Jarní duha.

Letní pohled na
oplocenku.

Zimní lípy.
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Úvodní slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
prosinec se chýlí ke svému konci a blíží se nejkrásnější svátky v roce.
Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.
Celý dům naplní vůně jehličí, purpury a sladkého cukroví. Ozdobený
stromeček se rozzáří stejně jako oči našich dětí, které budou s napětím
očekávat dárky od Ježíška.
Nastává čas bilancování a pro mnohé z nás také čas přemýšlení o
budoucnosti. Je pravda, že tento rok byl v mnoha směrech jiný, než jsme
byli zvyklí a nějakým způsobem se dotkl každého z nás. Věřme, že rok 2022
bude v mnohém lepší a klidnější.
Zdravý rozum, ohleduplnost a lidskou slušnost budeme
potřebovat i po celý příští rok. Vánoce nám tyto vlastnosti
nepřičarují, ale mohou nám pomoci k nim najít tu správnou
cestu.
Konec roku bývá spojován s rekapitulováním, dovolte mi proto seznámit
vás s projekty, které se nám v letošním roce podařilo realizovat.
V měsíci lednu byla uspořádaná již tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou České republiky. Kvůli pandemii Covid však nechodili po obci
koledníci, ale pokladničky byly umístěny v obchodě a na obecním úřadě,
kam mohli lidé své příspěvky odevzdávat. Bylo vybráno pěkných 9 210,-.
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Panu Josefu Halíkovi, Petru Halíkovi a
René Maškovi byl na dobu 15 let pronajat
rybník „Učitelka“ a panu Martinu Zachovi
na dobu 20 let rybník „Horní“. Všichni
nájemci musí splnit podmínku odbahnění
rybníků do konce roku 2022.
Z operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v rámci výzvy Šablony III
byla mateřské školce v Nových Dvorech
poskytnuta podpora na chůvu k dvouletým dětem ve výši 220 206,-.
Firma COOP Velké Meziříčí požadovala po obci úhradu ztráty prodejny
ve výši 62 684,-. Z této částky Kraj Vysočina z programu „Venkovské
služby“ poskytnul obci dotaci ve výši 70% tj. 43 879,-.
Na okna do sálu kulturního domu byly zakoupeny venkovní žaluzie.
Pořízení těchto žaluzií vyšlo na 115 689,-.
V letošním roce se za přispění dotace z programu „Obnova venkova
Vysočiny“ zakoupil zametací kartáč + závěs. Závěs se připevňuje na předek
traktorové sekačky, když se používá zametací kartáč. Zakoupením kartáče
se urychlila údržba chodníků a komunikací v obci. Pořizovací cena kartáče
+ závěsu byla 230 505,-. Dotace z Kraje Vysočina byla 100 000,-.
Ve vodovodním vrtu č. 1 (pod remízkem) přestalo fungovat čerpadlo a
muselo být vyměněno za nové. Cena čerpadla byla 54tis. Kč. Staré čerpadlo
vydrželo ve vrtu sedm let.
Byl opraven propadlý kanál u domu č. p. 58. Firma VHS ze Žďáru nad
Sázavou kanál opravila za cenu 60 110,-.
Cesta v Gromě byla zpevněna sutí a recyklátem. Navezenou suť rozhrnul
pan Kocourek.
V letošním roce byla podepsána smlouva na těžbu kůrovcového dřeva v
obecních lesích s firmou Jehlička z Herálce. Vytěžilo se 691,3 m3 dřeva.
Zbývá dotěžit svah za penzionem Starý dvůr.
Obec zakoupila v letošním roce 4
000 ks sazenic smrčků, které byly
vysázeny v lokalitě „Kříži“ a
„Gromě“. Na tomto místě bych
chtěla
poděkovat
všem
dobrovolníkům, kteří se sázení v
měsíci dubnu a říjnu zúčastnili a
obci s výsadbou stromků pomohli.
Moc si jejich pomoci vážíme. Další
vysazenou lokalitou po těžbě
kůrovcového dřeva je plocha k
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Ronovu (nad chatou pana Tománka). Zde byla firmou Lesní družstvo obcí
Přibyslav postavena oplocenka, do které firma vysázela 14 350 ks sazenic, z
toho 55% sazenic zpevňujících (buk, dub, modřín, javor) a 45% sazenic
smrku. Cena za nákup sazenic, výsadbu, stavbu oplocenky a ošetření
sazenic proti klikorohu borovému byla vyčíslena na 384 241,-. Dotace z
Kraje Vysočina byla 164 500,-.
Firma René Mašek v jarních měsících zpevnila plochu před zadním
vchodem do mateřské školy. Byly zde položeny zatravňovací dlaždice a
dokončen chodník, který vede ke vchodu do budovy. Cena za tyto práce
byla 80tis. Kč.
Obec vykoupila pozemky v celkové výměře 2 255m2/40,-/m2.
V rámci obnovy zeleně v obci začala firma
Stránská z Ostrova nad Oslavou s výsadbou a
údržbou zeleně. Obec má záměr vrátit do
obce co nejvíce zeleně.
V letošním roce byla v Sázavě zahájena
přestavba kompostárny, v níž má obec
25% podíl. Stav technologické výbavy kompostárny byl
již nevyhovující a nákladný. Firmou EKOMPROS je
zpracován projekt. Rozdělení nákladů na přestavbu kompostárny bude
vypočítáno podle velikosti obce.
Byla podána žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
místní komunikace, bohužel tuto dotaci obec nedostala.
V roce 2022 bude v obci probíhat oprava silnice I/19. Oprava začne od
ronovského kopce (značka Kraj Vysočina) až ke značce Nové Dvory směr
Žďár nad Sázavou. V době úplné uzávěry silnice nebude do obce zajíždět
autobus. Náhradní auto bude svážet občany cestující do Přibyslavi nebo do
Žďáru nad Sázavou. Náhradní auto bude jezdit na zavolání. Aktuální
informace budete moci sledovat na webových stránkách obce, popřípadě
budou hlášeny místním rozhlasem.
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Na začátku roku 2021 vstoupila v
platnost nová odpadová legislativa.
Jedním z cílů odpadové legislativy je
zefektivnit
využití
recyklovatelného
odpadu
a
eliminovat
množství
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komunálního odpadu, který končí na
skládkách. Poplatek za uložení odpadu na
skládky se bude postupně navyšovat z
500,- až na 1850,- v roce 2030. Obce mají
možnost odevzdat část odpadu na skládku
za sníženou cenu tj. v letošním roce 200kg odpadu/obyvatel. Odpad, který
přesahuje vypočítané množství odpadu, uhradí obce v plné výši
skládkovného tj. v letošním roce 800,-. Cílem nové legislativy je snížit
množství odpadu na skládkách. Každá změna je výzva. Snad se nám
podaří i díky přístupu každého z nás tyto cíle naplnit. Každý z nás může
pomoci třeba snahou předcházet vzniku zbytečných odpadů a správným
tříděním těch, které vzniknou.
TŘÍDĚNÍ SE VYPLATÍ
Děkujeme všem občanům, kteří zodpovědně třídí odpad.
Sbírka na pomoc Moravě
V červenci proběhla sbírka na pomoc obcím postižených tornádem,
vybráno bylo 25 100,-- a zastupitelstvo obce schválilo pomoc z rozpočtu
obce ve výši 30 000,--. ZO schválilo poskytnout tyto peníze obci Tvrdonice,
ovšem po telefonické dohodě starostky naší obce a starostky obce
Tvrdonice a na žádost starostky Tvrdonic o zaslání daru obci Hrušky,
která byla nejvíce postižená, byla částka 55 100,- odeslána na transparentní
účet obce Hrušky.
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- Oprava kapličky a úprava okolí kapličky
- Oprava božích muk na prvním kopci
- Zasíťování stavebních pozemků
- Příprava projektu na umístění herních a sportovních
prvků
- Vybudování podzemních kontejnerů na komunální
odpad
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kdo se jakoukoliv měrou podílejí na
organizaci společenského života v obci.
Poděkování patří také všem občanům, kteří se zajímají o dění v obci,
neváhají přiložit ruku k dílu, když je potřeba. Velice si jejich pomoci
vážíme a i nadále se budeme těšit na jejich přízeň a účast i v následujícím
roce.
V roce 2022 se budou konat volby do
zastupitelstva obce, všichni, kdo máte zájem o
práci v zastupitelstvu obce, neváhejte a
přihlaste se. V místním pohostinství u piva se
vaše nápady a připomínky nevyřeší.
Vážení spoluobčané, milé děti, dámy a pánové přeji vám a vašim blízkým
jménem svým i jménem zastupitelstva obce Nové Dvory z celého srdce
krásné prožití Vánoc, splnění vašich přání, pevné zdraví a vše dobré v roce
2022.
Naďa Šmerousová,
starostka obce
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Na začátku roku měla obec na účtech
částku 7 029 383,33. K 30.11.2021 měla
obec na základních běžných účtech
částku ve výši 8 009 179,35.

