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vychází čtvrtletně

Vážení novodvorští občané,
po dlouhé době se vracíme k tradici,
kdy byly Nové Dvory informovány
tiskem prostřednictvím Osvětové besedy
o událostech a zajímavostech v obci.
Je to už hodně dávno a současná tvář
našich novin je odlišná. Chceme však,
aby tyto noviny posloužily těm, kteří
třeba nemají možnost informovat se
na internetu, ale také těm, kteří si rádi
přečtou tištěné články, připomenou si
současnost, ale i minulost našeho městyse, která sahá daleko do středověku
a stojí za to si ji připomínat.
Noviny budou vycházet čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec) a najdete
v nich také veškeré informace o připravovaných akcích a další důležité informace, které jste doposud byli zvyklí
dostávat jinou formou.
Převzala jsem odpovědnost za Nové
Dvory před necelými pěti měsíci a chci
poděkovat všem, kteří mne podpořili
a jsou mi oporou při nelehké práci.
Musíme vyřešit dokončení akcí, které
jsou komplikované. Je to pro mne velmi

nelehká doba a vyžaduje hodně tolerance
a rozvahu při rozhodování, ale chci věřit,
že zvítězí rozum nad rivalitou, protože
jinak na to doplatíme všichni.
Ráda bych, abyste mi přišli říci, co vás
trápí, ale také co se vám líbí. A velmi ráda
přivítám vaše podněty a nápady. Těch
není nikdy dost.
Jsem ráda, že zde pracují senioři, že jsou
aktivní hasiči, sokolové, myslivci. Pyšnit
se můžeme i malými fotbalisty. Velkou
radost nám dělají děti ze školky a školy.
Pěvecký sbor Sluníčka ze zámku je dnes
na výborné úrovni. Mám radost, že se
vžily pravidelné akce jako velikonoční
a vánoční koncerty a rozsvícení vánočního stromu a ráda bych také, kdyby si
svou vážnost a vaši účast získala i každoroční pietní vzpomínka na padlé vojáky.
Nejde všechno rychle, nelze vše zajistit
podle našich představ, proto prosím
o trpělivost a hlavně o vaši pomoc i pochopení. Cením si vstřícnosti mých spolupracovnic a těch zastupitelů, kteří mi
skutečně pomáhají. Děkuji všem, na kte-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
MAŠINKA
Mateřská škola má v životě našeho městyse své důležité místo.
V sedmdesátých letech minulého století došlo k velkému
nárůstu porodnosti v celé republice. Mateřské školy svými
kapacitami přestaly vyhovovat, a proto bylo nutné začít budovat nové. To se týkalo i Nových Dvorů.
Stavba nové mateřské školy u nás započala v roce 1975. Její
výstavba trvala 4 roky. Bylo na ní odpracováno 7.586 brigádnických hodin, z toho zaměstnankyně MŠ se podílely
1.040 hodinami. Na výstavbu přispělo JZD Kačina částkou
450.000,- Kčs a Cukrovar Ovčáry částkou 100.000,- Kčs.
Celkové náklady na stavbu a její zařízení činily 5 mil. Kčs.

ré jsem se dosud obrátila o pomoc,
že jsme našli vzájemné pochopení
a vstřícné jednání. Vážím si toho, protože
nekorektní jednání a pomluvy nemají
ve vzájemném dialogu místo. Mohlo
by se nám všem podařit Městys Nové
Dvory pozvednout na patřičnou úrověň
i ve vzájemných vztazích. Pomozme si
vzájemně!
			
