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Fotografie z obce v roce 2020 
        

 
 
 

Jarní pohled na 
obec.  

 
 
 
 
 

 
 

 
Letní pohled na 

remízek. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

„Hořící“ obloha 
nad vsí. 
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     Úvodní slovo starostky    
 

Vážení a milí spoluobčané, 
dovolte mi v tomto předvánočním čase pár slov k již téměř 

uplynulému roku. Znovu tu máme období, kdy se vám snažíme 
prostřednictvím zpravodaje obce předat ty nejdůležitější informace 
z dění v naší obci. Informujeme vás nejen o sportovních, kulturních a 
společenských akcích, ale i o aktivitách, které je nutné provést nebo které 
například zlepší vzhled naší obce. 

 

- Rok 2020 začal jako tradičně „Tříkrálovou sbírkou“. Tak jako každý rok 
i letos bylo začátkem ledna možné vidět v naší obci skupinky „Tří králů“. 
Hlavním smyslem Tříkrálové sbírky je především předat přání pokoje 
v začínajícím roce a umožnit lidem, aby se mohli podílet na rozvoji 
charitativního díla a pomoci potřebným v místě, kde žijí. V naší obci bylo 
v rámci Tříkrálové sbírky vybráno krásných 18 835,- Kč. Všem dárcům, 
koledníkům a těm, kdo se podílí na realizaci Tříkrálové sbírky a společně 
tak vytvářejí krásnou tradici, děkujeme za pomoc.  
 

- Začátkem roku se započaly přípravy na 3. setkání novodvorských 
rodáků, které se mělo uskutečnit v květnu tohoto roku. Bohužel toto 
setkání bylo ještě před rozesláním pozvánek zrušeno, neboť v měsíci 
březnu byl vyhlášen nouzový stav způsobený infekčním onemocněním 
COVID 19. Náhradní termín konání setkání novodvorských rodáků vám 
bude včas oznámen. 
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- V měsíci dubnu byl firmou LUKA z Ostrova 
nad Oslavou vysázen remízek ze 128 ovocných 
stromů a 56 keřů, který se nachází na cestě po 
„dálnici“ k lesu. Firma LUKA zpracovala na 
remízek projekt a zároveň provedla i 
výsadbu. Celkový náklad na tuto akci je 

193 760,- Kč 
a byl celý 
hrazen 
z rozpočtu 
Ministerstva 
životního 
prostředí. 
Děkuji novodvorským hasičům, kteří 
vysazený remízek dojeli ochotně 
několikrát s cisternou zalít.  

 
- V měsíci dubnu byla v lokalitě „Pod lesejkem“ postavena oplocenka 

s výsadbou 490 ks poloodrostků dubu. To vše zrealizovala firma LDO 
Přibyslav. Dotace 100% na oplocenku a sazenice dubu byla 31 080,- Kč. 
Dotace se nevztahovala na výsadbu a čištění lesa. 

 
- Na podzim byla postavena oplocenka firmou Zdeněk Lacina po těžbě 

dřeva „U lípy“ a následně dobrovolníky a 
sportovci bylo vysázeno 1 200 ks poloodrostků 
dubu, které zajistila firma LDO Přibyslav. 
Schválená dotace z Kraje Vysočina na tuto 
akci byla 63 720,- Kč.  

 
- Obdrželi jsme finanční příspěvek 

z Ministerstva zemědělství na zmírnění 
kůrovcové kalamity v lesích za rok 2018 a to 
částku 292 944,- Kč a za rok 2019 částku 223 
628,- Kč. 

 
- Obec zakoupila od firmy LDO Přibyslav 

dva tisíce sazenic smrčků za cenu 19 780,- Kč, které vysázela v lokalitě „V 
Kříži“ a v lokalitě „V Timpli“. Na břehu rybníka „Horní“ bylo vysázeno 
50 ks sazenic „třešně ptačí“. Cena sazenic, které též dodala firma LDO 
Přibyslav, byla 690,- Kč. Všem, kdo se sázení zúčastnili, velice děkuji za 
pomoc. 
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- Sdělení pro ty z vás, kdo mají objednané domácí kompostéry: začátkem 

roku 2021 budou kompostéry dodány. 
Po obdržení kompostéru vás bude obec 
informovat o převzetí kompostéru. Ti, 
kteří by ještě měli zájem o kompostéry, 
se mohou nahlásit na obecním úřadě. 
Kompostérů bude dodáno o sedm kusů 
více. Kompostéry a štěpkovač, který se 
obec rozhodla pořídit v rámci této akce, 
jsou financovány z Operačního 

programu životního prostředí, projekt Předcházení vzniku odpadů. Obec 
se bude na této akci finančně podílet 15% z celkového nákladu.  

 
- Obec podala žádost o dotaci na zateplení a výměnu zbývajících oken a 

dveří budovy mateřské školy, která byla vypsána z Ministerstva financí. 
Tuto dotaci jsme obdrželi. Výběrovým řízením byla vybrána firma KB 
Stavební z Nového Města na Moravě. Projekt na celkovou rekonstrukci 
budovy MŠ byl vypracován Ing. Radkem Wasserbauerem už v roce 2008. 
Návrh na barevnost fasády předložil Ing. Arch. Vít Wasserbauer. 
Zastupitelé vybírali ze šesti návrhů možné barevnosti fasády. V průběhu 
renovace budovy byl zjištěn špatný stav plechové střechy na přístavbě 
sociálního zařízení MŠ. Tato střecha byla vyměněna za novou. Také byla 
přeložena elektrická přípojka budovy do země. Celkové náklady jsou 
2 303 059,-, z toho je 1 950 805,- Kč dotace. 

- Z dotačního programu Obnova venkova Vysočiny byla obnovena místní 
komunikace, která vede od prodejny ke středisku zemědělského 
družstva. Komunikace byla v důsledku minulých let, kdy se zde pokládal 
vodovod a dešťová kanalizace, značně poškozená. Pokládku nové vrstvy 
asfaltu tzv. baleného provedla firma COLAS. Celkové náklady obnovy 
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komunikace jsou 435 269,- Kč, z toho obci darovalo na obnovu 
komunikace Zemědělské družstvo Velká Losenice 100 000,- Kč a 
127 000,- Kč je financováno z dotace Kraje Vysočina. 

- Další byla opravena místní komunikace před kulturním domem a ulice 
od hasičské zbrojnice k domu č. p. 52. Tuto opravu provedla firma 
Oprava komunikací Vysočina, která moderní tryskovou metodou 
zadělala výtluky, praskliny a překopy. Za tuto opravu místní 
komunikace zaplatila obec 135 278,- Kč. Dalším opraveným úsekem je 
komunikace od domu č. p. 52 směrem ke kravínu pana Jaroslava Bence. 
Opravu opět provedla firma COLAS. Také zde byla položena vrstva 
asfaltu „baleného“. Cena za opravu komunikace je 192 000,- Kč, 
spoluúčast na ceně od pana Jaroslava 
Bence je 30% z celkové ceny. 
 

- V měsíci říjnu začal platit nový 
územní plán obce Nové Dvory. 
Zadání tohoto územního plánu bylo 
zadáno v roce 2014.  

 
- Tak jako v loni, i letos jsme žádali o 

dotaci na Venkovské prodejny. Firma 
COOP požadovala po obci uhradit 
ztrátu nákladů prodejny v hodnotě 67 090,- Kč. Tato finanční podpora 
však obci nebyla Krajem Vysočina přiznána z důvodu malého bodového 
hodnocení. Chyběl jeden bod, abychom dotaci obdrželi. 
 

- Těžbu v našich lesích v letošním roce prováděla firma Hubertova lesní, 
která zároveň i zajišťovala 
prodej kulatiny. V našich 
lesích bylo vytěženo cca 
1750m3 dřeva. V místě od 
chaty pana Jaroslava 
Tománka směrem 
k Ronovu tato firma 
provedla i úklid lesa. Na 
tomto místě nás v příští 
roce čeká výsadba. Na 
prodej vlákniny jsme měli 
uzavřenou smlouvu 
s firmou Wood&Paper, 

která letos v říjnu svůj provoz v Sázavě ukončila. 
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- Na základě provedené hygienické kontroly byl zjištěn větší výskyt 

pesticidů v pitné vodě ve vodojemu. Obec musela hned zajistit nápravu, 
která spočívala ve vypnutí obou vrtů a puštění pitné vody ze žďárského 
přivaděče. Následně jsme oslovili firmu VES Nasavrky k nainstalování 
tlakového filtru do vodojemu. Tlakový filtr s aktivním uhlím, přes který 
bude pitná voda protékat, odstraní pesticidní látky z vody. Celková cena 
za dodání a nainstalování filtru činí 179 640,- Kč.  