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
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 2022 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
2022333.
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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Tabulky skutečných nákladů na vodu v roce 2021 se stavem k 30.11.:

9

10

Rozklikávací rozpočet obce: http://novedvory.imunis.cz/Rr/
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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,
rok 2021 už pomalu končí. V
knihovně se toho letos moc nového
neudálo, jelikož byla hodně zavřena
z důvodu Covidu 19. Letos jsme za
pomoci obecního úřadu nakoupili 16
nových knih. Nebylo možné uskutečnit
pravidelná 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

„Člověk je bohatý tím, co udělal pro druhé.“ J. W. Goethe

Vážení spoluobčané.
ocitáme se na prahu nového roku 2022, 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 červnu se uskutečnilo odložené vítání novodvorských občánků.
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
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SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ DVORY
oddíl stolního tenisu

Vážení spoluobčané,
A tým
Rok se s rokem sešel a já mám tu milou povinnost seznámit Vás s chodem
a průběhem sezóny 2021-2022 . Po loňském roce, kdy se díky nemoci Covid 19
celá sezóna zrušila. Nikdo jsme nevěděli, jestli letošní sezóna proběhne bez
problémů. Naštěstí nám zatím situace přeje. S určitými opatřeními ale přeci
jen můžeme hrát.
V letošním roce se nám obsazení A týmu trochu změnilo. Hrajeme v
tomto obsazení Petr Sáblík, Jaroslav Benc, Miroslav Pátek, Jiří Smejkal, Jan
Humlíček, Petr Sáblík ml. a Tomáš Stejskal. Podzimní část je pro nás trochu
těžší a výsledkově, ne úplně úspěšná. Je to z více důvodů. Jirka Smejkal s námi
začal hrát po osmileté pauze. Takže nástup pro něj byl hodně těžký. Jeho
výkony jdou postupně nahoru a v jarní části to z jeho strany bude daleko lepší
a bude pro nás velkou posilou. Honza Humlíček díky svému povolání podzim
skoro neodehrál ale když s námi byl, patřil k nejlepším. Míru Pátka bohužel
dlouhodobě provází zranění, které ho limituje ve výkonu. Petr Sáblík ml. je
velkým přínosem bohužel může nastoupit jen v pár utkáních. Musí plnit své
hráčské
povinnosti
ve
svém
klubu
v
Havlíčkově
Brodě.
Každopádně i tak se nám podařilo 2x zvítězit a jedno utkání máme
odložené. I když se nám podzimní část nepovedla dle našich představ věřím, že
jarní kolo bude lepší a dostaneme se do středu tabulky, kam dle mého názoru
patříme. Sám za sebe a za oddíl bych chtěl všem hráčům poděkovat za výkony
a ochotu jezdit i v této době.
A Vám všem bych chtěl popřát pevné nervy, ať se Vás drží zdraví.
Krásné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok. Pevně doufám, že si
všichni opět za rok budeme moci přečíst, jak jsme si vedli.
Petr Sáblík
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B tým
B týmu se v aktuální ročníku okresního přeboru II. třídy daří a v polovině
soutěže drží druhé, postupové, místo v tabulce. Po prohře v Polničce a remíze
v Netíně všechny ostatní utkání tým vyhrál. Zásluhu na tom mají Martin
Šmíd, Petr Langpaul, Tomáš Stejskal, Martin Mokrý, Matěj Nepraš, občasně
nastupují Radovan Štursa a Tomáš Klimeš, bohužel zranění nedovolují hrát
Josefu Halíkovi a Jiřímu Fišarovi.
Martin Šmíd

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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Vážení čtenáři Novodvorského zpravodaje.
V posledních dvou letech jsem vás ve svých článcích
seznámila s historickými pohlednicemi našich Nových
Dvorů. Téměř na všech vydaných pohlednicích naší
obce se objevuje stavba, která si zaslouží svoji
pozornost. Je to novodvorská kaplička. „Dáma“, která
letos slaví svoje 120-té narozeniny. A o kom se dá říci,
že ve svém, tak požehnaném věku slaví. Většinou se
říká, že by oslavila. Hlas jejího zvonu nám všem dává
každý den vědět, že je poledne. Večer o osmnácté
hodině se zvoní klekání. Taktéž se zvon rozezní, když
zemře občan obce. Tichým, většinou hodinovým
zvoněním, nám je to oznámeno. Každý rok se u kapličky
v měsíci srpnu slouží poutní mše svatá. Ještě
Snímek 1
v nedávné době jsme se u ní zastavovali při smutečním
průvodu a rozloučení se zesnulými občany (poslední
takovýto průvod se uskutečnil při rozloučení s paní Bohumilou Roseckou v únoru
2010). Dnes, v moderní době, to již není zvykem. A v neposlední řadě, se u kapličky
scházíme při důležitých oslavách a výročích. Kaplička nebyla ušetřena ani návštěvě
zlodějů. Byla ukradena především soška Panny Marie držící Jezulátko. Kuriozitou je,
že zloděj ztratil žezlo, které držela
v pravé ruce. To jediné se zachovalo
původní. Novou sošku zhotovil pan
Marek Pospíchal z Radostína. Soška
je vysoká 90 cm. Než byla zhotovena
soška nová, stála na oltáři zapůjčená
soška od rodiny Homolových z č.p.
42. V prosinci roku 2021 bylo
zjištěno, že křížek kapličky je otočen
a naklání se, prý měří cca 1,70 m.
Doufám,
že
v době
vydání
Zpravodaje, bude opraven a ukotven
tak, aby odolal povětrnostním vlivům.
Snímek 2
Přemýšlela jsem, jakým způsobem se o výročí zmínit. Rozhodla jsem se pro několik
citací z knih nebo článků z tisku a kroniky, a to proto, aby informace
nebyly vytrženy z kontextu. Vše je citováno tak, jak bylo uvedeno
ve zdroji.
Malebná pseudogotická kaple Panny Marie stojí uprostřed obce po
levé straně silnice směřující do Sázavy. V knize „1000
STAVEBNÍCH
PAMÁTEK
A
JINÝCH
ZAJÍMAVOSTÍ
NOVOMĚSTSKA A ŽĎÁRSKA“, jejíž autorem i ilustrátorem je
Snímek 13
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Ing. Pavel Svoboda, je uvedeno: „Kapli postavil v roce 1901 stavitel Pecháček
z Přibyslavi, má čtvercový půdorys. Její stěny jsou po bocích prolomeny hrotitými okny
a průčelí úzkým, lomeně zaklenutým vchodem. Okna i vchod svým tvarem a výzdobou
napodobují gotické tvary. Stěny jsou navíc členěny nárožními pilastry, které nesou
profilovanou hlavní římsu. Kapli kryje
střecha
přilbového
tvaru
s otevřenou
čtyřhrannou zvonicí zakrytou opět přilbovitou
stříškou ukončenou makovicí a latinským
křížem. Uvnitř kaple zaklenuté gotickou
klenbou je menší pseudogotický oltář, ve
štítě jeho retáblu je vepsán nápis:
„SV.:MARIA PROS ZA NÁS“. Jednu
z větších oprav prodělala kaple v roce 1998,
kdy byl vyměněn celý krov, a střecha kaple
byla pokryta měděným plechem. V parčíku
Snímek 3
po levé straně kaple stojí pomník
rudoarmějce Krivoščejeva, který zemřel 14.
května 1945 a byl zde pohřben.“ Pozorný čtenář zmíněné knihy, kterou vydalo Město
Žďár nad Sázavou v roce 2014, si může všimnout, že na jejím obale je kromě jiných
památek zobrazena právě i naše kaplička.
V Novodvorské kronice školní se v záznamech u školního roku
1902 – 1903 v oddílu „Svěcení nové kaple uvádí“: „Při stavbě
nové školní budovy usnesli se občané zdejší, aby postavena
byla nová kaple. Stavba svěřena byla p. Jos. Pecháčkovi; práce
truhlářské (též i oltář) převzal pan Jan Janáček, mistr truhlářský
z Vel. Losenice. Po ukončení stavby školy v létě 1902, počalo
se se stavbou kaple. Táž ukončena v létě r. 1903. Kaple ta je 4
m dlouhá, 4 m široká a 5 m vysoká. Opatřena je věží 8 m
vysokou. Slavnost svěcení kaple konána dne 19. října 1902 o 1
hod. odp. Svěcení vykonal důst. p. farář F. Kotrbelec za
Snímek 5
asistence důst. pana Jana Tošovského, kaplana v Přibyslavě.
Slavnosti té zúčastnila se školní mládež, obecní zastupitelstvo a
mnoho občanů zdejších a přespolních. Po požehnání
vysvěcena též nová stříkačka. Po slavnosti poděleny byly
všechny školní dítky cukrovím.“ Pozorný čtenář se jistě
zamyslí nad rokem dokončení 1903 a rokem svěcení
1902. A proto zdůrazňuji, že citace odpovídá záznamu
v kronice.