Vanda Vöröšová
			
starostka
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Škola se stavěla za velkých obtíží. Problémy byly s dodávkami
stavebního materiálu a následně pak s obstaráním zařízení.
Přes veškeré potíže a za obětavé práce všech zaměstnankyň,
které věnovaly každou volnou chvíli, potažmo i celou svou
dovolenou na obstarávání nábytku, pomůcek, hraček, šití
povlaků, záclon, závěsů, úklidu, stěhování a v neposlední řadě
i úpravě terénu, byla mateřská škola ve stanoveném termínu
zprovozněna.
Slavnostní otevření budovy se konalo 31. srpna 1979. Od té
doby prošla řadou změn. Původně to byla škola se dvěma třídami-pavilony pro umístění 60 dětí, kuchyní a bytem správce
objektu. V osmdesátých letech byl byt upraven na třídu
pro rómské děti. V roce 1991 byla tato třída zrušena a o dva
roky později i další třída.
V současné době je v provozu jedna třída s kapacitou 25 dětí.
Schází se tu děti ve věku 3-6 let. Druhý pavilon byl v roce 1996
přebudován na školní jídelnu.
Budova MŠ je umístěna v rozlehlé, dříve farské, zahradě.
Pro děti je tu vybudované prostorné pískoviště, pružinové
houpačky, kolotoč, lavičky, herní domky, víceúčelový herní
domek se skluzavkou a malé dlážděné dopravní hřiště.
Od 1. ledna 2003 je mateřská škola součástí právního subjektu
Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná
Hora, jehož současným ředitelem je Mgr. Bc. Jan Ingr. V MŠ
pracují učitelky Lucie Valoušková a Eva Procházková. Provozní
zaměstnankyní (úklid, vydávání jídla) je paní Dana Kremlová.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatnost a zdravé
sebevědomí dětí cestou přirozenosti. Vzdělávací program
nazvaný „Rok v mateřské škole“ vychází z požadavků „Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání“.
Upřednostňujeme přirozenost, tvořivost a celkový rozvoj
osobnosti s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Od září
2011 nabízíme dětem seznamování se základy angličtiny. Tuto
oblast vzdělání vede paní učitelka Lucie Valoušková.
Pobyt dětí v MŠ obohacujeme i dalšími aktivitami jako jsou
například plavecký výcvik, divadelní představení,ekologické
projekty,akce spojené s tradičními svátky roku,výlety apod.
Pořádáme vystoupení dětí pro rodiče a to před Vánocemi
a na závěr školního roku. Tradiční akcí je také „pasování
na prvňáčka“pořádané ve spolupráci s žáky devátého ročníku
ZŠ.
V posledních letech se MŠ aktivně podílí na veřejných vystoupeních při akcích pořádaných Městysem Nové Dvory.
Od roku 2004 prezentujeme tvořivost našich dětí ve výlohách
místního „Obchodu U Kedrštů“.
						

Eva Procházková
učitelka MŠ

Poznámka: informace o výstavbě MŠ čerpány z kroniky
mat. školy

NAŠE ŠKOLA
V loňském roce uplynulo již 240 let od
zřízení novodvorské školy. Za dlouhou
dobu od roku 1784 ji vedlo třicet ředitelů, učilo zde téměř tři sta učitelů a prošlo
jí tisíce žáků nejen z Nových Dvorů,
ale i z okolních obcí.
Oficiální název současné školy zní
Základní škola a Mateřská škola Nové
Dvory, okres Kutná Hora. Naše škola je
úplnou základní školou s devíti postupnými ročníky, v letošním školním roce
má deset tříd (dvě 1. třídy). Součástí školy je i školní družina, která má dvě oddě-

lení, školní klub, mateřská škola s jednou
třídou a školní jídelna.
Základní škola pracuje podle vlastního
vzdělávacího programu Klíč k životu,
který kromě základních vyučovacích
předmětů, včetně anglického a dalšího
cizího jazyka – v současné době německého, nabízí žákům od 7. ročníku i předměty volitelné: Informatiku, Domácnost,
Konverzaci v cizím jazyce, Pohybové
a sportovní hry, Dějepisný seminář.
Škola se dlouhodobě zapojuje do projektů: Čas proměn, Školní mléko, Ovoce
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do škol, Zdravé zuby, Adopce na dálku.
V loňském školním roce byla vybrána
jako partnerská škola projektu SOŠ
a SOU řemesel Kutná Hora „Cestou
přírodovědných a technických oborů
napříč Středočeským krajem“. Realizuje
i vlastní celoškolní projekty: Vánoční
trhy, Školní akademie – kterých se účastní i široká veřejnost z řad rodičů a občanů Nových Dvorů, Den Země – kterým
si děti připomínají důležitost přírody
pro život člověka, orientační běh Medvědí stezkou, Halloween a další.
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Zajímavé jsou i ročníkové projekty: např.
Naše obec – Novodvoráci ze 6. třídy provádějí své spolužáky – přespolní svým
městysem a seznamují je se zajímavými
památkami Nových Dvorů. Přespoláci
jim pak zase vypravují o svých vesnicích.
Naše děti mohou navštěvovat řadu

