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Pamětní kniha jednotřídní školy v Nových Dvorech
Zde navážeme na loňský zpravodaj a seznámíme Vás opět s událostmi, které se v naší obci a
nejen v ní udály před 100 lety tedy v roce 1899, tak jak byly zachyceny v Pamětní knize 
jednotřídní školy v Nových Dvorech:

Seznam všech oprav, jež o prázdninách nezbytně jest vykonati
Vynesením c. k. okr.  škol. rady ze dne 25. června r. 1899 č.1783 ukládá se 
správám škol, aby hned a nejdéle do 15.dne v červenci t.r. předložily místním 
radám školním seznam všech oprav,(knihoven, pomůcek,nářadí,vybílení a 
vyčištění míst.škol) které o hlavních prázdninách nezbytně jest vykonati, a 
všech nedostatků, které nezbytně jest odstraniti. Rozsáhlejší čištění celé školy, 
natírání stěn apod., aby podlahy a stěny před opětným započetím vyučování 
řádně mohly vyschnouti. Správy škol se vybízejí, aby 1.dne v září t.l. odevzdaly 
nám opisy seznamů všech potřeb a připojily, co bylo vykonáno a jaký náklad s 
opravami těmi byl spojen.

Dobrodincové školy
Dne 15. ledna r.1899 zaslal slov.p. František Rosický, c.k. zemský inspektor 
školní v Praze, opět zdejší škole knihy pro knihovnu žákovskou a učitelskou v 
ceně 20 zl. 
Velectěný pan Alois Wenig, účetní sklárny v Sázavě u Uhl. Janovic daroval 
obecné škole zdejší sbírku sklářskou (látky, z nichž sklo se vyrábí, sklo v 
rozličných dobách tavení, sklenička s ouškem /postup výroby/tvarku, a píšťalu
sklářskou a 24 prázdné lahvičky v trojí velikosti) – Sbírku tuto zaslal p účetní 
ku vděku p. Frant. Rosického, c.k. zemského inspektora školského škole jeho 
rodné obce.
CK místní školní rada darovala opět 3zl. na pomůcky a 2zl. na školní potřeby. 
Slavná c. k. Okresní školní rada v Chotěboři darovala zdejší škole tyto 
pomůcky:
1. Ruské počítadlo 11 K
2. Nádoby 1/2l, 1/4l, 1/8l 1,4 K
3. Obrazy zvířat (osel,srnec,ovce) 3,6 K
4. První pomoc při úrazech 0,3 K
5. Zrcadlo rovné 0,8 K
6. Zrcadlo duté 2,4 K
7. Kladky, kladkostroj 7,0 K
Úhrnem 26,5 K



Firma „Hynek Votoček“ obchod papírem v Praze darovala pro chudé dítky 
zdejší školy 100 sešitů v ceně 2zl. Chudým dětem půjčeno bylo 87 učebnic, 
některým školním dětem darovány
byly sešity.