Snímek 11

V úterý dne 21. července 1998 v půl sedmé ráno se
uskutečnila výměna krovu kapličky. O této události vyšla
v tisku zpráva, kterou si dovoluji celou citovat: „Dne
26.7.1998 jest dáno na paměť všem! Naše kaple, podle
starších záznamů ve školních kronikách, byla postavena
v roce 1901 panem stavitelem Pecháčkem z Přibyslavi.
Krov ze dřeva podle zdejších možností (vše poměrně
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slabé a mnohde i s kůrou) je značně provrtán červotočem. Krytina zřejmě již na
tehdejší dobu moderní je z pozinkovaného plechu, dnes už na několika místech
opravována. Zastupitelstvo obce na návrh starosty p. Josefa Sobotky č.p. 71 a po
dohodě s dalšími občany rozhodlo celý vrch i s krytinou vyměnit. Celý krov se zadal
udělat u firmy TESKO pan Lubomír Mach z Velké Losenice. Celý krov svázali a dali
dohromady p. L. Mach a tesař Václav Němec z V. Losenice. Vrch byl dán dohromady
přímo na pile a převezen již jako celek na voze za traktorem z V. Losenice do Nových
Dvorů a stažen na asfaltovou cestu u kapličky. Při podrobné prohlídce starého krovu
bylo zjištěno, že vrch včetně krytiny by šel
sundat celý a zase nový vrch vcelku osadit. Byl
na to objednán větší jeřáb ze stavebního
podniku ze Žďáru nad Sázavou, který
obsluhoval pan Josef Vlček ze sousední
Bukové. V úterý dne 21. července 1998 v půl
sedmé ráno se vše uskutečnilo. Než se mnozí
vyspali, byl vrch vyměněn. Vše šlo bez
problémů, celá výměna trvala asi 1 hodinu.
Ještě týž den a den předtím již na vrchu
Snímek 14
pracovali pokrývači firmy pana Rubera z
Nového Veselí, kteří celý vrch pokryli
měděným plechem. Na kapli je osazen pozlacený křížek. Lešení kolem celé kaple
postavila firma pana Součka z Velké Losenice, která provedla i stavební opravy kaple.
V roce 1996 byl pořízen na zdejší kapli obcí za přispění občanů a firmy pana Součka z
V. Losenice nový zvon od zvonařky paní Marie Tomáškové-Dytrichové z Brodku u
Přerova. Zavěšen byl panem Rostislavem Bouchalem taktéž z Brodku. Před výměnou
krovu byl zvon starostou demontován a za pomoci pana Mokrého Miloslava z č.p. 14 a
pana Augustina Jaromíra z č.p. 46 spuštěn dolu a uložen u starosty v č.p. 71. Po
dokončení klempířských prací v týdnu od 27.7. do neděle 2.8. 1998 bude starostou
namontován zase zpět do věžičky nad kaplí. Vše je směrováno tak, aby v třetí neděli
srpnovou mohla být zde v kapli sloužena Mše svatá jako každý rok na poděkování za
úrodu a za prokázaná dobrodiní.
O zdejší kapli se dlouhá léta starala paní Doležalová Božena z č.p. 50 a pan Augustin
Jaromír z č.p. 46, který také v každé poledne již dlouhou řadu let zvoní. Před ním
zvonil pan Fišar František z č.p. 24 a ještě dříve dlouhá léta Fišarovi z č.p. 15. Dnes se
o kapli stará paní Sobotková z č.p. 52 s panem Augustinem. Nyní pár zajímavostí z
dnešní doby. Obec patří kolaturou do farnosti Přibyslavské, kam také pohřbívá své
zesnulé na tamějším hřbitově. Máme od letošního jara nového, mladého velice
schopného příjemného pana pátera, který se jmenuje Vladimír Novák. Starý pan páter
Jan Cimburek (78 let) zůstává stále s páterem Novákem na faře a ve službách mu
ještě pomáhá, pokud mu to zdravotní stav
dovolí.“
Péči o kapličku po naposledy zmíněné paní
Marii Sobotkové převzala paní Blanka
Palečková z č.p. 76, její dcera. Dovolím si ještě
jednu poznámku - při opravě krovu v roce 1998
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Snímek 12

byl nalezen nápis na jednom z prken. Zní: „Pracováno v roce 1901 – 2. Josef Fišar,
Josef Klíma, Fišar (jméno není čitelné)“.
Na pravé straně kapličky byl 18. srpna 2013 odhalen pomník padlým v 1. světové
válce. Iniciátorem byl Josef
Sobotka z č.p. 71, který si
na poli u Pořežína při práci
na poli vyhlédl velký balvan
žuly. Pomník rudoarmějce
Krivoščejeva měl po válce
jinou podobu, než má dnes
(připojuji
snímek,
který
bohužel není moc kvalitní,
ale starší občané si jistě
vybaví jeho podobu). Zvon
kapličky
se
v historii
sundával nejen při opravě,
ale také za 2. světové
Snímek 8
Snímek 7
války. Tehdy Němci zvony
rekvírovali pro své válečné účely. Aby byl zvon uchráněn, byl sundán. Tento okamžik
je zachycen na připojené fotografii, na které drží zvon Jan Rosecký, Jaroslav Tománek
a Jan Fišar. Starý zvon je v současné době uložen v kulturním domě na půdě.
V Deníku.cz 23.8.2013 vyšel ještě jeden článek, který si zaslouží připomenutí. Při
úklidu bývalé základní školy v Nových Dvorech se našel 166 let starý krucifix, který
vesnické alma mater v roce 1847 věnoval novodvorský rodák Jakub Rosický. A opět
citace: „Když jsem ho uviděl, vzrušením se zastavil můj dech, o tomto kovovém kříži
jsem v mládí věděl, ale považoval jsem ho za nenávratně ztracený," řekl Deníku
kostelník kaple Panny Marie Josef Sobotka. Vzácnou
obecní památku v kapli ihned pověsil na bytelnou skobu a
při nedělní bohoslužbě ji věřící už mohli obdivovat. Kříž
byl odlit z litiny v některé z tehdy početných hutí na
Žďársku a váží asi 35 kg. „Zprvu jsem měl chuť železo
vyčistit, ale raději zachovám jeho patinu, ať odpovídá
svému stáří," dodal Josef Sobotka. Zajímavé je, že se
Snímek 16
darovací nápis domicil obce píše ještě staročesky – Nowe
Dwory.
V samém závěru bych chtěla vyjádřit poděkování všem těm, kdo se o kapličku a její
okolí starali a stále starají. Je to místo, symbol obce, které si svoji péči a pozornost nás
všech zaslouží. A nakonec jedna zajímavost. Stejná kaplička jako ta naše je
zobrazena na jednom náhrobku na malém hřbitově ve Zhoři (místo kde jsou pohřbeni
předci mé rodiny). A tak možná někde v naší republice stojí stejná kaplička jako je ta
naše, a nebo je to právě ta naše?
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a okamžiků, které končí
úsměvem na tváři a teplem u srdce!
Bc. Ivana Bedrnová
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Použité snímky:
1) Novodvorská kaplička a její okolí v běhu času
2) Novodvorská kaplička a její okolí v běhu času (odhaduji období 1920)
3) Novodvorská kaplička a její okolí v běhu času (odhaduji období za 2. sv. války)
4) Novodvorská kaplička a její okolí v běhu času (z doby, kdy ještě stál dům č.p. 7 – vzadu)
5) Sundání zvonu - zvon drží zleva Jan Rosecký z č.p. 12, uprostřed Jaroslav Tománek z č.p. 39 a
vpravo Jan Fišar z č.p. 15
6) Původní pomník rudoarmějce
7) Současná podoba pomníku rudoarmějce
8) Pomník padlým v 1. světové válce
9) Starý krucifix a Josef Sobotka
10) Interiér kapličky z doby, kdy na oltáři byla umístěna zapůjčená soška Marie
11) Výměna střechy v roce 1988
12) Detail prkna krovu nalezený při opravě v roce 1988 s podpisy řemeslníků
13) Titulní strana knihy „1000 STAVEBNÍCH PAMÁTEK A JINÝCH ZAJÍMAVOSTÍ NOVOMĚSTSKA
A ŽĎÁRSKA“
14) Současná podoba kapličky
15) Soška Panny Marie s Jezulátkem ukradená zlodějem
16) Svěcení nové sošky Panny Marie při mši dne 17. srpna 2008

