Děti mohly přijít do školky v
halloweenských kostýmech a tak si dopoledne pěkně
užily.
Ve školce nás navštívila paní Kolouchová, zdravotní
sestřička z dětského oddělení Nemocnice
Havlíčkův Brod. Hravým a zábavným způsobem
provedla děti první pomocí.
S dětmi jsme navštívili stanici zdravotnické
záchranné služby v Přibyslavi, kde nás už třetí rok
přivítala a věnovala se nám záchranářka paní
Martina Lukačinová s kolegy.
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Děti si také připravily pásmo básniček na vítání občánků, které proběhlo na OÚ v
Nových Dvorech.
Na konci listopadu jsme navštívili solnou jeskyni ve Žďáru nad Sázavou, kde
jsme již pravidelnými návštěvníky a děti si pobyt zde vždy velmi užijí.
S dětmi jsme se zúčastnili soutěže s Pribinou, kdy jsme z kelímků od pribináčků
postavili ´holku Pribinku´.
Letos jsme se rozhodli udělat vánoční besídku i pro seniory z obce, takže jsme
vyrobili pozvánky a během vycházek jsme se s dětmi snažili je seniorům osobně
předat a pozvat je na besídku.
Začátek prosince tradičně patřil Mikulášské
nadílce, takže Mikuláš, anděl a čert potěšili
děti nejen svojí návštěvou, ale i nadílkou.
Ve třídě jsme s dětmi ozdobili vánoční
stromeček a byli jsme se podívat na jesličky u
OÚ v Nových Dvorech.
Do konce školního roku nás ještě čeká
návštěva Horáckého divadla v Jihlavě a pohádka O pejskovi a kočičce. Akce je
společná s MŠ Nížkov a MŠ Přibyslav.
Dále budeme mít 12. 12. 2019 dopoledne vánoční besídku pro seniory z obce a
odpoledne pro rodiče a příbuzné.
19. 12. 2019 budeme mít spolu s dětmi z MŠ Přibyslav
vernisáž dětských výtvarných prací v Galerii Janáček v
Přibyslavi. Obrázky dětí zde budou vystaveny do konce
roku.
Poslední akcí bude vánoční nadílka, kdy děti pod
školkovým stromečkem najdou nové hračky, které jim
jistě udělají radost.
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří nás podporují a pomáhají
nám, ať to jsou obecní zastupitelé Nových Dvorů, rodiče, firmy nebo jednotlivci.
Vážíme si náklonnosti a dobrých vztahů s vámi všemi.
Přejeme vám radostné a klidné prožití Vánoc a v novém roce 2020 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 54. hasičský ples, kde
vyhrávala k tanci a poslechu kapela Fortuna. 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.
Ze sportovní činnosti připomínám účast více
jak třetiny členů hasičů našeho sboru na okrskové
soutěži, tentokráte u nás, v Nových Dvorech.
Dokázali jsme sestavit 5 soutěžních družstev: 2 x
mladí hasiči, ženy, muži a veteráni. Všechna naše
družstva se umístila „na bedně“. 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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Hasičský výlet jsme letos zaměřili na
poznání blízkého okolí. Navštívili jsme
Dalešickou přehradu, kterou jsme projeli lodí
a prozkoumali jsme vnitřní prostory hráze s
přečerpávací elektrárnou. Dalešický pivovar
nám poskytl příjemné posezení s
občerstvením a dále jsme se vydali do
Třebíče, kde jsme se seznámili se „Starou
židovskou čtvrtí“. Zakončení výletu proběhlo
v Penzionu Starý dvůr.
Udržování provozuschopného stavu svěřené techniky je rok od roku složitější
a náročnější jak na volný čas, tak i na finanční prostředky.
Během celého roku probíhala rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice.
V současné době má sbor celkem 141 členů, z tohoto počtu je 26 mladých
hasičů do 18-ti let, 43 žen a 72 mužů. Nejmladšímu hasiči jsou 4 roky, nejstaršímu
je 83 let. Na tomto místě přeji elán a chuť pracovat a zdokonalovat se v hasičském
umění a dovednosti hlavně mladým hasičům a dorostencům.
Všechny spoluobčany a jejich známé srdečně zveme na již 55-tý Hasičský