 
- Drobné akce, které se v obci uskutečnily: nákup kontejneru na plast, 

položení nové podlahy ze zámkové dlažby v altánu u koupaliště, 
předělání elektrické přípojky do altánu na samostatné odběrné místo. A 
tak jako každý rok, probíhaly i letos práce, které jsou nutné k zajištění 
běžného provozu a chodu obce. 

 

Připravujeme 
Připravované akce na příští rok: 
 

- výkup pozemku na stavební parcely + inženýrské sítě, 
- vypracování 

projektu na nové 
stavební parcely, 

- žádost o dotaci 
z MMR na opravu 
místní komunikace 
(dálnice k lesu), 

- obnova vytěžených lesů, 
- zahájení projektu na novou kanalizaci v obci, 
- úprava kapličky a okolí. 

 

 
 
 

Chtěla bych na tomto místě poděkovat všem, kdo se jakoukoliv měrou 
podílí na organizaci společenského života obce a věnují svůj volný čas 
mládeži nebo ostatním spoluobčanům. Děkuji také každému, komu na 
obci záleží a dělá mnoho proto, aby byla hezčí a aby se nám v Nových 
Dvorech žilo lépe.  
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Veliké díky také patří paní Marii Uttendorfské a paní ředitelce MŠ, 
paní Zimolové, které z vlastní iniciativy začaly šít a rozdávat roušky 
svým spoluobčanům. 
 
Za starým rokem již brzy zavřeme knihu a s novým rokem jako 
bychom brali čistý arch papíru a tužku do ruky. Věřme, že bude 
šťastnější než ten předešlý. 
 
Všem spoluobčanům bych chtěla závěrem popřát příjemné prožití 
vánočních svátků, které budou naplněné radostí, štěstím a pohodou. 
Úspěšný vstup do nového roku 2021, pevné zdraví a hodně úspěchů 
v pracovním i osobním životě. 
 
Na konec svého příspěvku bych se s vámi ráda podělila 
ještě o jeden skutečný příběh, který vystihuje kouzlo 
Vánoc.  Hrdinkou je malá holčička, která v předvečer 
Štědrého dne důkladně balí velikou krabici do 
krásného vánočního papíru. Tatínek na ni hledí a pak ji 
přísně napomene, že používá příliš mnoho papíru. 
Děvčátko se slzami špitne: „To je pro tebe tatínku…“. 
Zjihlý otec pak pod stromečkem rozbalí dárek. Otevře krabici a přísně 
řekne: „Vždyť je prázdná!“.  „Není prázdná“, vykřikne holčička, „dala 
jsem do ní milion pusinek!“. A tak má jeden tatínek na svém pracovním 

stole obrovskou krabici a na udivené pohledy a upozornění, 
že je prázdná, odpovídá s úsměvem: „Není prázdná, je plná 
lásky mé holčičky!“.      

 
Naďa Šmerousová, 

 starostka obce 
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Na začátku roku měla obec na účtech 
částku 5 347 855,38 Kč. K 20.12.2020 
měla obec na základních běžných účtech 
částku ve výši 7 054 989,43 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) 

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

Poplatek za odpady 
(rekreační nemovitost) 

700,--/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 2021 má č.p.333 jednoho psa a 5 osob přihlášených k trvalému 
pobytu, tzn.,že za č.p.333 bude hrazena částka 3 500,-- pod variabilním symbolem 
2021333. 
                                    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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Na základě předložených skutečných nákladů rozhodlo zastupitelstvo obce na svém 
zasedání dne 22.12.2020 o navýšení cen za vodné a poplatek za odpady: 
 

Vodné s účinností od 1.4.2021 se zvyšuje na Kč 18,-/m3 bez DPH 
 

Poplatek za odpady od 1.1.2021 se zvyšuje na 700,--/osoba/rok (více vyhláška). 
 
Tabulky skutečných nákladů na vodu a odpady v roce 2020: 
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Rozklikávací rozpočet obce: http://novedvory.imunis.cz/Rr/ 
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14 

 
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 2020 
už pomalu končí. V knihovně se 
toho letos moc nového neudálo, 
jelikož byla hodně zavřena 
z důvodu Covidu 19 a také rekonstrukce budovy MŠ. Letos jsme za 
pomoci obecního úřadu nakoupili 18 nových knih. Nebylo možné 
uskutečnit další setkání s dětmi z MŠ, při kterých jsme četli dětem každý 
měsíc jinou pohádku. 

 Chtěla bych vám všem popřát krásné a klidné vánoční svátky a 
hodně zdraví a štěstí v novém roce. 

Eva Štursová, knihovnice 
 

 
 

 
 

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. 
Vzhledem k aktuální situaci s Covid 19 se letos vítání nově narozených občánků 
odkládá na jaro 2021. 

Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí chci poděkovat členkám SPOZ paní 
Daně Havlíčkové a Evě Štursové za jejich obětavou činnost, kterou vykonávají 
pro naše občany. 

Zároveň chci popřát všem občanům do nového roku zdraví, štěstí a rodinou 
pohodu. 

 
Eva Lacinová, 

předsedkyně SPOZ 
 

 



 

16 

 
 

SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY 
oddíl stolního tenisu 

          
  

Vážení spoluobčané, 
 

A tým 
Dovolte mi, abych Vás opět po roce mohl seznámit a zhodnotit uplynulou a novou 
sezónu. Loňská sezóna, kdy jsme si nově vyzkoušeli Krajský přebor 1. třídy, pro 
nás dopadla velmi dobře. I když jsme zde byli nováčky, povedlo se nám vybojovat 
proti soupeřům velmi dobré výsledky. I proto jsme v polovině soutěže byli na 
průběžném 8. místě. I jarní část soutěže, se nám povedla zvládnout, a proto jsme 
skončily na hezkém 8. místě s 7 výhrami, 4 remízami a 9 prohrami. V sezoně jsme 
nastupovali: Říkovský Aleš, Benc Jaroslav, Sáblík Petr a Pátek Miroslav. 
Vypomáhali nám Kučera Martin (střídavý start z Polné), Langpaul Petr a Fišar 
Jiří, za což jim děkujeme. Pro letošní sezónu jsme museli řešit náhradu za Aleše 
Říkovského, který se vracel zpět do mateřského klubu Velké Meziříčí. Povedlo se 
nám sehnat Honzu Humlíčka, myslím si, že by pro náš oddíl mohl být velkým 
přínosem. Letošní sezóna bohužel skončila velmi rychle. Stihli jsme odehrát 
pouze jedno dvojutkání, kde jsme bohužel utrpěli 2 prohry. Následně, díky Covid 
19, byly naše soutěže zrušeny. A kdo ví, jestli se začnou ještě hrát. Nyní se situace 
kolem Covidu mění každým dnem. Nezbývá nám tedy než čekat na rozhodnutí 
vlády a následně ČSTV, jaké kroky budou následovat. 
Tabulka konečné loňské sezóny 
 

 

Petr Sáblík 
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B tým 
B týmu se bohužel v loňské sezoně nedařilo a spadl o soutěž níže, tedy do 
okresního přeboru II. třídy. Za B tým pravidelně nastupují Martin Šmíd,  Jiří 
Fišar, Petr Langpaul, Tomáš Stejskal, Martin Mokrý, Radovan Štursa, Josef 
Halík a Tomáš Klimeš. Sezona nezačala dobře a v polovině soutěže se tým 
nachází na předposledním místě s bilancí 1 výhra a 7 proher. 
Konečná tabulka loňské sezony:  

 
 

Martin Šmíd 
C tým 
Týmu C se v loňské sezoně dařilo, vyhrálo svoji soutěž a postoupil do 
okresního přeboru 5. třídy. Je to soutěž, kterou hrají naši nejmladší: Patrik 
Rosecký, Sára Rosecká, Natálie Šmídová, Jarda Benc ml., Matěj Nepraš a 
vypomáhali Josef Halík a Tomáš Klimeš.  
 