Snímek 9

Snímek 4

Snímek 6
Snímek 10

Snímek 15
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Milí novodvorští,
rok 2021 se blíží ke svému závěru a přišla chvíle, kdy se chceme ohlédnout za
uplynulými dny a zavzpomínat na to, co se událo. V naší novodvorské mateřské
škole bylo živo a děti toho mnoho zažily a naučily se. A nyní bychom s vámi rádi
sdíleli pár vzpomínek na události, které nás provázely rokem 2021.
Konec roku 2020 se ve školce nesl
samozřejmě v duchu Vánoc. Děti dokázaly
napéct pět druhů vánočního cukroví, které
jsme dali do krabiček a děti měly připravený
voňavý a sladký dáreček pro rodiče.
Oslavili jsme Štědrý den, při kterém nechybělo
slavnostní oblečení i nálada, připomněli jsme si některé vánoční
zvyky jako například rozkrajování jablka, lití olova (v našem
případě to byl rozehřátý vosk) děti společně usedly ke štědrovečerní
večeři (s přípravou bramborového salátu děti pomáhaly), zazpívali jsme si koledy
a přišel i Ježíšek a nadělil dětem do školky krásné nové hračky, ze kterých měly
velikou radost.
Do nového roku 2021 jsme vstoupili se
sněhovou pokrývkou a tak si děti užívaly
na sněhu – koulovaly se, stavěly
sněhuláky, sjížděly kopec na lopatách.
Samozřejmě jsme také jeli do Přibyslavi do
kostela Narození svatého Jana Křtitele na
tradiční prohlídku místních jesliček. Svůj
čas nám opět
věnovali
P.
Pavel Sandtner
a
varhanice
paní
Irena
Málková, díky
které jsme si mohli zazpívat koledy za zvuku varhan.
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V polovině ledna 2021 krásně mrzlo a děti mohly vyrobit ledové ozdoby, kterými
jsme pak rozvěsili na vrbu před školkou.
Prožili jsme si také tematický ´Bílý den´, kdy měly děti za úkol přijít v bílém
oblečení, byly pro ně připraveny různé úkoly a soutěže a při procházce venku
malovaly potravinářskými barvami do sněhu.
V únoru na začátku masopustu jsme se s
dětmi pustili do smažení tradičních
koblížků, abychom dětem přiblížili další
z lidových tradic. Také nechyběl tradiční
karneval, který děti opravdu milují.
Nemohly se dočkat, až budou moci přijít
do školky v kostýmech a užít si
karnevalových radovánek v podobě tance,
plnění různých úkolů a soutěží, také nechybělo občerstvení (jednohubky děti si
sami ve školce připravují). Na závěr děti dostaly diplom a drobný balíček
z tomboly.
Po karnevale, v polovině února 2021 nás opět postihlo uzavření škol v souvislosti
s trvající koronavirovou pandemií. Děti musely zůstat doma se svými rodiči.
Komunikace byla možná jen přes mobil, internet – na webových stránkách naší
školky byla pro děti připravena sekce s různými úkoly a nápady a náměty na
tvoření a různé další aktivity. A nutno říct, že se děti i doma
činily a tvořily za pomoci rodičů. Rodiče nám pak do školky
posílali fotky svých dětí a jejich výrobků. Alespoň takto jsme
mohli být v kontaktu.
Předškoláci, kterých bylo pro školní rok 2020/2021 šest
dostávali pravidelně úkoly, které museli vypracovat, neboť
docházka do MŠ je pro děti v posledním roce před nástupem
do základní školy, povinná.
Uzavření škol trvalo přes 2 měsíce a pro
děti to byla velmi dlouhá doba, kdy jim
chybělo setkávání s kamarády, hraní,
tvoření, ale i učení.
Aby měly děti alespoň nějaké rozptýlení,
připravily pro ně paní učitelky akci s názvem ´Velikonoční
šipkovaná´. Na vyznačené trase bylo pro děti v doprovodu
rodičů připraveno asi 15 různých úkolů, které měly samy
nebo s pomocí rodičů vyplnit. Ohlas na konanou akci byl
velmi pozitivní, jak ze strany dětí, tak i rodičů. Byli jsme
všichni moc rádi, že jsme se mohli setkat aspoň takto.
Do mateřské školy se děti mohly vrátit až v dubnu 2021. Ale
nebyl to návrat všech dětí, ale pouze dětí – předškoláků. Oproti jiným rokům jsme
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jich tentokrát měli ve školce opravdu hodně – šest – takže „práce“ s nimi byla
opravdu radost. Mohly být voleny náročnější činnosti, těžší úkoly, delší
procházky, … A předškoláci mohli ´ochutnat´, jak to bude vypadat za pár měsíců
v 1. třídě, kde budou jen samí vrstevníci. Bohužel vstup do školky v tomto období
nebyl pro předškoláky jen tak „bez podmínek“, ale museli se 2x týdně testovat
antigenními testy na koronavirus. Testován byl i personál mateřské školy.
V dubnu jsme se s předškoláky zúčastnili
také akce ´Čistá Vysočina´, kdy jsme v okolí
Nových Dvorů po dva dny s dětmi sbírali
odpadky. Této akce se naše školka zúčastnila
i minulých letech.
Také jsme s předškoláky obstarali jarní práce
na naší školní minizahrádku – děti
připravovaly hlínu do velkých květináčů, sely
mrkev, hrách, ředkvičky, petrželku, sázely cibuli. Byly moc šikovné a
zahradničení je opravdu bavilo.
Na konci dubna děti (předškoláci) prožily ve
školce
´čarodějnický
týden´
vyráběly
čarodějnice, učily se různá zaříkávadla, vařily
lektvary a na konci týdne
pro ně byla nachystaná
´čarodějnická šipkovaná´,
kterou si mohly užít venku
a v čarodějnických kostýmech. Této šipkované se mohly
zúčastnit i další děti (za doprovodu svých rodičů), které
zatím nemohly do školky nastoupit (vládní nařízení).
V květnu jsme s předškoláky vytvořili pro maminky a babičky srdce z perníku.
Děti moc rády zdobí perníčky a tak je to moc bavilo a každý chtěl pro své blízké
nazdobit to nejkrásnější srdíčko. Besídka pro maminky se letos opět konat
nemohla.
V polovině května se do školky mohly vrátit
i ostatní děti, takže hned
bylo víc živo a veselo. Děti
jely na malý výlet do
Přibyslavi, kde si prohlédly
město a pochutnaly si na
výborné
zmrzlině.
Do
Nových Dvorů za námi také
přijel pak Miloslav J. Šnek
z Přibyslavi a povozil děti
na své motorce – tříkolce.
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Děti byly z projížďky nadšené.
Na konci května jsme měli ve školce další z tematických dnů - ´Květinový den´,
který se nesl v duchu květinek a rostlinek. Byli jsme na exkurzi v místním kravíně
ZD Velká Losenice, kde se dětem, také již tradičně, věnovala zootechnička paní
Markéta Musilová.
V květnu 2021 se konal i zápis do
Mateřské školy Nové Dvory. Stejně
jako vloni byl bez dětí, zapsat své dítě
přišel vždy jen jeden z rodičů. Nově
přihlášených a přijatých dětí pro
školní rok 2021/2022 bylo 10.
Den dětí děti oslavily ve Žďáře nad Sázavou, kde se zúčastnily akce, při které
poznávaly historii města. Na oslavě nemohla chybět ani výborná a velká zmrzlina,
na které si děti moc pochutnaly.
Předškoláci se v polovině června zúčastnili nedělního ´Vítání občánků´ v Nových
Dvorech, kde přednášeli básničky.
V červnu
tradičně
s dětmi
jezdíváme na školní výlet. Letos byl
výběr celkem omezený (vše
v souvislosti s COVID19) a tak
jsme pro děti domluvili výlet do
Polničky do Vagónu. Na výlet jsme
jeli linkovým autobusem, takže
celkově
byl výlet
pro děti
dobrodružný – cestou tam jsme přestupovali ve Žďáře
nad Sázavou, v Polničce nás čekal pěší přesun od
zastávky do Vagónu a pak zase k zastávce a cesta autobusem do Nových Dvorů
s přestupem v Přibyslavi, kde děti pobyly na dětském hřišti a samozřejmě si
pochutnaly na osvěžující zmrzlině. Ve Vagónu se děti projely místním vláčkem,
zaskákaly si na skákacím hradě a zajezdily si na elektrických čtyřkolkách, což se
dětem moc líbilo.
Také se na školní zahradě konalo školní focení.
A protože bylo krásné počasí, tak jsme zorganizovali akci
´Letní radovánky´, kdy pro děti byl
na školní zahradě připravený
bazének s vodou, kde se mohly
vykoupat, na dekách se pak mohly
opalovat, hrála jim k tomu i hudba
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a mohly se občerstvit studenou šťávou, osvěžujícím melounem a výbornou
bábovkou. Děti si tedy užily malou zahradní párty.
Konec června je také ve znamení loučení. A letos to bylo opravdu velké loučení,
protože nám do 1. třídy odcházelo šest dětí. Rozloučení s předškoláky se tradičně
konalo ve Starém dvoře. Nechybělo slavnostní přiťuknutí dětským šampaňským,
zmrzlinový pohár, slavnostní řeč a předání vzpomínkových dárečků budoucím
prvňáčkům.
V měsíci červenci a srpnu 2021, tedy v období letních prázdnin byla MŠ Nové
Dvory uzavřena.
Nový školní rok 2021/2022 byl zahájen 1. září 2021 v počtu 19 dětí. Od listopadu
2021 bylo zapsáno ještě jedno dítě, takže celkový počet zapsaných dětí je 20.
Z toho je 12 chlapců a 8 děvčat. Z celkového
počtu jsou 3 předškoláci a 4 děti jsou přespolní.
Personální obsazení školky zůstalo beze změn.
První dny ve školce se nesly v duchu poznávání
se a zvykání si. Větší část dětí do školky
nastoupila nově, takže si zvykaly – na nové
prostředí, na nový denní rytmus, na nové paní
učitelky, na nové
kamarády, … a
učily se – vydržet bez maminky a tatínka, vybrat si
hračku, hrát si s ní a zase ji vrátit na místo, poznat
svoji značku, zvládnou hygienu, … Na to, že
nastoupilo hodně nových dětí a z nich je hodně
dětí malých, tak proces zvykání netrval tak dlouho
a ani slziček to moc nestálo. Bohužel nás asi od
poloviny září 2021 trápí různá respirační
onemocnění, takže se děti scházejí ve školce
v celkem nízkých počtech a stále je hodně děti
nemocných.
Při pobytech venku trávíme s dětmi čas na školní
zahradě, vycházkami do přírody nebo na tenisové
hřiště nebo procházkou po vsi, kde poznáváme, kde
kdo bydlí, kudy se jde do obchodu, na OÚ, atd……
Oblíbeným cílem dětí bylo pole se strništěm a s balíky,
kde si děti užily mnoho zábavy. Pouštěli jsme zde také
draka, což děti moc bavilo.
Na konci září 2021 přijel do školky pán s mobilním
planetáriem a děti tak mohly strávit dopoledne „ve
vesmíru a s hvězdnou oblohou“.
Také nám ve školce v září začal kroužek dětské Lali jógy, kde si děti jednou za