ples a dětský karneval, který se koná následující rok v prostorách našeho kulturního
domu.
Za místní hasičský sbor přeji všem hlavně pevné zdraví, spokojenost v
osobním i pracovním životě a trošku toho potřebného štěstíčka.
Za SDH Nové Dvory Ing. Vladimír Halík, jednatel
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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, Sáblík
Jakub, Hort Lukáš a Langpaul Šimon. Vedoucí družstva jsou
Fišarová Marie a Hortová Alena. Mezi starší členy patří Bedrna
Michal, Rosecká Sára, Kulhánek Matyáš, Němec Filip, Blažek
Patrik, Nepraš Matěj, Sáblík Jaroslav, Kulhánková Nela, Fišarová
Anna a Bedrna Matěj. Vedoucí starších jsou Rosecká Lucie a
Lacinová Eva.
Dne 18. května jsme se zúčastnili soutěže pro mladé hasiče HRA PLAMEN v
Jamách. Tentokrát soutěžilo pouze družstvo starších doplněné mladšími dětmi.
Soutěž probíhala jako obvykle ve
třech disciplínách - štafetový běh
CTIF, požární útok s překážkami
CTIF a požární útok. Po sečtení
bodů z předešlého podzimního kola
se naše družstvo umístilo na 7. místě
z celkového počtu 35 družstev a v
kategorii mladších, i když se
zúčastnilo pouze podzimního kola,
na místě 17. z celkem 33 družstev.
V sobotu 1. června se konala již
tradiční okrsková soutěž, tentokrát u
nás v Nových Dvorech. Děti soutěžily v požárním útoku podle pravidel HRA
Plamen. Je to první kolo soutěže o putovní pohár dětí. V kategorii nejmladších se
zúčastnila 3 družstva (děti do 6 let) a naše děti obsadily 3. místo. V kategorii
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mladších dětí bylo celkem 6 družstev a náš tým skončil na 4. místě a ti nejstarší
bojovali s dalšími třemi týmy a obsadili 3. místo.
Dne 15. června jsme se zúčastnili, nebo alespoň chtěli, hry Srandamač v požárním
útoku v Hamrech.
Soutěžilo zde deset týmů mladších dětí včetně
našeho. Naše děti se umístily na krásném 3. místě.
Bohužel na začátku soutěže starších týmů se
strhla velká bouřka s krupobitím, takže pořadatelé
museli soutěž starších nakonec zrušit, protože
areál se ocitl pod vodou a bahnem. Po cestě domů
se starší děti ale rozhodly pro jiné dobrodružství a
to, že přenocují v
našem KD. Bylo to
opravdu
dobrodružství,
protože se bouřka v
noci vrátila. Druhý
den ráno měly přichystanou snídani formou palačinek s
čokoládou a džemem od jejich vedoucí Lucky. Po
snídani je čekal ještě jeden úkol, a to uklidit a umýt
hasičské auto a uklidit překážky.
Hned první týden o prázdninách, 6. července, se konala
již tradiční soutěž O pohár starosty Obce Sázavy.
Soutěžila všechna naše družstva. Nejmladší děti se
umístily na 2. místě, družstvo mladších také na 2. místě a nejstarší obsadily místo 1.
Nakonec se téměř většina starších dětí zúčastnila i soutěže v „klasice“, kde doplnila
družstvo našich mužů.
Dne 25. srpna se konal další ročník soutěže O pohár starosty Obce Malá Losenice.
Všechna družstva měla dva pokusy. Naše nejmladší děti se s časem 15 sec umístily
na 1. místě ze tří družstev. Družstvo mladší
s časem 21,50 s obsadilo 5. příčku a
nejstarší děti, i když tentokrát moc
netrénovaly, se s heslem „to nejlepší
nakonec“ umístily na místě 1. s časem 14,2
s. Protože se počasí vydařilo, tak se některé
děti rozhodly vydat domů pěšky.
Poslední prázdninový den, 1. září, se konal
již 4. ročník pochodu pořádaného okrskem
Velká Losenice. Tentokrát trochu obráceně,
a to z Žižkovy mohyly do Malé Losenice.
Na cestě bylo opět připraveno několik stanovišť, kde děti i dospělí plnili úkoly.
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Závěr tohoto letního putování byl osvěžen příjemným letním deštěm. Celá akce
byla ukončena v Malé Losenici na hřišti opékáním párků.