 

Patrik Rosecký 
Chtěli bych tímto za SK Nové Dvory, poděkovat Obecnímu úřadu a starostům, za 
vše co pro nás již dlouhá léta dělají. Nejen za finanční podporu, ale i zázemí, 
které máme k dispozici. Moc si toho vážíme!!! Děkujeme. Hezké svátky všem. 
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Druhý příběh staré pohlednice 
 Nových Dvorů aneb Toulání se v čase 

 
V letošním roce jsem opět pátrala na 
internetových aukcích starých 
pohlednic. A podařilo se! V srpnu  2020  
jsem po  zaplacení  kupní  ceny 799,- Kč 
(+ poštovné) držela v ruce obálku od 
sběratele R.S. z Bojkovic (pod touto 
zkratkou prodává  na  internetových 
aukcích  Aukro.cz). I když bylo 
avizováno, že pohled je mírně poškozen, 
tentokrát jsem neváhala. Vždyť co by po 
více jak sto letech vypadalo jako nové! S pohlednicí nekupuji jen tu pohlednici 
samotnou, kupuji i příběh s  ní spojený, kus historie, jíž se stávám součástí.  
Pohlednice přežila první i druhou světovou válku, je starší než naše samostatná 
Československá republika.  Její stáří může být až 113 let.  Byla vydána v roce 
1907 (vycházím z  toho, že v pravém dolním rohu je uveden monogram RL 
s rokem 1907). Zřejmě tedy započala svoje putování mezi roky 1908 až 1916. 
Osobně si myslím, že nejpřesnějším obdobím bude časový úsek mezi lety 1914 
až 1916.  
Z razítka na známce je patrné, že podací poštou byla Velká Losenice (Gross 
Losenitz), datum podání bohužel nelze přečíst a ani není uvedeno v textu, jak 
tomu dříve bývalo (a to zřejmě proto, že pozdrav psaly děti). „Pozdrav z Nových 
Dvorů“ je adresován Ctěnému Pánu p. Františku Chválovi do Golčova Jeníkova 
(bližší adresa není uvedena, a přesto pohled došel).  
Pohlednice o rozměrech 138 mm x 90 mm je vytvořena formou koláže, na ručně 
malovaný podklad jsou vylepeny tři snímky, z toho jeden je ještě přelepen 

květinovým 
ornamentem. Autor 
použil motiv květin, 
trávy, větvičky 
s plodem a motýla.  
Pohlednice je 
černobílá, místy 
zažloutlá, na přední 
straně částečně 
prosvítá černá barva 
poštovního razítka. 
Je použit tvrdší 
hladký papír a na 
zadní straně je 
uvedeno pouze 
„Dopisnice“. Jsou 
na ní též linky pro 
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adresu. Žádná zmínka o vydavateli či autorovi nikde není.   
Podle uvedeného monogramu LR se však domnívám, že 
autorem byl Rudolf Ludmila (jeho podobizna je 
připojena v obrázkové příloze). Jedná se o kreslíře, 
malíře a učitele na základní škole v Přibyslavi. Narodil 
se 16. prosince 1872 v Soběslavi a zemřel 13. června 
1953 v Praze. Roku 1903 se oženil s dcerou 
přibyslavského cukráře, Annou Němcovou, a usadil se. 
O rok později nastoupil na základní školu v Přibyslavi, a 
jako řádný učitel tam působil až do roku 1933. Díky jeho 
malířským a kreslířským schopnostem se dochovaly 
zajímavé pohledy na město Přibyslav a jeho okolí 
z přelomu 19. a 20. století, kdy byl fotoaparát na vesnici ještě dosti velkou 
vzácností. Moji domněnku o pravděpodobném autorovi podpořilo i to, že 
v loňském roce jsem v Novodvorském zpravodaji popisovala příběh pohlednice 
odeslané 9. ledna roku 1925 a na ní bylo uvedeno, že nakladatelem byl Fr. 
Strnada, obchod v Nových Dvorech, foto od R. Ludmily, Přibyslav.   
Jak už bylo uvedeno, na pohlednici byly použity tři snímky. Vlevo vidíme čelní 
pohled na budovu školy a kapličku, vpravo nahoře je budova školy a za ní je 

vidět průčelí domu č.p. 17 (dnes Kajukovi, dříve 
Sobotkovi).   Vpravo  dole  je  dům  č.p. 18  (zde  
byla   provozována   první   škola   v   obci p. 
Strnadem), hned za ním č.p. 21, kaplička a za ní 
je vidět č.p. 3. Všimněte si krásné původní 
fasády budovy školy a vysázených lip podél 
silnice. Následující informaci nemůžeme 
spojovat se stromy na použitém snímku, 
protože ten je z roku 1907, ale uvádím ji proto, 
abych přiblížila, co všechno lze najít 
v dochované Kronice školní, která je uložena v 
archivu ve Žďáru nad Sázavou. Jsou v ní 
zachyceny události školních roků 1899/1900 až 
1925/1926. Na straně 103 je uvedeno: „Z jara r. 
1912 vysázeno bylo po obou stranách silnice 
z Ronova do Velké Losenice lipové stromořadí. 
Též na hranicích silnice u kapličky zasazena 
lípa.“ Do kroniky zapsal Čeněk Chvála, t.č. 
správce zdejší školy. V popisovaném pozdravu 
je uvedeno „…Frantík byl sice odveden…“. 

Toto by odpovídalo době, kdy se v průběhu 1. světové války rekrutovali vojáci, 
tedy období mezi lety 1914 – 1918. Kdo byl zmíněný Frantík? Byl to občan 
Nových Dvorů nebo některý z čeledínů sloužících na statcích, nebo člověk, jenž 
nemá s Novými Dvory nic společného? V době 1. sv. války bylo v naší vesnici 
odvedeno několik mužů se jménem František. 
A kdo je na vylepené poštovní známce? Není to nikdo jiný než císař František 
Josef I. Známka byla vydána v roce 1908, je celá světle zelená a její hodnota je 5 
haléřů.  V roce 1908 vydalo Rakousko sérii velkých obrazových známek, které 
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navrhl Koloman Moser, aby připomněl šedesátý rok vlády 
císaře Františka Josefa. Známky zobrazovaly předchozí 
císaře a vládce, Františka Josefa v různých fázích života a 
palác Schönbrunn a Hofburg (oba ve Vídni). Tyto známky 
platily až do konce roku 1916. Jelikož v letech 1908 - 1916 
(období platnosti uvedených známek) byly české země 
součástí rakousko-uherské monarchie, platily tyto známky i 
na našem území a jsou tedy předchůdci českých a 
československých známek. Jde o jednu z nejběžnějších rakouských výplatních 
známek používanou na pohlednice a dopisnice. Dodnes se jich dochovaly 
miliony a jejich cena je proto nepatrná. 
Doslovná citace pozdravu: „Drahý dědečku a teto! Domů jsme šťastně dojely, ač 
mi celou cestu bylo špatně. Frantík byl sice odveden, ale pustili ho. Jely jsme 
s ním z Německého Brodu. Je zde velice krásně. Ruce líbá Božka, Božka a 
Jiřinka“. 
Je více než pravděpodobné, že výše zmíněný správce školy, Čeněk Chvála, byl 
synem adresáta.  Na straně č. 219 Kroniky školní je pod bodem Změna 
v učitelstvu uvedeno: „C. k. šk. rada ustanovila dosavadního správce školy p. 
Čeňka Chválu dne 15. května 1917 na základě presentace c. k. okres. školní rady 
v Chotěboři v zasedání 28. února 1917 vykonané, definitivním řídícím učitelem 
na pětitřídní obecné škole v Borové. Týž vykonal přísahu služební dne 16. 
června 1917. Definitivní místo říd. učitele v Borové nastoupil 1. září 1917. Na 
zdejší škole působil 15 let.“ Pan Čeněk tedy působil v naší škole od roku 1902 
(nastoupil 1. září 1902).  Na pozdravu podepsaná Jiřinka mohla být dcerou 
Čeňka Chvály. Proč si to myslím? Na straně č. 130 Kroniky školní je 
v událostech školního roku 1914/1915 uvedeno v bodě Závěrečná šk. slavnost: 
„Závěrečná školní slavnost konána 13. července t.r. za přítomnosti místní škol. 
rady a obec. zastupitelstva následujícím pořadem: …….2) Báseň Šedesát sedm 
let přednesla Jiřina Chválová…….“. O podepsaných Boženkách se mi nepodařilo 
zjistit nic. 
Mohlo to tak být, nebo také ne. Nechť si každý udělá svůj závěr. A možná 
především Ti, co už něco pamatují, si vzpomenou na vyprávění svých předků a 
zařadí si výše uvedené informace do ucelenějšího příběhu toulání se časem. 
                                                                                                   Bc. Ivana Bedrnová   
Použité zdroje: Foto Rudolfa Ludmily a informace o něm: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Ludmila www.kzmpribyslav.cz 
Kronika školní (školní rok 1899/1900 až 1925/1926)   
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Milí novodvorští, 
konec roku 2020 se blíží a my bychom se s vámi rádi podělili o to, jaký pro nás byl 

a jak jsme ho prožili u nás v mateřské škole. 
Již tradiční první novoroční akcí pro nás byl 
výlet do Přibyslavi do kostela Narození sv. 
Jana Křtitele. Zde jsme si s P. Pavlem 
Sandtnerem prohlédli jesličky i kostel a na 
kúru jsme si za zvuku varhan, které rozezněla 
paní Irena Málková, zazpívali koledy.  
V lednu jsme se také věnovali primární 
prevenci – přijela za námi Ludmila 
Smejkalová, která dětem vysvětlila a ukázala, 

jak si správně mýt ruce a čistit zuby.  
V únoru jsme navštívili novodvorskou hasičskou 
zbrojnici, kterou si děti prohlédly a také si, pod 
vedením paní Zuzany Langpaulové, vyzkoušely, 
co všechno musí zvládat dobrovolný hasič.  
Děti se seznamovaly také s různými jinými 
povoláními a v rámci toho jsme navštívili 
v Nových Dvorech truhlárnu, kde se nám 
věnoval pan Lempera a pneuservis, kde nás se 
svojí prací seznámil pan Kajuk. Dále si děti ve školce zkusily například práci 

švadleny – každý si ušil šáteček nebo práci 
kuchaře, kdy jsme společnými silami usmažili 
palačinky. Ale asi nejvíce děti bavila práce vědce, 
kdy jsme dělali různé pokusy. 
V únoru za námi přijel pan Václav Lindl, který je 
českým výrobcem cajonů, djembe a dalších 
perkusních hudebních nástrojů 
(www.chantek.cz). Pro děti v naší školce udělal 

minikurz bubnování. 
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V polovině února se u nás konal 
maškarní karneval, na který se děti 
vždy velmi těší. Na ten letošní přišli 
Elsy, Anna, mažoretka, čarodějka, 
beruška, kovboj, hasič, policista, 
kominík, kočička i vodnice a všichni 
společně jsme si maškarní rej užili.  
Do školky za námi přijela také 
zdravotní sestřička Alena Trojanová, 
která spolupracuje s ČČK a povídala si 
s dětmi o první pomoci. Děti si mohly 
také spoustu věcí vyzkoušet prakticky, 
což je samozřejmě bavilo nejvíce. 