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měsíc hodinu dopoledne zacvičí pod vedením paní lektorky.
S dětmi jsme si také udělali ´Bramborový týden´ - tvořili jsme z brambor panáčky,
vymýšlely jsme různé úkoly s brambory a také jsme se pustili do vaření – s dětmi
jsme připravili těsto na bramboráky,
které jsme usmažili a společně si pak na
nich i pochutnali. Vyzkoušeli jsme také
vyrobit domácí bramborový škrob. A byla
vyhlášena i soutěž ´Největší brambora´ a
ta největší vážila 1006g.
Děti jely na výlet do Ronova nad
Sázavou, kde pro ně byla domluvena
exkurze v místních sádkách.
V polovině října se ve školce konalo odpoledne s rodiči ´Drakiáda´ - společně
jsme měli jít pouštět draky na louku pode vsí, ale pro nepřízeň počasí se
odpoledne konalo ve třídě MŠ, kde si děti s rodiči vyrobily draky z papíru.
Také jsme se s dětmi zúčastnili ´Výstavy ovoce, zeleniny, brambor a medu´
v Přibyslavi – děti zde měly vystaveny svoje výrobky a také jsme se jeli na výstavu
podívat.
Na začátku listopadu se ve školce konal Halloween – děti přišly do školy
v halloweenských kostýmech a přijel za nimi pan Kunc ze Záchranné stanice
Pavlov a dovezl dětem sovičky, dravce a také ježka.
Svátek všech zemřelých jsme si také připomněli tak, jak je v našich krajích
zvykem – při pobytu venku jsme
s dětmi zašli k místní kapličce, kde
jsme u pomníku zapálili svíčku a
další svíčku jsme zapálili u křížku u
hasičské zbrojnice. A snažili jsme se
vzpomenout na všechny, kteří tu na
světě už s námi nejsou.
Děti moc baví práce v kuchyni –
rády si hrají v kuchyňském koutku,
který mají ve třídě, ale také rády
pomáhají
s
„doopravdickým“
vařením. A tak jsme si s dětmi připravili jablečno-hruškový štrúdl. Samozřejmě
děti moc baví i to, že si na vytvořené dobrotě na závěr pochutnají.
Také jsme si domluvili exkurzi na Zdravotnické záchranné stanici v Přibyslavi,
kam jsme s dětmi začátkem listopadu jeli. Tradičně se nás ujala záchranářka paní
Martina Lukačinová. Děti mohly nastoupit do sanitky a spoustu věcí si mohly
osahat a vyzkoušet.
V listopadu školku také postihla týdenní karanténa z důvodu výskytu COVID 19.
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V pondělí 6. 12. 2021 za námi opět přišel Mikuláš tentokrát bez doprovodu anděla
a čerta. Děti se těšily i obávaly, ale všechno dobře dopadlo a Mikuláš dětem
donesl i drobné dárečky.
S dětmi jsme také vyrobili dárečky pro rodiče v podobě mýdel a vánočních
přáníček.
Poslední akcí koncem roku bude vánoční nadílka, kdy děti tradičně najdou pod
školním vánočním stromečkem nové hračky, které jim zpříjemní čas, který tráví
ve školce.
Tolik z malého nahlédnutí do života a dění naší mateřské školy v uplynulém roce
2021.
S koncem roku se také patří poděkovat. Děkujeme vám všem, kteří nás
podporujete a jakýmkoli způsobem nám pomáháte. Děkujeme rodičům,
zastupitelům obce Nové Dvory, firmám i jednotlivcům. Těší nás a vážíme si
dobrých vztahů s vámi všemi.
Přejeme vám krásné a poklidné prožití svátků vánočních a v novém roce 2022
především zdraví, ale také pohodu, lásku, porozumění, zkrátka všechno dobré.
paní učitelky a děti z MŠ Nové Dvory
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SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Vážení novodvorští spoluobčané!
Chtěla bych vás seznámit s činností místního hasičského sboru v roce 2021. Bohužel
výčet toho, co se nepodařilo a neuskutečnilo, by byl větší než výčet akcí, které se
uskutečnit podařilo. Každý rok se činnost sboru začínala přípravou plesu a dětského
karnevalu. Po dlouhé době došlo k přerušení ucelené řady této tradiční akce.
Vyhlášený nouzový stav se promítl do života každého z nás, tedy i do naší spolkové
činnosti. Připomeňme si, že ten první trval v Česku od 12. března do 17. května 2020,
tedy 66 dnů, druhý nouzový stav trval od 5. října 2020 do 11. dubna 2021, tedy
dlouhých 188 dnů. Ani letošní podzim a blížící se svátky nepřinesly změnu.
Ale nyní k tomu, co se podařilo.
22. listopadu roku 2020 byla podána žádost o dotaci na mladé hasiče. Národní
sportovní agentura dotaci poskytla, proto jsme mohli mimo jiné zakoupit mladým
hasičům nové pracovní obleky, hadice a drobné doplňky. Jistě jste si také všimli, že
jsme letos mohli některé členy sboru obléci do nových zelených triček se symbolem
naší obce. Díky Martinu Blažkovi za grafické návrhy.
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4. května se čistila požární nádrž.
Nebylo to nic lehkého, ale co bychom
chtěli, když přišly jenom děti. Od
největších nečistot se nádrž vyčistila a
v létě se v ní dalo koupat. A koupali se
nejenom místní, ale jezdili sem i lidé
z okolí. Možná by vás překvapilo, co
všechno se dá na dnu po zimě najít.
Čištění skončilo tak trošku komickou
scénkou, kdy náš Mercedes nechtěl
vyjet z promáčené louky. A tak děti
tahaly za provaz. Připomínalo to scénku
z pohádky, kdy řepu pomohla ze země
vytáhnout až hbitá myška. Nakonec tou
myškou, která auto vytáhla, byl traktor. Děti,
které se čištění zúčastnily, byly pozvány
v srpnu na odměnu do místního penzionu.
Každý spořádal svoji vybranou pizzu a zapil
ji točenou kofolou.
1. června se konalo pozdější „Pálení
čarodějnic“ u požární nádrže. Spálila se tak
hromada nahromaděného klestí. Bylo by
vhodné připomenout, že ne všechno, co se
tam vozí, tam skutečně patří. 25. června se
uskutečnil pochod hasičů i nehasičů celého okrsku na Blažkov. Sešli jsme se kousek
od zemské hranice mezi Čechami a Moravou u Sirákova. Skupinky dětí cestou plnily
úkoly, krásný výhled z Blažkova mnozí z účastníků viděli poprvé. Nové Dvory měly své
stanoviště přímo na kopci. Počasí nám přálo a zakončení proběhlo ve sportovním
areálu v Nížkově. Bylo to super zakončení školního roku, mírný deštík na konci nám
vůbec nevadil.
16. července jsme vyjeli k námětovému cvičení
v přepravě vody. Tentokrát hasiče okrsku hostil
spřátelený sbor v obci Matějov. Siréna v 17:00 hodin
vyhlásila cvičný výjezd, což mnohým způsobilo
nemalý šok. Vyjeli jsme, dojeli jsme a přispěli
k dosažení cíle. Voda na konci vystříkla. Cvičení se
podařilo a zakončeno bylo občerstvením u hasičské
zbrojnice.
Okrsek uspořádal letos celkem tři soutěže mladých hasičů. První klání proběhlo 22.
srpna v Malé Losenici, tam jsme pro nedostatek dětí nemohli jet. Druhé kolo se
uskutečnilo v září ve Vepřové. Tam už jsme vyrazili a výsledky byly následující: mladí
hasiči – starší 3. místo s časem 18,97 s; mladí hasiči – mladší 4. místo s časem 20,61
s. Poslední soutěž „O pohár starosty okrsku“ se konala v naší obci, a to v neděli 10.
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října. Akce si vyžádala pomoc některých
členů sboru, bez nich bychom nic nezvládli.
Byla sice pro náš sbor ztrátová, ale stála za
to. Mladí hasiči – starší skončili na 2. místě
s časem 18,00 s; mladí hasiči – mladší se
umístili na 4. místě s časem 24,40 s.
Celkové umístění ze třech zmíněných
soutěží starších bylo 3. místo a mladších 5.
místo. Děti je potřeba podpořit, proto jim
děkuji za jejich snahu a za chuť vůbec něco
podnikat.
V neděli 3. října se v Kulturní domě v Novém Městě na Moravě uskutečnilo celookresní
Shromáždění zástupců 246 Sborů dobrovolných hasičů na Žďársku (zúčastnilo se
213). Za náš sbor se zúčastnil starosta sboru. Cílem jednání, které se mělo původně
konat v jarním termínu, bylo zejména zhodnocení činnosti dobrovolného hasičstva za
rok 2020, schválení hospodaření OSH za rok 2020 a schválení rozpočtu na rok 2021.
V červenci 2021 byla na VI. sjezdu SH ČMS v Brně zvolena starostka Ing. Monika
Němečková. Pro zajímavost se zmíním, že členská základna má k 1.1.2021 v ČR
363.298 členů a v republice je 7.651 SDH.
Během roku probíhaly pravidelné schůzky v prostorách požární zbrojnice, kde někteří
členové ladili techniku, provedli úklid, přestěhovali skříň z kulturního domu. Výjezdová
jednotka zasahovala několikrát při hašení lesního klestí.
Za zmínku stojí i událost, u které jsme nebyli, stala se v těsné blízkosti katastru naší
obce. Dne 3. září došlo k požáru žacího mačkače, typ Fortschritt E 303 u obce
Pořežín. Požárem vznikla škoda předběžně vyčíslená částkou ve výši cca 100 000,Kč. Důležité je, že při požáru nedošlo k úmrtí ani ke zranění osob. Příčinou vzniku
požáru byla stanovena technická závada na ložisku převodového mechanizmu stroje.
V listopadu se uskutečnilo posezení v penzionu, bylo omezeno tím, že se mohli
zúčastnit pouze ti, kteří splňovali podmínky nařízení vlády (v té době tzv. O-T-N).
Účast byla menší než v předchozích letech. Konání letošní valné hromady je
v současné době s otazníkem. Loňská valná hromada nemohla být taktéž
uskutečněna. Členské příspěvky členů jsme počátkem letošního roku uhradili z
pokladny a pak během roku, po uvolnění
opatření, jednotlivě vybrali od členů.
V současné době má náš sbor 138 členů, z toho
je 42 žen a 29 mladých. Někteří hasiči oslavili
letos svá významná životní jubilea a jiná výročí
či důležitou životní událost, jako je svatba.
Tímto jim chci popřát vše nejlepší a poděkovat
za jejich přínos pro sbor. Nejstaršímu hasiči je
85 roků a členem je od roku 1953, nejmladšímu
je 6 let a v našich řadách působí od roku 2019.
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Chtěla bych poděkovat Vám všem, dobrovolným hasičům i nehasičům, za veškerou
práci, kterou ve sboru v součinnosti s vedením obce v této nelehké době odvádíte.
Všem občanům děkuji za to, že odváží železný odpad na určené místo za obchodem.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým pevné zdraví, dobrou kondici a hodně optimismu!