Po úspěšné sezóně si děti zasloužily odměnu, proto měly 3. září na
penzionu Starý dvůr připraven zmrzlinový pohár s lentilkami.
Závěrečné kolo O pohár starosty okrsku Velká Losenice se konalo
21. září ve Velké Losenici. Zúčastnilo se bohužel jen družstvo
starších dětí a v konkurenci dalších třech družstev skončilo s krásným
časem 18,09 s na 2. místě. Protože jim chyběla účast na kole ve
Vepřové, tak tentokrát putovní pohár neobhájily a musely
ho, bohužel, předat lepšímu družstvu z Malé Losenice, ale
nevadí, příští rok zabereme, natrénujeme a třeba dovezeme
zpět.
1. adventní neděli, 1. prosince, jsme opět zazpívali u
rozsvěcení vánočního stromku před slaměným betlémem.
Počasí sice nebylo úplně vánoční, ale účast byla veliká a
to nás těší. Na kytaru nás opět doprovodil Zdeněk Bartoš,
kterému moc děkujeme.
V letošním roce jsme se také účastnili sběru papíru, ale
bohužel se sběrem papíru končíme, protože výkupní cena
již klesla na minimum a nevyplatí se nám v této činnosti
pokračovat. Chtěli bychom poděkovat všem spoluobčanům za pomoc, Zdeňku
Fišarovi za jeho pomoc při svozu po vesnici a ZD za možnost jeho uskladnění, než
je firmou AVE odvezen. Dále také 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
Hospodaření v našich lesích v letošním roce
byla smutná práce.
Jak se všichni můžete každý den přesvědčit při
pohledu na lesy, kůrovcová kalamita nás zasáhla v plné
síle. Přes veškerou snahu těžařů se nám nedaří odklidit
napadané
stromy alespoň tam, kde to ještě má smysl. Dokonce se
podařilo zajistit i harvestor.. Přesto je to stále málo. Téměř
většina nejen našich lesů je bohužel napadena a vyhlídka
na jejich záchranu je mizivá. Snažíme se proto práci v
lesích zaměřit na záchranu mladých porostů ,pokud je to
ještě možné. Další úsilí se soustředí na následné vyčištění
po těžbě a přípravu na obnovu lesa. Byly vypsány nové
dotace na zalesnění, oplocenky a údržbu lesa. Snažíme se
tedy dělat vše, abychom tyto dotace čerpali v co
největším rozsahu . Pro čerpání těchto dotací však byla stanovena nová pravidla
výsadby. To znamená, že kdo bude chtít tyto prostředky čerpat, nebude již moci
sázet pouze smrky.
Protože cena dřeva je hluboce podhodnocena, byla vypsána nová dotace
kompenzující tuto nízkou cenu alespoň do průměrné prodejní ceny .Majitelé lesů
tak mají možnost získat alespoň nějaké prostředky navíc na znovuzalesnění.
Jako každý rok i letos jsme na jaře vysázeli přes 2000 stromků ve třech
lokalitách ,čímž se nám podařilo zalesnit cca 80% ploch po těžbě. Není možné
zasázet vše, protože na určitých místech těžba stále probíhá .V obecních lesích se
za letošní rok vytěžilo celkem 729,57 m3 dřeva.
Nemá asi smysl psát výkupní ceny, protože velice
rychle padají a někdy je dokonce problém
vytěžené dřevo vůbec prodat.
I proto bylo již začátkem roku rozhodnuto o
možnosti samovýroby. Kdo by měl o tuto možnost
zájem, může se přihlásit na obecním úřadě nebo u
mne.
Velmi rád bych poděkoval všem, kdo nám jakýmkoliv způsobem pomáhali v
našich lesích. Na tyto práce asi nikdy nebude dostatek lidí, o to větší dík patří těm,
co obětují svůj volný čas a pomou tak obci tam, kde to je nejvíce třeba.
Doufám , že nám svoji přízeň zachovají i v příštím roce.
Závěrem mi dovolte popřát všem krásné Vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí
v následujícím roce 2020.
Sobotka Tomáš, 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 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 obec@novedvory.eu.
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Datum CELKEM Ženy
20.12.2019
18.12.2018
18.12.2017
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