 
V březnu přišla koronavirová pandemie a s ní 
nouzový stav v rámci kterého byla naše mateřská 
škola po dohodě ze zřizovatelem uzavřena. Provoz 
byl znovu obnoven ve druhé polovině května. 
S uzavřením školky jsme museli zrušit všechny 
naplánované akce. V částečném spojení s dětmi 
jsme byli přes naše webové stránky, kde si mohli 
rodiče pro děti stáhnout různé pracovní úkoly nebo nápady na tvoření. Rodiče 
pak mohli poslat fotku, jak se tvoření podařilo. V době uzavření školky jsme také 
šili roušky pro děti i dospělé, které byly pověšeny na 
plotě a byly k volnému rozebrání. 
Také zápisy do MŠ i ZŠ byly poznamenány 
koronavirovou pandemií – zápis do naší školky se 
konal bez dětí, jen za účasti jednoho z rodičů. 
Po znovuotevření MŠ se konaly akce jen ve školce a 
nebo v přírodě – užili jsme si pyžamový den, oslavili 
jsme Den dětí, šli jsme na pěší výlet do Pořežína, rozloučili jsme se 

s odcházejícími dětmi. Proběhlo 
také školní focení.  
Přes letní prázdniny, tedy 
v červenci a v srpnu byla MŠ 
uzavřena. V tomto období začala 
firma s pracemi na zateplování 
budovy školy a následně s novou 
fasádou. Tyto práce zasáhly i do 
začátku nového školního roku 
2020/2021. 
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V září 2020 zahájila naše školka provoz se 14 dětmi – 8 děvčat a 6 chlapců. 
Z celkového počtu je 7 předškoláků, 2 děti jsou přespolní. Personální obsazení i 
provoz mateřské školy zůstávají beze změn.  
I v novém školním roce zůstalo vše poznamenáno koronavirovou situací. Tradiční 
akce mimo školu i nadále nepřicházely moc v úvahu a tak jsme podnikali 
především výlety do přírody.  

Děti doslova uchvátilo pole se strništěm a 
balíky, kde si užily mnoho zábavy. Vydali 
jsme se také na celodopolední pěší výlet na 
Žlutou skálu. O týden později jsme zase 
podnikli výlet na Šlakhamr, kdy jsme část 
cesty jeli linkovým autobusem a část cesty 
jsme šli pěšky lesem.  
Děti také velmi rády chodí na tenisové kurty, 
kde s oblibou kreslí křídami.  
Protože se nemohlo konat tradiční 
odpoledne s rodiči (v minulých letech to byla 
Bramboriáda a Jablkobraní), alespoň se děti 
naučily připravit jablečný kompot.  

Byli jsme také na tradiční vycházce se psem Svenem a od paní Zuzany 
Langpaulové se děti vždy dozví mnoho zajímavého.  

Také jsme navštívili sádky v Ronově nad Sázavou. Cestu 
tam zvládly děti pěšky po cyklostezce, zpět jsme jeli 
autobusem.  
Při dopoledních vycházkách jsme často pozorovali práce 
na poli nebo jsme pouštěli draka.  
Tradičně děti ochutnávaly plody podzimu a učily se je 
poznávat také podle chuti a vůně. Na začátku listopadu 

jsme oslavili Halloween.  
 
Na začátku adventu jsme ve škole 
ozdobili vánoční stromeček, užili jsme si 
čertovské dopoledne a Mikulášskou 
nadílku. Do Mikulášských balíčků nám 
sponzorsky přispěla firma Amylon 
z Ronova nad Sázavou a ZD Velká 
Losenice. Letos jsme se pustili s dětmi 
do pečení vánočního cukroví. Děti to 
moc bavilo a zvládly napéct rovných pět 
druhů – pracny, perníčky, linecké, 
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rohlíčky a jeden druh nepečený – tatrankové kuličky. Naše pečení sponzorky 
podpořila firma Apoly z Ronova nad Sázavou, která nám věnovala krabičky na 
cukroví, které si děti vezmou domů jako dárek pro svoje rodiče. Děti také vyráběly 
vánoční přáníčka pro rodiče, ale i pro seniory z obce.  
 
Poslední akcí v roce 2020 pro nás bude 
vánoční nadílka, kdy děti pod školním 
stromečkem najdou nové hračky i učební 
pomůcky, které jim zpříjemní i zpestří 
každodenní pobyt ve školce.  
 
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří nás podporují a pomáhají nám, ať to 
jsou rodiče, obecní zastupitelé Nových Dvorů, firmy či jednotlivci. Vážíme si 
dobrých vztahů s vámi všemi. 
Přejeme vám radostné a klidné prožití Vánoc a v novém roce 2021 především 
zdraví a také všechno dobré. 
 
paní učitelky a děti z MŠ Nové Dvory 
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, 
dovolte, abych vás seznámil s činností místního hasičského sboru v letošním 

roce. 
       Činnost sboru se každoročně řídí zpracovaným a schváleným plánem na 

celý rok. Samozřejmě jsou akce, které nelze naplánovat a nikdo z nás nemá k 
dispozici věšteckou kouli, a přesto s nimi musíme počítat, předvídat je a být na ně 
teoreticky i odborně připraveni. Tím mám na mysli hlavně „ostré“ výjezdy jednak k 
požárům, živelným situacím nebo na záchranu lidských životů. Toto je také hlavní 
náplň činnosti dobrovolných hasičů. 

        V letošním roce se však 
objevil tolikráte a všude již 
zmiňovaný COVID 19 - virus, který 
ohrozil a neustále ohrožuje lidské 
životy, ochromil ekonomiku ale i 
společenské a kulturní dění v celé 
společnosti. 

        I přes tuto nesnáz jsme 
začátkem roku zorganizovali a 
uskutečnili již tradiční ples a dětský 
karneval, obě akce se vydařily. 
Rovněž také proběhla akce pálení 
čarodějnic v měsíci červnu. 

V průběhu roku 
pokračovaly dokončovací práce 
na nově rekonstruované hasičské 
zbrojnici, které hlavně 
představovaly úklidové a bílící 
práce. V současné době je 
budova zkolaudována a je 
využívána hlavně k uskladnění, 
parkování a opravám hasičské 
techniky. 

        Co se týká zásahové 
činnosti, letos bylo šest ostrých 
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výjezdů. Čtyřikráte naše výjezdová jednotka zasahovala při hašení lesního klestí, 
podíleli jsme se na likvidaci požáru slámy v areálu kravína a rovněž jsme se 
podíleli na vyprošťování osoby při lesních pracích. 

       Sportovní soutěžní 
činnost byla letos směrována 
pouze na mladé hasiče, kde naše 
družstvo obsadilo 1. místo a 
získalo putovní pohár starosty 
okrsku Velká Losenice. 

      Během roku probíhaly 
pravidelné schůzky v prostorách 
hasičské zbrojnice, kde někteří 
členové ladili svěřenou techniku. 
Vyzkoušeli jsme ji kromě již 
zmíněných ostrých výjezdů, také 
při čištění požární nádrže a 
zalévání nově vysázeného sadu na pozemku U lípy. 

       V současné době má náš sbor 137 hasičů, z toho je 41 žen a 26 mladých. 
Nejdéle sloužícím hasičem v našem sboru je br. Jaroslav Šmerous, který je členem 
sboru od roku 1953.  
             

Za SDH Nové Dvory 
Ing. Vladimír Halík, jednatel 

 
 

Vážení hasiči a jejich příznivci! 
 