kroužků pořádaných školou: Flétničky,
PC, Kytara, Pěvecký sbor, Čtenářský
klub, Matematika, Pohybové hry,
Dramatický kroužek, Německý jazyk,
Německý jazyk pro nejmenší, Sportovní
hry, Angličtina „WOW“, Angličtina po
škole, Rybářský kroužek, Šikovné ruce.

Většina kroužků je vedena učiteli ZŠ.
Pro žáky je zřízena školní knihovna.
Škola má počítačovou učebnu, hudebnu,
cvičnou kuchyň, dílny. Díky projektu
„EU – peníze školám“ jsou třídy moderně vybaveny interaktivními tabulemi
a novými počítači s rychlým připojením
k internetu.
Také budova ZŠ se v posledních letech
dočkala rekonstrukce zřizovatelem Městysem Nové Dvory. Byly provedeny rozsáhlé opravy střechy, oken, zateplení
stropů učeben, velká část zámku dostala
novou fasádu, byly obnoveny i sluneční
hodiny na škole.
I prostředí krásného nově opraveného
zámku pomáhá učitelům vytvářet klidné
a příjemné prostředí pro 186 žáků nejen
z Nových Dvorů, ale i ze Svaté Kateřiny,
Svatého Mikuláše, Bernardova, Kobylnic, Malína, Kutné Hory, Habrkovic,
Nebovid, kteří navštěvují ve školním
roce 2014/2015 naši školu.
			

Mgr. Jolana Hrušková

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
je základní organizační jednotka České
obce sokolské sdružená v župě Tyršově.
Byla založena ustavující schůzí dne
9. 11. 1920. Výbor Sokola se tehdy
skládal z MUDr. Žabokrtského - starosta
jednoty, členy výboru byli Karel Probst,
Stanislav Jelínek, Jan Hradecký, Josef
Chyba, Bedřiška Pokorná, Alois Formánek, Antonín Paula, Josef Matoušek,
František Prchal. Jednota v té době měla
341 členů.
Obnovena byla ustavující schůzí dne
1. 7. 1992 a tehdy se výbor Sokola skládal
z těchto členů: Jaroslav Novotný-starosta
jednoty, členové výboru- Jan Vondřich,
Ladislav Vaněk, M.Krutský, Zdeňka Halbichová, Anna Nagyová, Ludmila Cinerová. Jednota tehdy měla 79 členů.
Současný výbor Sokola je složený z těchto členů: ing. Zdeňka Zelená - starosta
jednoty, členové výboru - Lenka Prchalová, Lenka Kratochvílová, Jana Polívková,
Jana Těšitelová, Petra Marešová, Ivana
Zavoralová, Jiřina Melšová, kronikářka
Helena Pospíšilová, vyslanec do výboru
župy Tyršovy Růžena Lacinová. Jednota
má 85 členů.
TJ Sokol Nové Dvory se stará o všestrannou sportovní aktivitu jak dětí, tak „dospěláků“. Cvičení probíhá třikrát týdně.
Kromě toho se účastní závodů župy

Tyršovy. Zde jsme dosáhli v loňském
roce krásného umístění: 1. a 3. místo
v kategorii mladší žákyně (plavání)
a 11. a 16. místo žákyně v atletice.
Staráme se také i o starší cvičence.
Navštívili jsme například Prodanou nevěstu v Kolínském divadle.
Pro veřejnost proběhla beseda o poskytování první pomoci. Pořádáme i další
neméně zajímavé akce, jako například
vynášení zimy a přinesení líta do vsi
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– odemykání a zamykání lesa. Letos již
proběhla 3. března 2015 a pexesiáda.
V neděli 22. března 2015 na Smrtnou
neděli vyneseme Zimu ze vsi a přineseme líto do vsi. Sraz účastníků ve 14 hodin u bytovek.
			