322
323
341
332
336
330
320
313
318
318
310
302
292
287
268
256
251
242

169
170
179
173
178
176
168
167
172
173
170
164
160
156
147
139
135
133

Muži
153
153
162
159
158
154
152
146
146
145
140
138
132
131
121
117
116
110

Pohyb obyvatel obce v roce 2019
Stav k 31.12.2018
Narozené děti 2019
Zemřeli 2019
Přistěhováni 2019
Odstěhováni 2019
Stav k 18.12.2019
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323
5
4
7
9
322

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

Významná životní jubilea oslavili:
Lipka Drahomír č.p. 81
Zeman Jaroslav č.p. 114
Lipková Olga č.p. 81
Martincová Jana č.p. 117
Němec Ivo č.p. 63
Beneš Petr č.p. 18
Marek Aleš č.p. 53
Pohanka Roman č.p. 97
Paleček Zdeněk č.p. 76
Růžičková Jiřina č.p. 73
Jašek Miroslav č.p. 113
Sobotka Jan č.p. 62
Bencová Anna č.p. 65
Doležal František č.p. 50
Pavlíčková Marie č.p. 79
Němcová Hana č.p. 88
Mokrá Emílie č.p. 14
Vencálková Marie č.p. 77
Rychlý Josef č.p. 20
Mokrý Miloslav č.p. 14
Občané, kteří oslavili velice krásná výročí:
Homola Bohumil č.p. 42
Homolová Ludmila č.p. 42
Sobotková Marie č.p. 52
Halíková Marie č.p. 30
Šmerousová Marie č.p. 68
Lojek Josef č.p. 57
Šmerous Jaroslav č.p. 68
Fišarová Jiřina č.p. 7
Vencálek František č.p. 77

81 let
81 let
81 let
82 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
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Fišarová Marie č.p. 16
Šmerousová Jaromíra č.p. 11

85 let
85 let

Cimplová Marie č.p. 19
Janáčková Marie č.p.55
Palečková Blažena č.p. 76

86 let
87 let
91 let

Nejstarším občanem naší obce je pan

Čermák Jaroslav č.p. 41

92 let

Přihlásili se k trvalému pobytu:
Bukáčkovi Alla a Stas na č.p. 106
Nováková Veronika na č.p. 124
Rosecká Hana na na č.p. 101
Smolík Jan na č.p. 115
Vítámvás Tomáš na č.p. 21
Wasserbauerová Kateřina na č.p. 3
Bukáčková Zuzana č.p. 106
Musil Marek č.p. 30
Prchal Artur č.p. 97
Sáblíková Eliška č.p. 108
Vašíček Tadeáš č.p. 126
Němec Josef č.p. 72
Fišar Zdeněk č.p. 2
Fišar Lubomír č.p. 81
Pesch Jaroslav č.p. 96
Zde souhlas není dle GDPR vyžadován.