Dovolte, abych využila možnosti příspěvku do Novodvorského zpravodaje a 
připojila se s přáním všeho dobrého. Letošní rok si na nás připravil situace, se 
kterými jsme se nikdy nesetkali, a které jsme se museli naučit zvládat. Vládní 
opatření kvůli koronaviru omezila i naše hasičské zvyklosti a zavedené akce. 

Koncem tohoto roku bohužel neproběhne 
ani naše valná hromada. Doufejme, že 
bude možné ji uskutečnit začátkem roku 
příštího, a nejen ji. Nevíme, ani zda a kdy 
se budou moci uspořádat plesy a další 
akce.    

Ráda bych se zmínila o dvou 
výročích. Tím prvním je 125. výročí 
založení našeho sboru. Dnem založení byl 
14. listopad. Obec tehdy přikládala nově 
založenému sboru velký význam, a proto 
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také nechala na vlastní náklady v roce 1901 postavit kolnu pro hasičskou stříkačku. 
Zmiňuji to proto, že letos na jaře proběhla kolaudace přístavby hasičské zbrojnice. 
Uklidili jsme ji, vymalovali a přebrali staré věci na půdě. A tím druhým výročím je 

10 let od uskutečnění rekordu 
v dálkové přepravě vody. 8. 
května roku 2010 vytryskla voda 
z hadice na vrcholu Devět skal. 
Trasa vedla z Dolních Louček a 
byla dlouhá 63,46 km. Taťkou 
celé akce byl náš tehdejší velitel 
Jirka Sáblík. Díky němu se Nové 
Dvory dostaly do povědomí 
mnoha hasičů.  

Děkuji všem, všem 
novodvorským hasičům a 
ostatním, kteří se dobrovolně a 
nezištně ve svém volném čase 
podílejí na chodu sboru, 

pomáhají na pořádaných akcích a reprezentují naše Nové Dvory.   
Na valné hromadě bývá zavedeným zvykem poklonit se těm, kteří naše řady 

bohužel opustili. Letos to byl dlouholetý člen sboru, bratr Josef Lojek. Do našich 
řad vstoupil v roce 1974 a také s námi něco zažil.  Nemohli jsme se zúčastnit 
smutečního rozloučení, a proto jsme poděkovali alespoň položením věnce na 
hřbitově. Čest jeho památce! 

 
Přeji všem hasičům a jejich rodinám hodně síly a trpělivosti, hodně zdraví a 

optimismu. Doufejme, že se brzy zdrávi sejdeme ve větším počtu a budeme moci 
dělat to, co jsme byli zvyklí, bez roušek a všech omezení. 

 
Bc. Ivana Bedrnová, starostka sboru 
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Hasičský kroužek 
 

V letošním roce jsme se mohli kvůli různým 
omezením bohužel scházet pouze omezeně.  Děti máme 
opět rozděleny na dvě družstva – mladší a starší.  

 
Mezi mladší členy patří – Vojta Vítamvás, Šimon 

Langpaul, Lukáš Hort, Tomáš Hort, Ondřej Růžička, 
Jakub Sáblík, Anna Růžičková, Ludvík Táborský a 
Karolína Táborská 

Mezi starší členy patří – Anna Fišarová, Matěj 
Bedrna, Nela Kulhánková,Jaroslav Sáblík, Matěj Nepraš, Michal Bedrna a Matyáš 
Kulhánek. 

Vedoucí kroužku jsou Lucie Rosecká a Alena Hortová. 
 
Po rozvolnění jsme v létě začali trénovat požární útok na soutěže O putovní 

pohár starosty okrsku Velká Losenice. 
První soutěž se konala v Malé 

Losenici dne 23.8.2020. Byla to 
soutěž O pohár starosty Malé 
Losenice. Zúčastnilo se celkem 11 
družstev. Bohužel jsme do boje o 
pohár mohli nasadit pouze družstvo 
starších dětí, které jsme doplnili 

Kubou Sáblíkem z mladší dětí. Každé družstvo 
mělo dva pokusy. Za družstvo straších se 
zúčastnily čtyři družstva. I přesto, že se nám 
povedl pouze jeden pokus, stačilo to na vítězství 
a s časem 19,05 sec jsme vybojovali pohár za 1. 
místo. Jak již je tradicí, děti si pohár domů 
donesly z Malé Losenice pěšky. 

Druhé kolo proběhlo za krásného počasí  
12.9.2020 ve Vepřové. Celkem se zúčastnilo 12 
družstev. Soutěžila tentokrát obě družstva. 
Mladší děti, které jsou doplněny těmi  
nejmladšími členy se bohužel  ve velké 
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konkurenci umístily na posledním 6. místě, ale alespoň se mohou zlepšovat.  
Starším dětem, které byly sice také doplněny členy z mladšího družstva, se opravdu 
vedlo a s časem 15,3 sec se umístily na 1. místě.  I tentokrát - i když je to cesta 
delší, jsme si pohár odnesli domů pěšky. Byla to krásná procházka lesem, polem, 
loukou a potokem. Všichni si to užili. 

Třetí a zároveň poslední kolo O 
putovní pohár starosty okrsku Velká 
Losenice se konalo ve Velké Losenici  
20.9.2020. Celkem soutěžilo 12 družstev. 
Zúčastnilo se opět družstvo starších i 
mladších. Mladší družstvo se tentokrát 
opravdu alespoň trochu zlepšilo a skončilo 
na 5. předposledním místě. Družstvu 
starších se tentokrát nevedlo. Při obou 
pokusech jsme měli potíže, ale nakonec 
jsme je přeci jen dokončily, ale čas stačil 
pouze na 4. poslední místo. 

  
Naštěstí nám tato prohra neuškodila a 

v celkovém součtu jsme se v soutěži O 
putovní pohár umístili na 1. místě. Putovní 
pohár si děti odnesly opět domů pěšky. 

 
Těšíme se na další rok a doufáme, že bude pro soutěže příznivější a děti 

budou moci dále reprezentovat SDH Nové Dvory. 
 
Přejeme Vám klidné prožití svátků vánočních a hlavně hodně spokojenosti a 

zdraví do nového roku 2021. 
 
Lucie Rosecká a Alena Hortová – vedoucí mladých hašičů       
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Koumáci 
 

Letošní rok nám moc nepřál. 
Když jsme začali  - tak jsme 
kvůli Covidu 19 museli skončit. 
 

A k letošnímu roku, Koumáci kvůli malému počtu dětí končí. 
 

Děkuji všem dětem za jejich fantazii, nadšení a připojuji pár fotek jako 
vzpomínku na uplynulá léta. 

Na konec bych Vám chtěla popřát šťastné a pohodové Vánoce plné lásky, 
porozumění a do Nového roku hlavně hodně zdraví a ať je rok 2021 lepší než 
ten letošní. 

Marie Fišarová 
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Lesní hospodářství 
 
Jak všichni víme, kůrovcová kalamita pokračovala i 

v letošním roce. Navzdory tomu ,že tento rok byl studený a 
vlhký ,situace v našich lesích se moc nezměnila. Proto byla 
počátkem roku sepsána smlouva s firmou která téměř celý rok prováděla 
těžbu a výkup dřeva. 

Bohužel tato spolupráce neprobíhala podle našich představ a tak byla koncem 
října tato smlouva ukončena. Smutné je ,že tato firma po sobě zanechala 
nedodělanou práci. Až nyní se nám podařilo zajistit dokončení prací a odtěžení 
firmou jinou. Vzhledem k tomu, že 
většina našich lesů je v těžko 
přístupném terénu stojí nás tyto 
práce dost sil i finančních 
prostředků. Navíc v určitých 
lokalitách není možné se pohybovat 
dokud není zem natolik promrzlá, 
aby se po ní mohla pohybovat těžká 
technika . Terén je po letošním roce 
moc podmáčený. Nemáme proto jinou možnost, než čekat na mráz.V určitých 
lokalitách se nám již podařilo zajistit úklid lesa pro budoucí výsadbu. 

Je to asi divné ale v úklidu nám na jaře pomohla epidemie, protože hodně lidí 
zůstalo doma a tak rádi přislíbili svoji pomoc. Díky nim jsme v některých lesích 
odvedli opravdu pořádný kus práce.  Všichni víme, že to je pěkná dřina a proto jim 
patří veliký dík. Jsou však ještě stále místa která na svůj úklid teprve čekají. Na 
některých místech ( u Lípi, Pod lesejkem)  byla již provedena výsadba stromků 

zároveň s oplocením proti okusu zvěří. 
Nyní několik čísel. V letošním roce bylo v našich lesích 

vytěžěno 1723 m3 dřeva. Z toho bylo 1099m3 kulatiny a zbytek tvoří 
vláknina. Většinu se nám podařilo prodat, což v dnešní době také 
není snadné. Bylo vysázeno 2000 smrků,1 690 dubů a 50 třešní. 
Tyto na svahu za Horním rybníkem. I letos měli občané možnost 
přihlásit se k tzv. samovýrobě. Bohužel na tuto výzvu zareagovali 

pouze dva zájemci. Je to škoda. 
Závěrěm mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakoukoli činností podíleli na 

obnově našich lesů. Ať už to byla těžba, úklid a nebo sázení stromků. Pevně 
doufám, že nám svoji přízeň zachovají i budoucích letech. 