Lenka Prchalová
členka výboru TJ Sokol Nové Dvory
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C H C E T E B Ý T Z D R AV Í ?
CHCETE BÝT FIT?
P Ř I J Ď T E S I Z AC V I Č I T ! ! !
Předškolní děti 5 a 6 let

cvičení pro všestranný rozvoj, základy cvičení na nářadí, obratnost, pohybové hry, velké míče

Žákyně

cvičení pro všestranný rozvoj, nářadí, náčiní, drobné pohybové
hry, cvičení na velkých míčích

Zdravotní cvičení

protažení a posílení svalů, rozhýbání zatuhlých kloubů při příjemné hudbě, psychické uvolnění-hodinu věnujeme jenom
sobě, cvičení není ohraničeno věkem-vhodné pro každého,
nejedná se o rehabilitační cvičení

Cvičení pro ženy

cvičení s hudbou nejen pro kondici, ale i pro radost z pohybu,
na bedýnkách, velkých míčích, protažení a posílení svalů s pet
lahvemi, gumami
Svou činnost prezentujeme v sekci „spolky“
na www.novedvory.cz

Vynášení zimy a přinesení líta do vsi.

SVAZ DŮCHODCŮ
Z iniciativy S. Tyrkasové, J. Chocholové
a J. Vojtíškové byl v roce 2008 proveden
průzkum s dotazem, zda by chtěli mít
lidé v Nových Dvorech občanské sdružení, to je organizace pomáhající starším
lidem řešit jejich problémy zdravotní,
právní atd., utužit sousedské soužití,
vyplnit čas společnou zábavou, různými
přednáškami, výlety nebo návštěvou
kulturních akcí.
Byli osloveni všichni občané a zájem byl
nečekaně veliký.
V prvních měsících jsme se nazývali
„Klubem seniorů“. Později si nás vzala
pod svoje křídla organizace Svazu
důchodců ČR Středočeského kraje
(SDČR). Od té doby je náš oficiální
název „Základní organizace svazu důchodců České republiky (ZO SDČR)
v Nových Dvorech. Klub seniorů se však
natolik vžil, že se neoficiálně používá
stále.
Společně se scházíme na mnoha pěkných
akcích téměř každý měsíc. Vše pečlivě
zaznamenává kronikářka M. Turková
a doplňuje to fotografiemi nebo videonahrávkami.
Dlouhou dobu při organizaci pracoval
kroužek ručních prací pod vedením

M. Lipské. Se svými výrobky z pedigu,
keramiky nebo krásně zdobenými
perníčky jsme měli úspěch na mnoha
výstavách v našem kraji.
Na setkání si občas také zveme naše
místní mladé muzikanty, zpěváky a tanečníky, nebo děti se zájmem o ruční
práce. Často si rádi spolu posedíme,
zazpíváme nebo i zatančíme a při tom
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nám zahraje na harmoniku p. Bílek.
V naší činnosti nás po celou dobu
podporoval obecní úřad se starostou
p. J. Rajdlem a nyní s pí. starostkou
V. Vöröšovou, za což jim patří naše
poděkování.
			
Slávka Tyrkasová
předsedkyně ZO SDČR v Nových Dvorech
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HASIČI V NOVÝCH DVORECH
Úvodem povídání o hasičích je třeba uvést, že v Nových Dvorech jsou vlastně dvojí dobrovolní hasiči.
A to Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nové Dvory, kterou zřizuje Městys Nové Dvory a Sbor
dobrovolných hasičů, zájmová organizace, která je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Přestože se činnost obou velice úzce prolíná, jsou to dvě samostatné organizace.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Nové Dvory
Jak už bylo uvedeno, jednotku požární
ochrany zřizuje obec na základě Zákona
o požární ochraně. Obec, v našem případě městys také jmenuje velitele, členy
jednotky (jednotka má 15 členů) a obec
jednotku zabezpečuje finančně i materiálně tak, jak ji ukládá zákon o PO.
To v praxi znamená, že například vybavuje členy jednotky osobními ochrannými prostředky hasičů, potřebnou výzbrojí a technikou.
Naše jednotka je zhruba od roku 1982
zařazena do poplachového plánu jako
JPO III, což zjednodušeně znamená,
že zajišťuje požární ochranu nejen ve své
obci, ale na požádání krajského operačního střediska (OPIS) Středočeského
kraje, které je od podzimu roku 2014
v Kladně, vyjíždí i k událostem mimo katastr městyse. Tedy „náš rajón“ je rádius
15 km od obce v prvním stupni poplachu, ale v případě vyšších stupňů se tento
rádius postupně zvětšuje na celý okres.
Tím, že je naše jednotka zařazena mezi
JPO III (na okrese KH je jich 15), má