Oznamujeme, že od ledna 2019
funguje nová emailová adresa obce:
obec@novedvory.eu
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Na tomto místě přinášíme 9. díl
z kroniky rodu Flesarů, ve které se píše
o naší obci. (text není nijak upravován)
Rok 1490:
Otec náš často polehává skoro den každý a naříká už léta 3, to
nelíbí se nám nic. Když nějakou práci dělá, pak zle jest jemu tuze.
Pomoci člověk nemůže nic, je věřiti, že lepší bude to. Občas k
němu na slovo dobré zajde kazatel náš bratrský Dobroslav z
Polné. I on by rád pomohl, ale v síle jeho není to.
Zima jest pevná, ale i tak musíme v době, kdy hamr stojí na
roboty pilně choditi všichni celá familie naše dobrá. My koně i voly máme, tak chodí forman s
koňmi a já s rodinou zase s voly. Z lesů se panské dřevo do zámku vozí, také na faru katolickou
tak jest nařízené, ale já tam, nikdy nejdu, Ať si to vozí ovečky farní.
Také doma jest práce všelijaká a tak na jaro každý připravuje se. Chtěl bych ještě přikoupiti
kus louky, protože tam, kde naši máme, časté záplavy z řeky jsou velké. To vrchnost souhlasiti
musí.
Zima dosti přijatelná byla, ale trvala až do konce měsíce aprilis (dubna) Pak se brzy velký a
teplý vítr držel a hned se do polí, luk jde, aby se všechno stihnulo. Ten kousek louky jsem od
toho Grodla koupil, on dosti velký kousek ještě má. Na zámku s tím úředník souhlasil Jen za
lejstro jsem musel zaplatit 2 zlaté a 2 žejdlíky másla dobrého, jsou to vydřiduši pekelní.
Hamr jede od půli května na plné obrátky od rána do večera. Robotýři jsou spokojeni, dobré
peníze jim dávám a oni poctivě práci činí mne.
Poklidili jsme seno a vozíme nějaké uhlí dřevěné, rudu ta podražila tuze. Ale jinak dělati
nemůžu nic.To mění se rok každý, jako uhlí i dřevo i věci jiné. To pak i ceny rozličné naších
výrobků jsou.
Nesstiestie nemirny Padlo na Familiu Nassu dobrau Dnia 5 - ho julis Letha
1490 Pomržiw Otec Dobry Nass Flesar Wacslaus II. Mistr Hamernik W
Dwory Nowi . Rozeneg WOn byw W Dwory Nowi 5 - ho majus Letha
1428. Pokoy Dussi Geho Aby Na Wieky Wostaw Amin
(
doslovný opis)
Těžko jest nám, když otec dobrá na věky opustil nás. Kazatel náš dobrý Dobroslav, hájek
zvaný z Polné poslední slovo na hřbitově našem měl. Lidu hodně bylo, protože otec náš tuze
známý hamerník jest a lidu všelijakému služby dobré konal i práci také dával. Den ten, když
pohřbený on jest, to hamr stojí a všichni volný den mají i zaplatím jim práci, jako by dělali.
Radost nas potkala Wielka To na Swiet Nass u nas W familii Nassi Flesara Wacslause III.
Pržissiel pacholyk Maly Flesar Laurentius Gest to Dnia 17 - ho dnia Miesyc augustus Letha
Panie 1490 W Dwory nowi. Hlavnie aby Won zdraweg Byw na Žywot Celeg.
Tak takové štěstí trochu bolest mírní po smrti otce našeho. Pořád v hamru dosti práce máme,
tak člověk každý spokojený jest.
Opět na zámku se všelijaké opravy dělají, na straně jedné se něco opraví, na straně druhé
zase něco padá. To nebolí nás žádného, alespoň pár grošíku dostaneme za práci tuto. Také se
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hradby městské opravovati mají, kdyby nepřítel nezvaný nás navštívil a město dobýti chtěl.
Zase proslýchá, že se více poplatků a dávek na zámek musí dáti, jak dříve se dávalo.
Tak každý pán nový si určuje, co jemu se líbí a co by od lidí sprostých dostati mohl. Nikdo
ještě neví, jajká úroda bude, když letos se všude mnoho housenek ukázalo, ani ptáci je nesbírají.
Také i řepy mizerné jsou protože je také housenice požírají. Ještě že obilí dobře vypadá a tak i
medu bude trochu a nějaké zvířata stará prodáme. Nějak zase vydržeti musíme všichni.
Práce na hamru končí od polovice října, protože se silně ochladilo a už sníh se ukazuje.
Také se konají hony štvavé na vlky, kteří hojně tady jsou a domácí zvířata, hlavně ovce lapají
a trhají. Celé vsi museli jíti i psové jsou posílání, ale ti sami strach mají. Celý týden jsme je
honili a nakonec jich ubito bylo 6, 1 starý a ostatní tuze mladí a hloupí ještě byly.
Sníh pevně napadnul už od počátku listopadu a drží do roku konce.
Museli jsem na zámek odevzdat ještě před rokem konce, to co píšu. 1 ovci mladou, 80 vajec
od kur domácích, 3 žejdlíky medu domácího, 1 kuru mladou, živou, 1 kačenu mladou, zabitou a