Bc. Ivana Bedrnová, starostka
sboru

Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské
pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a
dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od
Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká,
v pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské
dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys
všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.
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Hasičský kroužek
Hasičský kroužek je rozdělen na děti mladší od 1. do 5. třídy a
starší od 6. do 9. třídy Mezi mladšími členy máme 9 dětí Langpaul Šimon, Hort Lukáš, Zeman Tobias, Růžička Ondřej,
Hort Tomáš, Sáblík Jakub, Táborský Ludvík, Táborská Karolína
a Růžičková Anna. Do starších členů patří 5 dětí - Nepraš Matěj,
Sáblík Jaroslav, Kulhánková Nela, Fišarová Anna a Bedrna Matěj. Vedoucími pro
letošní rok jsou Rosecká Lucie a Němcová Ivana ml.
Letošní jaro nebylo možné se kvůli covidovým opatřením scházet, proto jsme s
hasičským sportem začali až v druhé půlce prázdnin. Trénovali jsme na 3 okrskové
soutěže: Malá Losenice - 22. 8., Vepřová - 19. 9. a Nové Dvory - 10. 10.
První soutěže v Malé Losenici 22. srpna
jsme se nezúčastnili. Z důvodu
probíhajících prázdnin a dovolených jsme
neměli dostatečný počet dětí.
Druhé soutěže 19. září ve Vepřové jsme
se již zúčastnili. Děti byly tentokrát v
dostatečném počtu, ale nemohli pro
změnu vedoucí. Zastoupily je tak
Maruška Fišarová a Ivana Bedrnová. A
proběhlo to skvěle, moc jim díky. Soutěžilo celkem šest družstev za mladší a šest za
starší. Mladší dosáhli s časem 20,61 s na čtvrté místo a starší s časem 18,97 s na
třetí místo. Pro letošní poprvé to byl jistě dobrý výsledek. Za odměnu si zasloužili i
zmrzlinu v Přibyslavi.
Třetí soutěž, 10. října, se konala u nás
v Nových Dvorech. Počasí bylo skvělé
a účast také. Mladších družstev se
zúčastnilo šest a starších pět. Mladší
děti si obhájily s časem 24,40 s čtvrté
místo a starší se tentokrát, i přes menší
obtíže, zlepšili a skončili s časem 18,00
s na druhém místě.
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Abychom se mohli zúčastnit soutěží, je třeba mít v družstvu 7 členů. Starší,
pětičlenné, družstvo tedy doplňujeme o 2 děti z mladší skupiny. Výhodou je, že si
tak některé mladší děti vyzkouší trénink i soutěž jak s menšími, tak s většími.
Také v rámci každého družstva se při tréninku děti střídají na různých pozicích.
Naučí se tak více poznávat jednotlivá stanoviště a na soutěžích jsou pak také i
navzájem zastupitelné.
Pozice mladších jsou obsazeny takto: savice, koš, 1x hadice B na stroj, 2 x hadice
B, rozdělovač, levý proud a pravý proud. Obsluhu stroje zajistí člen staršího
družstva, který se do soutěžního družstva nezapočítává.
Rozdělení družstva staršího je podobné: stroj, savice, koš, 2x hadice B, rozdělovač
+ hadice B, levý proud a pravý proud.
Při soutěži záleží na přesnosti, ale také na rychlosti. Ta se na výsledcích projevuje
zejména u straších, kde mnohdy rozhodují zlomky vteřin.
Tato soutěžní sezóna byla sice kvůli omezením kratší, ale děti si ji určitě užily. Na
podzim jsme se ještě párkrát sešli, co nám dovolilo počasí. Zkoušeli jsme trénovat
zapojování hadic, v klubovně jsme procvičovali hasičské značky a také jsme
uklidili v hasičárně.
Nyní se již dále nescházíme, z důvodu častých karantén a nemocí. I tak věříme, že
příští rok na jaře bude již vše v lepším světle a umožní nám to tréninky a hlavně
více soutěží.
Jednu novinku však přece máme - v letošním roce jsme soutěžili s novými, již
elektronickými terči. Oproti dosavadním „plechovkám “ je to přece jen těžší a stojí
to nějaké ty vteřiny navíc. Je to další motivace pro děti.
Přeji Vám radostné prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.
Lucie Rosecká, vedoucí mladých hasičů
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Lesní hospodářství
Poslední roky jsou v lesích poznamenány
kůrovcovou kalamitou.
Ani ten letošní nebyl výjimkou. Práce na její
likvidaci započaly již v lednu, kdy nám těžaři
dokázali z nepřístupného terénu vyvozit stovky
kubíků dřeva.
Měli jsme štěstí. Podařilo se nám sehnat velmi
šikovnou partu chlapů, kteří svojí práci dělají
velmi pečlivě a s velkým rozmyslem. Tím nám
ušetří mnoho času a práce při následném čištění a
výsadbě lesa.
Naše spolupráce zatím stále pokračuje. Ač obec již mnoho vzrostlého lesa nemá
to něco málo, co ještě zbylo je bohužel také napadeno a musí se dotěžit.
Pro letošní rok již těžba skončila. Pokud to ale počasí dovolí, měla by pokračovat
v lednu příštího roku. Bude se těžit za penzionem kde je velmi nepřístupný terén.
Z tohoto důvodu budeme muset v lese vybudovat cestu, po které bude možno
dřevo dopravit do míst, odkud jej bude možné vyvozit na skládku. Dobrá zpráva
je, že v letošním roce se výrazně zvedly výkupní ceny dřeva. Možná i díky tomu se
nám podařilo velmi dobře prodat i takové dřevo, které by jinak skončilo jako
palivo. Touto dobou máme již skládky prázdné a připravené na další těžbu.
V letošním roce také pokračovaly
práce na čištění a obnově lesa.
Musím říct, že jsem měl štěstí. Téměř
po celou dobu těchto prací jsem měl
k ruce brigádníci. Práce ve dvou jde
nejenom rychleji od ruky, ale také
více baví. A že ta práce byla leckdy
HODNĚ náročná. Všichni víme
v jakých svazích vlastní obec lesy.
Proto moje velké poděkování patří
paní Zuzaně Langpaulové za
všechnu tu nelehkou práci.
Od jara až téměř do konce roku probíhalo také vyžínání. Těchto ploch je stále
více a je velmi náročné tuto práci zvládnout v jednom člověku. Proto nám určitou
částí prací pomáhá Lesní družstvo Přibyslav. Je dobře, že na většinu těchto prací
je možné čerpat dotace.
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A nyní jako každý rok několik čísel:
V letošním roce bylo vytěženo
861,6m3
dřeva. Z toho 530m3 kulatiny a ostatní tvořila
vláknina. Z malé části se také vyráběli kůly
na oplocenky. Ty jsou na skládkách ještě
vidět. Budou použity příští rok, kdy máme
domluveno opět LDO Přibyslav, která velké
plochy oplotí a zalesní.
Bylo vysázeno 4 000 smrků v lokalitách v
Kříži a v Gromě. Po jarní výsadbě některé smrčky uschly. Byly proto dosázeny na
podzim spolu s další výsadbou. V současné době jsou obě tyto lokality již celé
nově osázeny.
V závěru bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakoukoliv prací podíleli na úklidu a
obnově našich lesů. Bez nich, bychom byli nuceni najímat firmy, což by nás i přes
čerpání dotací stálo nemalé peníze.
Přeji vám všem krásné vánoční svátky a pevné zdraví do nového roku.
Tomáš Sobotka, lesní hospodář

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,--
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Kromě novinky „Mobilního rozhlasu“, která je aktuálně připravována, je
stále k dispozici i starší způsob informování, tedy pomocí SMS.
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.

Aktuální územní plán obce je k dispozici na webu obce:
https://www.novedvory.eu/uzemnirozvoj
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Statistiky obyvatelstva obce Nové Dvory
Historické počty obyvatel

Pohyb obyvatel obce v roce 2021
Stav k 31.12.2020
322
Narozené děti 2021
7
Zemřeli 2021
1
Přistěhováni 2021
10
Odstěhováni 2021
8
Stav k 18.12.2021
330
Statistika počtu obyvatel obce
Datum
18.12.2021
20.12.2020
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
01.05.2007

Celkem

Ženy

Muži

330
320
322
323
341
332
336
330
320
313
318
318
310
302
292
287

169
166
169
170
179
173
178
176
168
167
172
173
170
164
160
156

161
154
153
153
162
159
158
154
152
146
146
145
140
138
132
131

Významná životní jubilea oslavili:
Mokrý Milan
Pohanková Iveta
Dohnal Josef
Novák Pavel
Wasserbauerová Jana
Mokrá Anna
Mokrá Magdaléna
Jašková Věra
Burda Marek
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Rosecká Hana
Pešek Jiří
Marková Věra
Fišar Milan
Bartošová Milada
Ficbauerová Eliška
Marek Miroslav
Marek Bohumil
Rosecká Vlasta
Sobotková Ivana
Růžička Přemysl
Sáblík Jiří
Štursová Eva
Lojková Jaroslava
Fišar Josef
Fišarová Marie
Němcová Marie
Kajuk Vlastimil
Občané, kteří oslavili velice krásná výročí:
Sobotka Josef
Němec Ladislav
Mokrý Miloslav
Homola Bohumil
Homolová Ludmila
Halíková Marie
Šmerousová Marie
Šmerous Jaroslav
Fišarová Jiřina
Vencálek František
Fišarová Marie
Cimplová Marie
Janáčková Marie
Palečková Blažena

81 let
81 let
82 let
83 let
83 let
84 let
84 let
85 let
86 let
86 let
87 let
88 let
89 let
93 let
Nejstarším občanem naší obce je pan

Čermák Jaroslav 94 let
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Přihlásili se k trvalému pobytu:
Páral Martin, Sáblíková Leona, Smolík Antonín,
Němcová Ivana, Hermany Michaela, Šustr Jan,
Weisshauptová Karolína, Weisshaupt Dennis,
Štursa Petr, Štursová Jana
Dospělová Lili
Hanslová Ludmila
Morrow Matthew
Niederlová Stela
Musilová Barbora
Vašíček Adam
Prchal Richard
Šmerousová Jaromíra