Přeji všem krásné a klidné svátky vánoční a do nového roku především pevné 
zdraví.    

        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 nebo starostkou obce, kteří 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 

 

Pohyb obyvatel obce v roce 2020 
Stav k 31.12.2019            322 
Narozené děti 2020          3 
Zemřeli 2020              4 
    Přistěhováni 2020      6 
    Odstěhováni 2020           7 
    Stav k 20.12.2020       320 
 

Statistika počtu obyvatel obce 
 

Datum Celkem Ženy Muži
20.12.2020 320 166 154
20.12.2019 322 169 153
18.12.2018 323 170 153
18.12.2017 341 179 162
18.12.2016 332 173 159
18.12.2015 336 178 158
21.12.2014 330 176 154
21.12.2013 320 168 152
22.12.2012 313 167 146
17.12.2011 318 172 146
21.12.2010 318 173 145
20.12.2009 310 170 140
22.12.2008 302 164 138
21.12.2007 292 160 132
01.05.2007 287 156 131
20.12.2006 268 147 121                                            
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 Významná životní jubilea oslavili: 
 

Palečková Blanka 
Závodný Josef    
    Fišarová Alena 

       Šmerous Jaroslav 
  Mokrá Oldřiška  Šmerous Jaromír 
       Langpaul Miloš 

      Benc Jaroslav 
Doležalová Alena 
Peschová Iva 

Havlíčková Dana 
Sobotka Josef 
Němec Ladislav 

 Občané, kteří oslavili velice krásná výročí:  
 
Mokrý Miloslav    81 let 
Homola Bohumil    82 let 
Homolová Ludmila    82 let 
Halíková Marie    83 let 
Šmerousová Marie   83 let 
Šmerous Jaroslav    84 let 
Fišarová Jiřina    85 let 
Vencálek František   85 let 
Fišarová Marie    86 let 
Šmerousová Jaromíra   86 let  
 
Cimplová Marie     87 let 
Janáčková Marie    88 let 
Palečková Blažena   92 let 
 
  Nejstarším občanem naší obce je pan 

 

Čermák Jaroslav 93 let 
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Přihlásili se k trvalému pobytu: 
 

Dospěl Pavel 
Páralová Martina 

Seifertovi Michaela, Miloš, Kristián a Denis 
 
 

Vítámvás Dominik 
Neubauerová Elen 
Wassebauerová Jenovéfa 

 
 

 
 
Macháčková Zita 
Lojek Josef 
Sobotková Marie 
Pomejová Marie 

 
 
 
 

Oznamujeme, že od ledna 2019  
funguje nová emailová adresa obce: 

 
obec@novedvory.eu 

 
 

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

https://www.novedvory.eu 
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Na tomto místě přinášíme 10. 
díl z kroniky rodu Flesarů, ve 
které se píše o naší obci. (text 
není nijak upravován) 

  
 
Rok 1494:  
Rok započal a to 

už všechno zaplacené máme, tak odpočívati den nějaký 
můžeme. Když na hamr koukám, smutno v duši mé 
často jest, když vidím, jak dým odchází. I ten majitel 
nový práci ukončil v říjnu. Tak jako já jsem dělával to.  

Dověděl jsem se, že v měsíci decembris (prosinci) 
léta minulého Polná slib dostala od pána Jana Bočka na 
Polné o jarmacích nových. To prý na jeho prosbu u 
krále našeho Vladislava, aby pro Polnou uděliti ráčil 
ještě dva jarmarky navrch, kromě těch, co už tady 

dlouho máme. Ty staré už dlouho jsou a to snad už za vlády krále našeho Jana Lucemburského, 
blahé paměti. Ty nové, co slíbené byly, tak že se držeti rok každý budou po dní až 8 jdoucí za 
sebou ode dne svatého Jiří a pak ode dne svaté Kateřiny. A také že ještě v platnost potvrzeno 
jest to, že Polná mohla zakročiti, že na vzdálenost 1míli od města Polné nikdo jiný pivo vařiti 
nesměl, taktéž prodávati i nalévati, toho moku dobrého.  

Měsíc marcis (březen) velice teplým se ukázal a déšť padá a sněhu před očima už pomalu 
není, i když síla velká ho od konce roku minulého všude ležela a silně zmrzlý on byl. Nezvyklé 
jest, když už v měsíci dubnu někteří lidé na pole zkouší jíti. Takový i já jsem s rodinou svou, 
ale práce to špatná jest, když kolesa vozová na loket jeden do bahna zapadají. To raději měsíc 
počkám.  

Jen ty včely a ptactvo zpěvavé se k práci mají, aby potomstvo nové do života uvedli.  
Děláme na panském jak s tažným dobytkem, tak i pěšky, jak každý druhý robotýř. Dobytek 

se všude po lesích toulá a to svinský i hovězí, tak okousáno všechno jest. Náš lesík malý jsem 
rahny ohradil, aby ty potvory tam jíti nemohli.  

Opět se ukazují nové písmena, které se trochu změnily, ale některé stejné jsou. Jest to svízel 
velká, aby člověk rozuměl tomu dobře. Ale naučiti se to musím já, žena i dítka naše, jak 
vždycky zvykem bylo.  

Také napsati musím, jak to v chalupě naši vypadá a jak 
žijeme. Máme Jizby 2 v jedné žije rodina naše v druhé žili 
naši rodičové. Ta jedna veliká jest a druhá malá. Podlaha z 
hlíny tvrdé jest a ni sláma režná se každý měsíc nová pokládá, 
aby teplo na nohy bylo. Také okénka malé, zalepené s kožek 
oveček nenarozených, na nich ještě okenice dřevěné. Na 
povale na trámu silném, jest kotel železný zavěšený, vyrobený 
z huti naši bývalé. Pod nim oheň hoří den každý. V něm se 
všechno jídlo vaří. Jinak ještě pec hliněná jest v koutě jednom, 
kde se chleba peče i placky všelijaké, ale jen někdy. V koutě 
jednom široká postel jest, kde rodičové spí přikrytí šubami 
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velkými z ovcí udělaných. V loži sláma jest režná. Ta každý rok se mění, protože blech jest po 
celý rok hojně v chalupě každé.  

Okolo stěny dlouhé lavice jsou a stůl 
veliký u nich, kde všechno jídlo se pojídá 
den každý. Také police na stěnách jsou 
zavěšené na hrnce hliněné i železné a 
všelijaké věci do kuchyně a na jídlo 
potřebné. U kotle jest špalek na sekání 
dřeva, dobrá sekyra železná a hubka, troud, 
křesadlo na oheň dělání. U dveří jest skřipec 
na louče smolné a pod nim škopek vody 
plný, aby uhlíky hořlavé tam padali a oheň 
chalupu naši nezadávil. Dítka spí na zemi na 
slámě vysoké, přikryté také šubami velkými. 

Pod hlavu mají kožešiny malé. Také štoudve a škopky všelijaké dřevěné na zelí, vodu, také 
truhlici na mouku a zrní. V koute jiné, jest řepa na jídlo i krmení dobytka našeho. Když zima 
jest, tak i kury, svini malé, ovečky malé s námi v jedné jizbě jsou. To pak smrad nevídaný jest.  

U chalupy chlév, kde koně, voli, krávy jsou,ovce pak venku v ohradě dobré. Za chalupou úly 
včelí, pěkné, dohromady 8. Strom jeden štěpový na jablka stromová. Studnici svoji máme 
dobrou, která ohradu má, aby neštěstí nepadlo na dítka malá či dobytek nepozorný.  

V zimě šuby velké nosíme i malé, okolo pasu suknice zamotanou až na zem jest. Také 
kožíšky krátké, beranice na hlavu ovčí, psí i tchořové. Na nohy v zimě krbce ze dřeva i s kůže 
všelijaké, jinak když teplo panuje, to každý bosý chodí. Haleny nosíme na těle našem z plátna 
režného i jiného, tak i ženy chodí oblečené po rok celý skromně.  

My Flesarové všichni jsme vlasů černých a dlouhých až do půli pasu našeho, vzadu svázané 
kůži. I vousy dlouhé nosíme po celý život svůj. Oči černé, jako uhlí máme a všichni víme, že 
rod náš vlašský takový vždy byl. Jen ženy některé naše už jiné jsou. Postav jsme vysokých, 
větší jako lidé co tady rodáci jsou staří. Ti někteří zakrslí jsou, až příliš malé postavy Vlasů 
černých, kaštanových, ale i jako sláma světlých, očí všelijakých. Ti co z Němec došli, většinou 
šerední jsou a hlavně vlasy ryšavé, jak lišky lesní a očí zelených, oči čistě zelené zlé a 
nebezpečné jsou každému.  