očištěnou docela, také na penězích z hamru 12 zlatých, 6 penízků bílých. Na rok druhý prý větší
to ještě býti má.
Prwnie zapsaw Flesar Wacslawus III. Hamrmistr W Dwory nowi.
Celý rok 1491 chybí
Rok 1492:
Dnia 11- ho januaris Letha 1491 u Dcery Nass Lydmily
martinkowi W Dwory nowi na Swiet Božy Prřžssiel Pacholyk maly
Wacslaus, zwaneg martinek Gest to dietko tžeti gegich, Zdrawie
Pržegem Gim.
(doslovný opis)
Hned na roku počátku toho, jest připomínáno, že opět se rok tento
na zámek platiti bude jak na penězích, tak i ve zboží živném. To prý
také v kostele katolickém jest připomínáno hrstce věřících jejich,
aby pokorni byli a pána svého nového, vzácného Jana Zajimače
Bočka z Kunštátu ctili a milovali, jako otce svého. To my, rodina naše otce svého zemřelého
více jsme rádi měli, protože spravedlivý byl, písmena nás učil i čísti také. To, co já i ostatní s
rodiny naši umí', otci svému děkujeme.
Také se na více dnů navyšuji povinnosti robotní, než li v roce minulém. Vždyť i tak dosti
toho jest. Teď v zimě musíme o jeden den více do lesa jezditi, dřevo panské připravovati a silné
stromy sekati. Také se o den jeden zvyšuje chození na mlaty a kydání hnoje do Nížkova. To v
zimě zlé jest, když sněhu hojnost leží a mrazy drží pevně. Ta zima silná jest skoro měsíc celý
leden. Pak teplé teplejší jsou, ale zase konec februalis (února) i března kousek opět mrazy drží a
sněhu připadlo na 3 střevíce do výšky. Konečně tak pár dnů doma můžeme býti a své věci
potřebné také dělati, aby na jaře více času bylo na práce polní i v hamru našem.
V polovici druhé, května už v zemí jest všechno naseté i vsazené. Tak velká starost minula. I
v hamru od půli dubna zase všechno naplno jede. Zpět se vrátili všichni, kteří rok minulý zde
pracovali, jest to znamení dobré, že oni spokojeni u mně jsou.
Po práci polní, odchází s každé vsi několik mužů na opravy hradeb polenských. To proto,
kdyby městečko napadené bylo, aby se lidé brániti mohly, to vítá každý, kdo bÝvá tam. Jest
tam, několik rodin bohatších i řemeslných a ty právem se bojí. Také farář katolický bojí se o
faru i kostel svůj. I také konšelé a úředníci panští i městští, kterým tuze dobře žije se.
Léto celé až do měsíce augustus (srpna) jest velmi teplé a krásné. Jenže dne 21 - ho velká
bouře nastala ve vsích některých směrem na Hrbov, Brzkov, Šlapánov, Kamenná a další, kde
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mnoho zlé škody jest. To my ještě rádi jsme, že tak se nám zase nestalo. Také na straně
moravské Augezdu, neboli Brannensdorfu také zvaný (Újezd) Veselle Nove, Podzziessin
(Poděšín), strakoši, Teütsch Rudolt (Německý Rudolec) Buchdalow (Bohdalov). Tam prý to
velice zle dopadlo. Rybníky některé protržené jsou, stromoví staré v lesích i s kořáním
povalené jest. Chalup mnoho oheň poničil dočista.
Nějaké opravy na našem starém hamru zas se po chvilkách dělají a zásoby rudy a uhlí
dřevěného sháníme. Forman dobrý Frydrych Schütz, co léta dlouhá u nás byl s rodinou svou
odchází. On zakoupil sobě i
rodině své chaloupku malou v Přibyslavě i
pole kousek. Líto nám jest, že
pryč jde. Tak dobrého člověka jsem
nikdy neviděl, jak on pracovitý
a svědomitý byl. Vyplatil jsem mu
dopředu mzdu do roku konce,
což bych jinak nedělal. Celá
rodina se slzami v očích dobrých
loučí se s námi. Koně i vůz
jsem mu zapůjčil na stěhování své.
Pro začátek trochu jídla jsme
dali jim a také 1 ovečku malou a 4
kury mladé.
Konečně doma úroda dobrá jest a
na zimu připraveni jsme.
Připravujeme daně a ostatní, jako rok
minulý, aby jsme pokoj měli.
Zase hony jsou na zvěř divou a loví se rybníky 2 v Polny. Hamr šel do konce měsíce října.
Zapsaw Flesar Wacslaus III. hamermistr W Dwory n.
Rok 1493:
Hned počátek roku tuze smutný jest pro celou rodinu naši dobrou.
Dnia 4 - ho dne Miesyc Januaris Letha 1493 Pomržila W Wsi Nyžkowi Na Chorobu horkau
W Wieku Leth 65 Sestra Pomrželyho Otce Myho Alžbieta z Rodu N asseho Flesar Rozena byla
5 - ho majus Letha 1428 W Dworynowi. Pochowana Gest na Hržbitowie W Nyžkowi.
Tak zle rok nový započal nám. Když do Nížkovi jsme jeli, tolik sněhu leželo, že jen pěšky
dalo se jíti. Zima jest pevná a mrazy chodí po celý dlouhý čas v lednu a únoru.
Jak slyším kolem dokola, tak hamry jeden za druhým zavírány jsou, ty menší, jako máme