Obec pořídila a rozdala občanům obce 82 ks zahradních kompostéru v
hodnotě 307 582,- Kč. Kompostéry byly pořízeny za finanční podpory Fondů
EU – Operační program Životního prostředí 2014-2020 v rámci projektu „
Předcházení vzniku odpadů“. Cena, kterou obec za kompostéry zaplatila, je 46
137,- Kč, tj. 15% z ceny kompostérů. Kompostéry mají občané zapůjčeny na
dobu 5 let ode
dne
finančního
ukončení
projektu, tzn. Do
31. 12. 2028. Po
této době se již
stávají majetkem
občanů.
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Na tomto místě přinášíme 11.
díl z kroniky rodu Flesarů, ve
které se píše o naší obci. (text
není nijak upravován)
Rok 1502:
Mrazy silné drží
od dne 6 - ho januaris (ledna ). Sněhu nikde není
žádného, tak horší jest mráz suchý. Za dnů pár voda ve
studnicích všech i naši promrzlá až na dno. Pro nás i
dobytek se musí sekati led na řece i na rybnících a pak v
kotli doma roztápěti. V chlívech jest strašná zima a
krávy mají vemena i paznechty namrzlé. Všechno
možné dělati s tím musíme. Zrovna tak voli i koně trpí
velice. Ostatní havěť máme v jizbě naši, kde vaříme a
jíme. To smrad hrozný jest, ale nic dělati se nedá.
Nejvíc smrdí ovce a svině domácí i když ta ještě malá jest.
Na roboty se nikomu choditi nechce, protože je veliká zima. Tak se chodí mlátit do Nížkova
a Polné obilí, také i do lesa se chodí sekat stromy silné.
Jaro přišlo velice pěkné a teplé už od 7 - ho majus (května) velké tepla přišly, to rád jest
každý člověk. U Nížkova zmrzla nějaká babice i s dítkem malým, také u Rozsičky a Špinhofu
našlo na jaře 2 osoby zmrzlé, jest to byly mužové neznámí. Všichni tito lidi mrtví jsou
zahrabáni na místě stejném. Takový zvyk panuje léta dlouhá.
Museli jsme prodati krávu jednu, ta na hnáty mrazem padla načisto, tak jsme si mladé tele na
chov nechali.
Zase připomínky slyšíme, že na Jiřího daně a desátky se platí, jako rok každý.
Když na polích panských i našem všechno hotové máme, tak ještě všelijaké vylepšení na
chalupě nové činíme. Okenice na okna pevné, proti zimě i lapkům cizím, úly včelí se opravuji i
studnici čistíme celou.
Konšelé podali prosbu na vrchnost v Polné, že už za Viktorína knížete, list psaný mají a že
kdesi u vsi malé Hrbov zvaná místo jest takové, které on městu dal. Tak on ten pán nynější Jan
Boček na Polné obdaroval městečko rybníkem menším, který zve se Mastník. Rybník ten, otec
jeho dobrý zbudovati nechal. Takže oni město Polná mohou na všechny časy budoucí ho ke své
potřebě užívat. Když já takové nějaké zvěsti slýchám, to všechno hned si zapíšu pro paměť
dobrou a čas budoucí.
Aby ještě toho více bylo, konšelé z Polné a všech vsí poddanských zástupcové, co k Polné
patří od pána toho odúmrt obdrželi. Jsou to vsi poddanské se všemi lidmi poddanskými živými:
Šicendrof, Dvory, (to nejsou dvory naše, kde býváme) Dobroutov, Jablonná Česká, Věžnice, u
Březiny, Věžnice Horní, Jablonná Německá, Bukový, Věžnice za borem zvaná, Nížkovi,
Poděšín, Volešná, Hrbova, Záborná ves, Rozsička, Brzkov, Špinhof, Šachtoín, Janovic,
Skrejšov
Ještě jest mají tuto výhodu odúmrt vsi jiné a to i lidem těm z Přibyslavka, Ronovska. Jsou to
vsi tyto: Nové dvory (naše) Dobré, Keřkovi, Losenic velká, Střížov, Modlíkova, Pořešín, Hřišť,
Poříčí, Borové, Šenfelda, Peršikov, Losenic malá, Vepřová, Ždírec.
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To velkou výhodu má, že každý člověk poddanský může činiti podle blahovůle své, co a jak
s majetkem svým veškerým. Také i komukoliv darovati i na loži smrtném odkázati. To i tehdy,
když dítek živých nezanechal, pak na příbuzné blízké padne to i kdyby pak ani tito nebyly, to
vrchnost nadřazena práva má, že léta půl čekati se musí i kdyby pak zase se nikdo nenašel, jest
pak dobré odkázati to na kostely katolické, osoby chudé a nebo na obecní veřejné blaho všech
něco v obci zlepšovati.
To my s kazatelem našim o všem řeči vedeme, aby on nám dobrou radu dal a všechno tak
vysvětlil. To my se po chalupách větších v nedělích po službě boží scházíme. On přece dále
vidí a svět jest pro něho více známý, jak pro naše lidi robotné.
V houfu velkém bratři naši v církvi. Bratrské jsme průvod veliký učinili do vsi Sázava, kde
dobrá modlitebna a kazatel náš jest. Den celý velké besedy se konají i služba boží slavná jest
vykonána. Mnoho lidu bratrského se srotilo a všelijaké besedy se konají i zpěvy nábožné i
světské jsou k radosti všech. Dítka malá i velká hravé jsou, jako koťátka malá. Ta mládež větší
sobě přátelé hledají, jak chlapci jonáci, tak i panny děvy krásné. Jest jisté, že mnozí v sobě
zalíbení nachází hned na den první. Dobře jest, že všichni jsme pod praporcem našim s
kalichem pravdy Mistra Jana z Husince i bratra velikého Jana Žižky Trocnovského, jakož i
jiných velikánů českých našich církve naši Bratrské. To zlé jest viděno stran hrstky katolíků ze
vsi okolních i městečka Polné. Jest nám to lhostejné a proto velice hrdí jsme.
To prý se za čas opakovati bude v Přibyslavě, Brodu, Žďáru i míst jiných. Jest potřeba, aby
všichni naši věrni přicházeli.
Mnozí údové přišly tuze zdaleka, desítky mil od nás. Oni třeba i dny 4 spěchali a po nocích
na zemi leželi. Někteří i na koni svém i voze společně jeli na Sázavu.
Konečně Úroda dobrá jest a snad i tolik se poklidí podaří nám, aby hladu nebylo. Naše
chalupa krásná jest a lidé někteří závist mají i praví, že jak páni sídlo máme, přičemž stejně
jsme robotýři jako oni jsou. To jen štěstí měli jsme, že hamr jsme prodali náš.
Často bouře i déšť chodí, ale valné škody nejsou. Všechno domů dobře jsme dostali a tak
ještě i něco prodati se dá.
Zima dosti dobrá jest do roku konce toho, snad více tepla užijeme v chalupě naší pěkné.
Zapsav Flesar Wacslaus III. robotyrž panski
Celý rok 1503 chybí
Rok 1504:
Hned v januaris (lednu) větší mrazy jsou, tak chodíme
ledovati na řeku i rybník a pak se ty ledy vozí do Žďáru, kde
se pivo vaří i na místa jiná, aby v létě u piva toho v pivnici v
zemi, chlad byl.
Jest to práce těžká a hlavně zima veliká na ruce naše. To na
saně veliké se klade, musí se dobře zajistiti, aby na zem to
nepadalo i to někdy tak se přihodí. To však škoda není žádná,
jen práce zbytečná.
Také se chodí na statky mlátit obilí a'jiné věci potřebné, jak určeno jest.
Ve známost jest nánm dáno, že zemřel pán náš na Polné léta toho 1504 pan Jan Boček. Na
místo jeho už byl dříve ustanovený syn jeho Hynek Boček. Ono tolik asi nezmění se, zvláště
pak pro nás všechny, co roboty konáme a poslušní býti musíme.