Zapsaw Flesar Wacslaus III. robotyrž panski W Dwory 
nowi.  

Celý rok 1495, 1496, 1497 chybí  
 
Rok 1498:  
Velká zima se drží a velké fujavice panuji několik dnů za 

sebou. Tak už jest od polovice měsíce decembris (prosince). 
To oheň v peci hoří den celý i noc, bez toho se spáti, ani nic 
jiného dělat. Všude máme hodně slámy, aby teplo držela a 
každá škvíra se ucpává. To pak zase dým, co od pece 
stropem utíká, do očí silně štípe a každý kašel a rýmu má. 
Nejhorší jest, že máteři má milá pořád leží a naříká, jak zle 
ji jest na těle celém. Nic jísti nemůže, zuby nemá a špatně už vidí čas dlouhý. Všelijaké lekvary 
sháníme a vaříme, ale nepomáhá zhola nic.  
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Pořád se chodí na statky dělati, také do lesa jezdíme dřevo rubat a pak se vozí na strany 
daleké. Když velká zima jest, to nikdo jíti nechce a pak zle se panstvo zlobí. Nám to však jest 
jedno, ať nám hrozí všelijak.  

Od počátku aprilis (dubna) přece se trochu lepší čas a dni delší a teplejší jsou.  
  
Nesstiestie padlo na familiju Nassu dobrau u nas Dnia 14 - ho dnia Miesycy Aprilis Letha 

1498 Umržila Nasse Myla Materžu Marye Flesarewa W Dwory novi W Wieku Leth dobrych 
62 Dussi gegi Odpocžinek Pržegem amin  

Pohržebena Gest na Hržbitiwie W Polny od kazatele N asseho bratrskiho o  
 
Ty dni druhé smutné pro nás nastaly, ale takový život jest. Když dobrý člověk odejde, to pak 

dlouho v mysli své člověk vidí. Panstvo nevěří, že když člověk chorý jest a hnouti se nemůže, 
že také jísti musí. Ale nikdo neví, jaký konec mu život konce uchystá.  

Na jaře plno práce jest na stranách všech a nikdo neví, kde prvně začíti má. Jako vždy, tak na 
panských a pak na svých se dělá. Rád ještě pomůžu těm, kteří by jen rukama svými hrdlovat se 
museli sami. Oni pak rádi pomohou nám, když hodně práce na nás na podzim, nebo na jaře leží.  

Rádi jsme, že více pole, louka i pastviny máme, když hamr jsme prodali, tak peníze nějaké 
máme i sestra milá má. Když ona tady bydlí, blízko nás ve vsi stejné, lepší to jest a vzájemnou 
pomoc si děláme.  

V hamru se dělá, ale méně hamerníků tam jest. Zase mne žádaly, abych tam šel, ale já se 
pořád rozhodnouti nemůžu i když chuť bych měl. Jest tam chlapů 6 a ten majitel málo se tady 
ukazuje, jen nařizuje, co se dělati má a na všechno dohlíží jeden jeho člověk, který rozumí 
tomu. Formany si jedná podle své chuti a pokaždé odjinud.  

Doma máme všechno seno, tak rádi jsme a dobytek na pastvisko naše pouštěti mohu i svině 
domácí. To nikdo nemá v celé vsi malé. Když času bývá, tak se v chalupě pořád něco 
zlepšovati dá, aby na zimu dostatek dřeva bylo, louče, také děláme voskovice s vosku včelího i 
loje hovězího. Také kůže vyděláváme ovčí, kozí, ale i hovězí. Také když ubiji nějakou kunu, 
neb tchoře škodlivého. Také jsem vlčka zabil, tak z něho kůži dobrou mám.  

  
U sestry my Myly Lydmily martinkowi 

Pomržiw Syn Myly gegich Wacslaw, martinek 
zwanerg W Dwory nowi Dnia 11 - ho julis 
Letha 1498 W Wieku 8 Leth, on do wody spad y 
Utopiw se.    ( doslovný opis)  

 
Za roboty se platí stále méně, ale více dani platit musíme i také desátky pro vrchnost na 

Jiřího a Havla dne toho ustanoveny pevně jsou. Alespoň že ty jaramarky časté v Polné, Žďáru a 
Přibyslavě jsou. Něco vidíme, něco slyšíme a také se dá něco prodati i koupit. Také i papír, 
když nějaký potřebuji v Polné Žid jeden dobrý papír dělá, tak pár kousků vždycky beru. On zná 
mne. Také i dítka učím psáti, tak nějaký potřebujeme.  

Úroda doma jest, tak spokojenost jest. Všeho se nám hojně urodilo, takže něco prodati se dá. 
Hojnost medu byla, tak to rád každý na chléb i do jiných pokrmů dává.  

Lovil se rybník v Hrbově, Brzkově a v Nížkovi. S koni jsem jezdil a do Polné, Žďáru a jinde 
se jezdilo a prodávalo v kádích velikých. To už mrazivý vítr panoval, ta oblékati a obouvati se 
všelijak musíme.  

Zima započala brzy, už koncem octobris (října) mrazy započaly, ale za dnů 10 dosti sněhu 
vypadlo. Tak skoro po celý čas, do konce roku toho bylo.  
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Zapsaw Flesar Wacslawus III. Robotyrž panski  
 
Celý rok 1499 chybí  
Rok 1500:  
Konec století minul a nový letopočet 1500 jest. To divné velké numero se ukazuje. Nikdo 

neví, co bude čekati nás, jak život dál bude a neb stejné se to bude nacházeti.  
Jsou li lidé, kteří na pověry, strašidla neštěstí věří a mnozí říkají, že i v kostele katolickém se 

praví, že roku toho najisto konec světa bude. Nikdo neumí si to vyložit, co pak bude, kam my 
všichni půjdeme? Také že mrtví zase obživnou a pak že se souditi všechno bude. No to by byla 
šlamastyka. I když bych rád se setkal s otcem i matkou svou i dávnými předky. Tak jsem sám 
zvědavý, co se z toho stane?  

Celou zimu, jako rok každý plno práce rozličné jest. V řadě první, jest do statek v Polné a 
Nížkovi, kde jsou požadovány roboty od rodiny každé a nikdo vyjmouti se nemůže. Také doma 
člověk potřebuje věci potřebné dělati.  

Rozhodnuli jsme se, že dům náš celý přestavíme a možná že nový celý bude, když za hamr 
jsme peníze dostali dobré. Musíme si v hlavě všechno spočítati a povolení od vrchnostenské 
kanceláře míti. Také materiálu by hodně potřeba bylo. Chtěli by jsme ho míti s kamene 
dobrého, dřeva suchého, aby lepší byl. Otec zemřelý náš, vždycky takové přáni chtěl míti. On 
tuze byl pracovitý a moudrý. Dobře on věděl, co činiti jest potřeba. Říkával také, aby jsme se 
všichni v rodině celé rádi měli, aby jsme lidem druhým zle nečinili a pomáhali jim. To samé my 
dětem našim do hlavu den každý dáváme na mysl jejich.  

I když zima tak zlá nebyla, přece týdnu několik mrazy silně drželi a sněhu vypadlo skoro 3 a 
půl lokte. To jest více, jak do pasu člověka dospělého.  

Jaro začalo brzy a už v majus (květnu) polovici všichni pilně na poli pracuji panském i doma, 
jak čas se dá. My více polnosti máme, tak i více práce dá to. Syn můj milý Jiřík, hodně už 
pomáhá nám.  

Povolení na stavění mám dojednané i zedníky s 
Újezda a Hrbova mám a mistra tesařského z Poděšína 
jsem sehnal. Tak pilně vozíme kamení, písek s řeky, 
vápno až ze vsi Stáj, panství rudolecké. To tuze 
daleko jest, ale dobré bÝvá. Ještě že ten les svůj 
máme, tak se lepší dělá to, také i koně, voly a tak se 
všechno levněJi udělá. I lidé různí nám hodně 
pomáhají za peníz od nás dobrý co dostanou. Nakonec 
jsme si zjednali vápeníka na vožení vápna. On 

vždycky 1x za týden s voly svými vápno prý s Polné vozÍ.  
Pilně pracujeme a náhle se z Polné objevil úředník panský, že zle se mnou bude. Že musím 

zaplatit z místa na zahradě své, kde chalupu stavím. To však nikdo nikdy neoplatil, co paměti 
jest. Jen oznámeno bylo a více nic. To on na mne požaduje hned na ruku jeho zaplatit 4 zlaté a 
40 grošů navrch. On žádný glejt mne nedal, pravil, že rád můžu být, že tak dobře jsem pořídil. 
Lotras jeden panský, stěžovat si nemám komu, takový pořádek panuje. Čert ať ho trhá, k vůli 
němu se věšeti nebudu.  