my. Tak nevím, jak se mám zachovati a co dál. Když malý odbyt na zboží máme a všechno
pořád dražší se nachází a k tomu ještě ty roboty, větší daně ajiné věci.
Doma jsem velkou poradu vykonal a pozval také kazatele našeho bratrské z Polné. Tam jest
nový kazatel z města českého Kollín zvané. Jméno on má Ondřej, zvaný Miklas. Starý kazatel
tuze chorý jest. Tento jest mladý a světa znalý dobře. Ví on, že rodina naše dobrá jest a Bohu
oddána v církvi naši dobré. Tu on po dlouhé debatě pravil, abych to zboží své raději prodal
zavčas, než cenu svou dočista potratí a já v dluhu žíti s rodinou budu do smrti své.
Poptával jsem se, když po místech jiných jezdí, jestli někdo zájem by o to neměl a neb, aby
doporučení dali. Tu jeden forman z městečka Žďiar (Žďár) zvané pravil, abych na kůň se
posadil a vyjel tam i jméno on pověděl mně, jak on se jmenuje a kde pobývá. Tak jsem
poslechnul a na cestu jsem se o sobotě poslední v měsíci aprilis (dubnu) vypravil. Když dojel
jsem utrmácený do městečka toho a tam jsem se poptával. On jméno má Paulis, zvaný Wostrejž
a bývá u kláštera tam za městem tím. Když dorazil jsem na místo to, on prvně mně ani ruku
nepodal a dlouho mne na zemi státi nechal u koně mého schváceného. Pak teprve mne pozval
dál a pacholek jakýsi koně slámou vytřel, aby zapálení nechytil hned. Pak teprve oves, slámu a
vodu dal. Ten Paulis pozval mne do domu svého, on s kamene jest byl stavěný, ale velký nebyl.
Dal jídlo dobré, také i pití hojnost bylo. Do večera dne toho jsme rokovali. On na všechno se
ptal, jak a co bylo a jak jest, jaké dluhy mám, kdo ještě se mnou jest na podíl určený a stále
kolem dokola.
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Když všechno domluvené jest, tak slíbil, že přijede s vozem a úředníkem se Žďáru, kde
domluvu podepíšeme a pak se vyrovnáme před svědky ze Žďáru i Polné také. To jsem si
oddychnul a pak spokojeně domů pomalu jel. Když domů jsem dokodrcal, to už velká tma byla.
Zena čekala, jak já jsem pořídil. Dlouho jsem rozprávěl, jak všechno po celý den ten se konalo.
Dne 14 - ho května přijel Paulis s úředníkem svým a já pozval z Polné úředníka našeho také.
Před tím všechno v hamru poklizené, opravené a hamerníci také. Už předem jsem všem
zaplatil, poděkoval a rozloučil. Všichni mne přemlouvali, abych tak nečinil, ale vše jsem jim
vysvětlil, nevím, jestli to oni tak pochopili.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ujednání o prodeji hamru Václava Flesara III. v Dvorech nových.
Ten hamr starý už jest a jak známo podle starých svědků jest, ten že jest byl vystavěný s
kamene dobrého, vápna i písku, jakož i střecha dobrá s krovy i šindelovými destičkami krytá.
Vystavěný byl léta 1390 v té vsi, kteráž se dnes jmenuje Dvory nové, Tehdy zde nebylo
zhola nic, jen ten hamr a chalupa jedna dřevěná. Všechno to patří panstvu v Polné a Přibyslavi,
kde ten hamerník jest poddaným pánu svému v Polný. Předně on jemu vždycky platil, platí a
platiti daně bude na den svatého Havla.
Ten hamr zakoupil Fleshar Wacslaus, zvaný první z městečka Zdiara v zemi moravské a to
léta 1422 za sumu penězi dobrou. On hamr ten pustý tehdy byl a tuze zanedbalý. Ten Flesharus
I. On všechno opravil a zvelebil, do podoby dnešní, aby užitečný každému byl a dobře
pracovati mohl. Obnoveny jsou náhon vodní, zdi kamenné i nádvoří i okolí hamru toho. V čas
nynější tam dobré železo potřebné dělati se dá a prodej toho železí i
jméno nynějšího Flesarta Vaclava III., daleko dobře známé jest. K
hamru tomu přilehlá jest chalupa velká, v které přebývá majitel hamru
ten Flesar Václav III. rodina celá jeho. Také chlév kraví, sviňský i
koní, včelstvo, stodola i zahrada s 1 stromem štěpovým i se studnici
pitnou.
Aby spravedlivě dojednáno a podepsáno bylo jest, tak že Flesar
Václav III. si ponechá pro rodinu svou všechno, kromě hamru holého,
uhlí dřevěného, rudy potřebné v zásobě i tovarů železných, které buď
už hotové jsou a nebo na práci připravené.
Majitel nový, který jest po úvaze dobré koupí učinil, Paulis, zvaný vostrejž ze zmíněného
Ždiaru v Moravě.
Aby slíbeno bylo Flesarovi Václavovi III., který žádá a prosí, majitele nového, aby v hamru
ponechal hamerníky stejné, jest věcí majitele nového.
Tak jest ujednáno s rukou podání, potvrzená koupě tato.