43

Čas ubíhá a tak ještě máme v chalupě naší 2 dítka a to syna dobrého Vavřince, ten let má 14
a dcera milá let 8, tak pořád dobré to jest. Oni hodně pomáhají nám a také jsme je písmo znáti
naučili, aby hlavu dobrou Pro čas druhy si zachovali.
Ten hamr běží, ale moc hamerníku tam nebývá, někdy 4, nebo 6, protože nové hamry se staví
všude a práce by málo bylo.
Zima započala dne
17 - ho měsíce
novembris (listopadu)
zase dnů pár teplých
bylo a pak zase mráz se
usadil a sníh také.
Konec roku tuze studený jest.
Zapsaw Flesar Wacslaw III. robotyrž panski Dwory n. y Polna
Chybí celý rok 1505 a 1506
Rok 1507:
Rok ten slavně začal naší rodině velké. Malé dítko na svět přišlo.
Dnia 14 - ho Miesyce januaris Letha 1507 po Krystu na Swiet pržissla Panenka mala u syna
Nasseho Flesara Gyržyka W Dwory Gest to na Gmienu Božienka Welkau radost mame s
prwniho dietka u Syna nasseho
To aby klid v rodině naši i v rodině ženy syna našeho Jiřího, tak pokřtěna byla v kostelu
katolickém ve Ždáru.
Kmotrové u křtu svatého jsou: Božena, matka ženy, syna našeho a žena Hynka, mydláře
.Marža, sestra Jiřího, co za manžela Martinka v Dvorech má.
Od počátku měsíce dubna zase hamr jde. Tak jsem se rozhodnul, že tam zkusím zase trochu
pracovat, jak ten majitel, co ho od nás koupil, na mne žádal. Praví mne, že zkušenosti dlouhé
mám, abych mistra dělal a všechno řídil tak, jako by to naše bylo. Dobrý peníz že mne zaplatí.
Jsou tam tito robotýři - Jiří, zvaný grodl od nás, také Bořivoj, zvaný kohútek z Hrbovi,
Janoušek, zvaný nožka z Losenic Velkých, Karel, zvaný příhoda z Polné, Pavel, zvaný taur,
také z Polné a já Václav Flesar z Dvorů. Ti hamerníci pracovití jsou a mne všichni dávno znají
a tak spsokojeni všichni asi budeme.
Doma na poli se pilně pracovati musí a také i na panském statků v Polné a Nížkově. Tak je
tomu po rok celý. Hlavně pořád připomínány jsou daně a desátky za rok 2x.
Doma máme 12 úlů včelích, tak jest medu hodně a něco se prodati dá. Hojně se pěstuje len a
konopí, protože za to dobré peníze se dostávají.Také i my ten len pěstujeme.
Po vsích chodí Žid jeden a od lidí kupuje staré hadry i kůže. Dobře za to platí a tak každý
člověk všelijaké ty hadry nepotřebné prodává mu. Jednu noc u nás nocoval a tak nám dal špetku
semínka, kterému se salát prý říká a tuze dobré na jídlo že to jest. Musí se to dávati do země na
jaře, když teplo bývá, tak na rok druhý to zkusíme. V Němcích že se to dávno pěstuje.
Úroda se vydařila nám celá, tak žádné hladování nebude. Někteří lidé nám za jídlo rádi
pomáhají a my jim nějaký grošík dáme také. V hamru zatím dobře platí mne, tak to dobré snad
bude. Práce ta skončila poslední týden v měsíci říjnu.
Měsíc ten rybník se lovil v Losenici malé, Jablonné České i Německé, také v Janovicích.
Jsem rád, že pomáhati nemusím, ale syn náš Jiří i Vávra jíti museli. Také štvaní zvěře se konalo
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v měsíc stejný. To přijelo množství velké pánu cizích na koních a psové velcí jich čítáno bylo
okolo 35. Ti pak zvěř tu hojně štvou a panstvo ji dobijí všelijak.
Zapsaw Flesar Wacslaw zase hamerník y robotyrž gest W DW.
Celý rok 1508 chybí
Rok 1509:
Na rok nový se všichni v kostele našem v Polné scházíme, kde slovo dobré rádi si
poslechneme. Jest radost velká, že všichni zdrávi jsme, rodina naše i syna Jiříka i sestry moji
milé, co v Dvorech vdaná jest, škoda, že jen jedno dítko jim zůstalo živé a 2 zemřeli.
Ten kazatel náš dobrý loučí se s námi, protože jak už dříve známo bylo do zemí cizích on
putovati hodlá a neví, v čas který se navrátí. Představil nám kazatele bratrského v tuto neděli
první, kdy on za něho v Polné i vsích okolečních pracovati bude.
Jest to Vladimír, zvaný sázavský s města velkého, Nymburk zvané. On jest také už starší a
má prý let 56, ale velice příjemný se nám nachází. Každému jednomu člověku, co v kostele
našem byl, rukou svou podal a dobrého roku popřál všem nám.Pravil, že všechny rodiny
bratrské osobně navštíviti hodlá, kde s každým rád slovo dobré míti bude.
Po zimě tvrdé, velice studené, kdy mrazy držely a sněhu vypadlo do 2 a půl lokte, každý
slunce vítá. Okolo chalupy naši, syn pilně pracuje a my všichni také. V hamru se započalo od
18 - ho dne měsíce dubna.
Dcera naše milá, která už let má 23, praví nám, že by se vdávati hodlala.
Dobrého muže že by si vzala ze vsi Sirákov. On že dobrý i hezký jest, jestli my nic proti
tomu nebudeme, že dovede nám ho ukázati. Na návštěvu přišel a všechny nás pozdravil a
pravil, že by chtěl za ženu svou, dceru naši dobrou Lydmilu. To my souhlas jsme dali a že tedy
vzíti se mohou. To však na zámek jíti on musí i já za dceru svou orodovati. I tak se stalo a tam
jsem prosbu svou oznámil. To oni rádi jsou, že o jednoho robotýře více bude a také dostanou
odměnu pěknou.
Dáti jsem musel 3 zlaté na penězích, 20 vajec čerstvých od kur našich, kačicu živou, 2 kury
mladé a 2 žejdlíky medu našeho domácího. Také ženich musel dosti zaplatiti, aby souhlas
obdržel.
Dnia 26 - ho julis Letha 1509 Swarbu má dcerž Nasse Myla Lydmila z Rodu Flesarewa W
Dwory novi. Neviesta rozena Gest 19. ho majus Letha 1486 W Dwory nowi.
Ženich gest Radmil, z rodu zwaneg doležel rozeneg dnia 2 - ho decembrys Letha 1483 W
Pocžitki i Otec gest Wladymier, z rodu doležel y Materži Apolena z rodu zwaneg ptacžek W
SYfakowi bywagi Wssichni
Družba u svatby jejich byla: Božej, doležel, bratr ženicha, Sirákov Vavřín Flesar, bratr
nevěsty, Dvory nové
Na věno jsme ji dali: Na penězích 60 zlatých guldenu (ft) staré rýnské zlaté ještě 8 ( ft)
Pak plátno režné 10 sáhů, truhlici na háby 1, hrnce hliněné 6, sklenicé bílé 4, střevíce nízké
páry 2. Ještě jim dáme na podzim obilí trochu od každého, trochu hrachu, maku, fazol, prosa i 2
kury mladé, 1 ovci mladou a 1 svini malou na chování. Oni bývati budou v té vsi Sirákov
zvaná, to od nás daleko není.
Úroda doma jest i když velká tolik nebyla, ale stačiti nám to bude i pro naše mladé syna i
dceru také. Každému pomoci trochu chceme,
Hamr šel do 15 dne octobris, pak zima se ukázala dosti hrubá a tak všelijak, víc hůře po
zbytek času panuje.
Napsati také musím, že korunovaný byl jest panovník nový za krále českého dne 11 - ho
března léta 1509 Ludvík, syn Vladislava.
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Zapsaw Flesar Wacslaw hamernik y robotyrž na hamru w Dwory.
Celý rok 1510 chybí
Rok 1511:
Člověk radosti má z dítek svých dobrých. Oni z naši krve jsou také a tak láska taková k nim
býti musí. Když syn, nebo dcera se ožení, či vdají, jest to tak, jako když vlaštovky, které v naší
chalupě své hnízdo mají. To oni se pilně starají, aby tvorové ptačí na svět přišla, pak je živí a
oni až čas přijde se po světě rozletí. Tak jest to i v životě člověka každého, kdo dítka splodí a
oni pak si své hnízdo staví a v něm přebývají. Běda rodičům, kteří pak v zapomění dítek svých
padnou a oni zapomenou, kdo život dal jim a kdo je těžko do dospělosti choval.
Syn náš Jiřík, ten s rodinou svou na naší chalupě ostává, syn Vavřín, ten jistě se do míst
jiných vydá a dcera, ta nedaleko v Sirákově vdaná jest.
Tak zase jsem do hamru šel, jak rok minulý a předminulý. Práce ta dobrá se mi pozdává a tak
cítím se dobře. Grošíky dobré mám a tak zle se nežije rodině velké naši.
Celá zima dosti tvrdá byla, tak hodně dřeva do ohně padlo, i louče už žádné nemáme, tak pár
voskovic dobrých bylo na svícení večerní. Ještě že ty včely máme, voskjest i medu dobrého
také.
Na polích našich dobrá úroda se ukazuje, to každý hospodář rád své pole navštěvuje a
pozoruje, jak všechno roste. I v lesíku našem všelijaké práce dělám, něco vysekáme, něco
dosádím, ale dobytek sviňský i kraví mnoho škody všude tak dělá. On jest od jara do zimy tvrdé
venku a ožírá všechno. I když jsem šraňky okolo všude dal, přijde člověk druhý a oddělá to,
těžké jest, někoho přistihnouti. Seno je doma a toho hodně máme, také hodně ho potřeba jest.
U syna Nasseho Flesara Gyržika u ženy Geho na Swiet pržyssiel Pacholyk Maly Flesar
Wacslaus IV. To gest dnia 8 - ho miesyce Julius Letha 1511 w Dwory nowi. Už oni magi jedno
dietko Piekny.
Pržegem gim hodnie Zdrawie. ( doslovný opis)
Taky W Syrakowi u Dcerž N assu Lidmilu, W Syrakowi W dana gest magi Dietko maly.
Gest to Pananeka mala Lydmila, zwana doleželowa. Rozena Gest dnia 1 - ho auguastus Letha
1511. Zdarawie gim pržegeme.
( doslovný opis)
Hlavní starosti bývá, aby dítka všechny zdravé byly.
Otava doma jest a také už podzim se chystá, tak postupně všechno domů navážíme s koni i
voly svými. Rok ten zlý nebyl, ale úroda jest poslabší, to každý si myslel, že lepší bude to.
Hlavně, že pohromy žádné nás nenavštívili a dobře dopadlo to zase.
V hamru jest práce všelijaká. Někdy více, někdy méně, ten majitel nový už vícekrát pravil,
že když odbyt malý bude, že to prodá a nebo na čas zavře. Povídal mne, že jsem dobře udělal,
když jsem se toho zbavil a on, že si myslel, že lepší bude to kšeft.
Pracovali jsme ti do dme 12 - ho měsíce listopadu, pak zase se to zavírá do doby jarní, jak
čas se ukáže.
Ono stejně už velká zima jest a pak hodně padne uhlí dřevěného i dřeva dobrého. To všechno
moc peněz stojí.
Bylo jest dáno všem popddaným na vědomí, že pán náš na Polné Hynek Bočan, dne 15.
prosince léta 1411 vyhlásil, že potvrzuje obyvatelstvu a poddaným svým v Polné veškeré
svobody, práva a to taková, která již dříve měli, jich užívali až dosud. To lid polenský všechen
velice vítá a spokojeny jest.
Zapsaw Flesar Wacslaw III. robotyrž W hamru y panski.
Celý rok 1512 chybí
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