V měsíci srpnu velké ochlazení nastalo najednou. Velké krupobití přišlo a to trvalo hned po 
polední dosti dlouho. Slunce viděti nebylo, jako by nebe na zem padlo celé. Místy úroda 
poničená prý jest, ale vsi naši se to uhnulo.  

Konečně chalupa už pokrytá novými došky jest a všechno do ni stěhujeme. Podezdívky 
máme vyšší a celé s kamene a vápna dobrého, ostatní všechno ze dřeva, jak se staví všude 
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okolo. Dvě jizby máme a černou kuchyni, pod zemi máme vykopaný sklep na řepu a zelí, to 
jest věc tuze dobrá. Tak se mrazu báti nemusíme, tak dobře žíti se bude nám v chalupě celé 
nové. To staré jsme všechno na hromadu velkou dali a do ohně dávati to po troškách budeme 
let několik.  

Robotovat chodíme všichni, celá rodina naše i syn Jiřík i dcera Lydmila.  
Když trochu času jest a dni volné jsou, to rádi si jdeme poslechnouti kazatele našeho dobrého 

do Polné. On také domy naše bratrské navštěvuje a tam potom hovoříme o všem potřebném, ne 
jen o církvi, ale také o životě, robotách, lásce i nenávisti, nespravedlnosti i týrání lidu 
venkovského a hýřivý život na zámku. On mnoho míst cizích navštívil, byl v zemích 
Německých i Polanských, v zemi Uherské Horní i Dolní, také až v zemi balkánské, kde bratři 
naši Srbové žiji. Také byl v Lužici Srbské Horní i Dolní, kde lid ten blízký jest jazyku našemu a 
tuze sužován těmi Sasy a Prusy jest. Oni násilně poněmčováni jsou tvrdě. V Prusích i Sasku, 
jest Slovanů mnoho, kteří prý až k samému Berlínu sahají a také až k moři Baltskému. To my 
stejně nevíme, kde jest to, ale víme, že i tam jsou bratři naši. Také pravil, že se chystá daleko do 
zemí východních, na Ukrajinu, na Rus a dále ještě na východ, když peníze nějaké míti bude. To 
by pak více jak na rok celý se konalo. Tak prý by nový kazatel na čas ten přišel k nám.  

Úroda doma jest dosti dobrá a tak na jarmarcích se něco prodati dá i něco zakoupiti, co doma 
nemáme. Zaplatili jsme daně i desátky potravní,  aby pokoj byl.  

Hony jsou a lovení rybníků v Polné a Hrbově také. S koni jezdíme a pak daleko se to rozváží, 
jak nakázána bývá.  

Zima započala od 18 - dne novembris, ale sílou velikou i mrazy pevnými do roku konce 
tohoto.  

Zapsav Flesar Wacslaus III. robotyrž panski  
 
Rok 1501:  
Tak století rokem tím 

prvním zas počalo a ten 
konec světa, jak lid 
strašený byl nepřišel. To 
pak ti faráři katoličtí v 

kostelu jejich praví, že to může býti jistě rok jiný, ale že to přece někdy bude. Oni dobře lid 
strašiti umí slovy lacinými.  

Protože naše rodina celá i dítky naše dobře čísti i psáti umí, to lidé rozliční k nám o pomoc 
radit se chodí. To tuze nelíbí se vrchnostenské kanceláři na Polné. Ale za to nic nám udělati 
nemohou. Jest to velká čest pro nás. Když je člověk hloupý, to líbí se jim tuze. Naše dítka, co 
zvykem starodávným jest se vždycky od let 5 - 6 už tak učí písmenka psáti i čísti.  

Zima ta jest dosti slabá, tak už dlouho nebylo. Mrazy chodili jen v lednu a pak jen trochu po 
dnech 3 - 4. To jest věc dobrá, tolik zima v chalupě naši není, i když ona pěkná a nová jest, tak 
když mrazy uhodí, všichni stejně zimu mají. V Polné v domech větších už dymníky (komíny) 
maji a jest to věc prý náramně dobrá. To pak kouř všechen od pece jde ven otvorem tím jedním. 
Na vsích nezná to nikdo a ten kouř utíká otvory, ve stropu a ten pak dál na půdu a odtud zase 
otvory všelijakými. Někdy, když člověk s kopce se na ves některou dívá, to jest, jako když 
chalupa každá hoří, jak z děr všech kouř jde do nebe.  

Už v konci dubna na pole se šlo a dosti se práce daří, protože teplé povětří dlouho drží a 
všechno vysychá. Dali jsme do země zrno režné, oves i trochu prosa, hrachovina, mák i fazoly. 
Hlavně řepa a zelí hodně se dává. Také lnu trochu sejeme a konopí se pěstuje také. Máme 4 
malé ovečky, 2 telátka, 2 kůzlátka. Husa a kvočna na vejcích sedli a tak budeme míti housata 
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12, kačen 9. Také i kuřata malá budeme mít později. Vozy 2 co máme, jsem nechal železem 
okut kolesa dřevěná. To pak delší čas vydrží. Také 2 oradala jsem si udělal sám, brány dřevěné 
a válec dřevěný a drcení kusů hlíny na poli našem, to jest novinka. Odvodnil jsem se synem 
mokrou louku, aby více sena bylo.  

Na zámku zase opravy se dělají všelijaké. Jak v komnatách velikých, tak i okolo zámku toho 
velkého. Nové okenice se dávají na okna 6 a také některé okna už pod sklem budou, to jest 
novina veliká. Ten pán na zámku si dobře žije ale i tak prý často nemocný že bývá. On pak do 
kostela katolického chodí často, kde hojné dary dává na uzdravení své. Ten Jan Boček, byl jest 
nejvyšším sudím zemským markrabství na Moravě, jest to velice vysoké postavení mezi 
panstvem i soudy zemskými. On však prý za to i tučný peníz rok každý dostává. Jeho syn 
Hynek Boček, zvaný Zajimač z Kunštátu v Moravě, jest často při rozhodování a jednání s 
konšely polenskými a s jinými úředníky na Polné. On jistě bude pánem dalším, kdyby otec jeho 
zemřel náhle. Ten otec jeho, často nemocný prý bývá a mnoho času proleží na chorobu nikdo 
neví jakou.  

Ještě všelijaké úpravy děláme okolo chalupy naši, aby všechno pořádně uděláno bylo. Sestra 
má, co vdaná jest u nás ve Dvorech už také 3 dítky malé má, manžel dobrý jest a ta rodina s 
námi dobře se drží a my všichni dohromady rádi se máme. Tak nás rodičové naši zemřelí učili 
lásku k sobě chovati a pomáhati si po život celý náš.  

I když úroda dobrá se ukazuje, na řepy a zelí se slétávají hejna motýlu bílých a žlutých. Ty 
pak vajíčka kladou hojně a pak housenek jest tisíce. Ty potvory žerou všechno a nám pak na 
podzim málo špatného ostává. Ptactvo nebeské velkou námahu si nečiní a nesbírají to. To pak 
my chodíme a šlapat ty potvory musíme na zemi tvrdé. Aby dosti nebylo, tak zase i do klasů 
režných všelijací brouci se usídlili a zrno celé vyžírají.  

Vyšlo nařízení, kdo jakoukoliv potvoru živou na poli svém, lukách svých i lese svém, tu kůži 
vydělati musí pěkně, maso si ponechati může, ale tu kůži čistou a jemně vydělanou a sucho, na 
zámek dáti musí. Kdo tak neučiní, pokutu platiti bude 3 zlaté hned, nebo 2 týdny šatlavy 
v Polné. To nás velice tíží, protože člověk také nějaké věci takové potřebuje na zimu pro sebe i 
na věci jiné. Panstvo i ti úředníci potvorní tuze mazaní jsou, aby si přilepšili. Mnohé z toho, co 
odevzdáváme, zůstane ve špíži jejich.  

Konšelé městští na Polné žádají vrchnost na zámku, aby vždycky náklonnost k poddaným 
měla a spravedlivá byla. Ono potřebné to jest, protože dosti často stížnosti na kanceláře chodí 
od lidu robotného.  

Podzim sice pěkný jest, ale úroda chabá se ukázala. Kupovat se musí všechno možné, aby 
jídla na zimu dosti bylo, protože to, co poklizeno bylo, stačiti nemůže nikomu.  

Lovení rybníků se konalo v Horní Věžnice, České Jablonné a Hrbově. To pak mnoho práce 
bývá, zvláště, když už většinou sníh padá i mrazy se objevuji. Potom tuze mnoho mužů 
nemocných z té vody a bahna ledového. Také i hony se opět konali, jako rok každý a všichni 
poddaní, kde v které vsi jest hon, oni všichni 
jíti musí s rodinou celou i dítky od let 6. To 
pak veliká mela bývá po lesích okolo nás i na 
polích všech.  

Zima se uchytila pevně od dne 19 - 
novembris (listopadu) a pevně se drží do roku 
konce.  

Zapsav Flesar Wacslaus III. robotyrž w 
Dvory i Polny  
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