Já, Paulis, zvaný vostrejž z městečka Zdi aru v Moravě podpisem svým schvaluji a potvrzuji
tuto úmluvu a poznamenávám:
Že suma na penězích za hamr ten v Dvory nové, zakoupený od Flesara Václava za sumu 655
dukátů zlatých, rýnských, ten Václav v podílu z toho zaplatí sestře své rodné na ruku její pod
svědky těmito, sumu na penězích 241 dukátů zlatých, rýnských a navrch ještě 15 míšeňských
zlatých a 25 grošů pražských.
Flesar Václav III. zaplatí pak sumu na penězích 12 míšeňských zlatých úředníku panskému
na Polné panu Joachimu, zvaného Fichtnerius. Já, Paulis, zvaný vostrejž zaplatím stejnou sumu
na penězích, úředníku vrchnostenskému v Žďiaru panu Hanzovi.
Pod dohledem a účasti úředníka na panství v Polné panem Joachimem, zvaný Fichtnerius· a
úředníkem vrchnostenským z Ždiaru panem Hanzem.
Dáno v vsi malé panství Polná, Dvori novi dne 14. května Letha 1493
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tak skončila sláva našeho hamru a známost naši rodiny dobré, která
mnoho vykonal v čas různý a daleko své věci potřebné dodávala.
Pak po podepsání a předání peněz mé rodině a sestře mé Lydmile
martinkovi, ta která jest provdána ve Dvorech nových, jsme trochu
kořalky a jídla dobré pojedli. Potom všechno se rozešlo i robotýři dobří
do domovů svých.
Od doby této jsem jako každý člověk robotný povinen poslouchati, co
panstvo naše v Polné nařizuje a plniti· musím. Dosti penězi mám, tak
chalupu svou opravím, koupím ještě kousek pole a louky nové, také
zakoupim 2 nové koně, 2 nové voly a 1 krávu dojnou. Také vůz nový a věci pro nás potřebné.
Vyšlo oznámení z kanceláři vrchnostenské v Polné, že pán na zámku Jan Boček zvaný, vydal
list psaný dne 1. května, léta 1493 v Polné, že v den svatého Filipa a Jakoba, který v den ten
svátkem jest. Tak že přepouští v městečko Zdiar opatu i konventu cisteriáckému zboží v ceně
500 dukátu zlatých z Kremnice ražených. To ne z lásky velké své, ale jen posud, protože již
dříve bylo jest v držení jejich. Protože pro všelijaké věci nejasné bylo on to zboží zastaveno
dříve. Pak Nicolaus z Bouchova všechno v poctivosti zakoupil a to jest. Ves v Škrdlovicích, ves
pustou lhotu a rybníky těmi, i lukami i lesy, ves malou Radostín, městečko zvané Městec.
Nepadá do toho rybník velký, Dářko zvaný.
Kdybych známých na kanceláři neměl, nic bych pořádně nevěděl, ale že číst i psáti umím,
tak z lejster někdy něco pochytím pro sebe a zapíšu to v Kronice naši. To jednou třeba dobré
pro potomky naše bude.
Chodíme robotovat, jako každý, ale lidé ví, že jsem hodně peněz dostal i sestra má také. Je
viděti, že hned se to všude rozkřiknulo a tak
nestačím diviti se,co lidi všechno yymysliti si
umí. Ale mne jedno jest to. Postupně všechno
staré prodávám a nové kupuji, tak že jsem dosti
peněz za věci dostal i za dobytek i koně, voly,
co prodali jsme.
Ještě jsem zakoupil kus pole, louky i
pastviny panské, vrchnost námitky nemá,
hlavně, že jsem všechno hned zaplatil na stůl a
něco do ruky levé.
V hamru se počalo pracovati s lidmi, které
vůbec neznám a oni cizí jsou. Práce započala
počátkem měsíce červenec celkem 6 hamerníků. Říci musím, že šikovní jsou a mistr na d nimi
co jest mne pravil, abych šel tam jako obyčejný robotýř dělati. Jest to lákavé, ale zatím zájem
nemám.
Úrodu jsme poklidili a převzal jsem zakoupené pole po žatvě i louku pokosenou od otav. Tak
budu nejbohatší poddaný v Dvory. Ale o to více daní platiti budu i věcí živných. Snad na
jarmacích, které v Polné i jinde jsou, něco prodati více mohu.
Zapsaw Flesar Wacslaus III. robotyrž panski 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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Nově nazpívaná verze zveřejněna na webu obce.

Tam kde zvoní Sázavěnka stříbrnými pěnami,
tam kde v zlato zraje pšenka, mezi lesy lukami,
naše malá víska svítí svou zelení do kraje.
Z vlahých luk tam voní kvítí a když větřík zahraje
svou kouzelnou píseň léta ,kdo by neměl ten kout rád
v němž písnička k nebi vzlétá, kdo by nechtěl zazpívat.
Mám rád ty kopce hory, kde naše Nové Dvory
písničkou pozdraví, kdy skřivan k nebi vzletí
a s hloučkem šťatných dětí, vlast zpěvem oslaví.
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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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