samozřejmě také povinnosti vyplývající
ze Zákona o PO. Mimo jiné jsme povinni
vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu
ve dne i v noci v minimálním početním
stavu. To znamená nejen udržovat techniku ve výjezdovém stavu, ale také zajišťovat školení a výcvik pro naše členy tak,
aby byli schopni kdykoli pomáhat tam,
kde je třeba. I proto v průběhu roku
probíhají pravidelná školení a cvičení
zaměřená na bezpečnost při zásahu,
práci s motorovou pilou, používání
dýchacích přístrojů, obsluhu čerpadel
ve výbavě jednotky apod.
Jednotka disponuje dvěma vozidly, Avia
Furgon pro přepravu 9ti členného družstva s požární stříkačkou a TATRA 815
CAS 32, která veze 9 kubíků vody a další
vybavení pro zásahy jako je např. osvětlovací stožár s elektrocentrálou, kalové
a plovoucí čerpadlo, motorové pily,
dýchací přístroje. Pro komunikaci mezi
členy a s operačním střediskem slouží radiostanice. Mimochodem jsme jediná
JPO na okrese, která má T 815.

Průměrně máme ročně kolem 24 výjezdů (v roce 2013 dokonce 31) z toho 70 %
v noci, převážně k požárům, technické
pomoci, jako je odstraňování překážek
(stromů, větví při kalamitách), likvidace
olejových skvrn z vozovky, ale jsme
vybaveni i na zásahy při povodních.
Samozřejmě členové jednotky pomáhají
obci při zajištění obecních akcí, můžete
je vidět při rozsvěcení stromku v prosinci, zajištění osvětlení koncertů v kostele,
ale i vypomáháme s pracemi, o které
vedení obce požádá.
Přestože poměrně často vyjíždíme, většina občanů ani nezaznamená, že naše jednotka má vyhlášen poplach a to z toho
důvodu, že máme svolávací systém zvaný
KANGO, který funguje na principu
rozesílání SMS zpráv všem hasičům
o vyhlášení poplachu. Tento systém současně zabezpečuje i hasičskou zbrojnici
pro případ vloupání.
Rádi mezi sebou přivítáme zájemce
o členství v naší jednotce.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Nové Dvory
Je pravděpodobně nejstarší organizací
v Nových Dvorech. Sbor dobrovolných
hasičů byl založen roku 1882, letošní rok
je tedy 133 nepřetržité činnosti. V současné době máme 40 členů, z nichž je
aktivní cca polovina.
Činnost SDH je poměrně pestrá a bohatá.
Soutěžní družstvo od založení Kutnohorské hasičské ligy před 15 lety, nejen
že tento seriál závodů navštěvuje, ale víc
jak 10 let tuto soutěž zabezpečujeme
elektronickou časomírou. S časomírou
jezdíme i na další soutěže, jako jsou
okresní kolo v požárním sportu,
Krchlebská věž – soutěž s republikovou
působností a několik let i do Lysé
nad Labem na krajskou soutěž ve vyprošťování z havarovaného vozidla, Běh
na rozhlednu Vysoká, Okrskové soutěže
v Krchlebech, Močovicích i jinde.
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Soutěžní tým se také pravidelně zúčastňuje okrskového kola v požárním sportu,
to je soutěž, které se zúčastňují okolní
SDH Malín, Jakub, Církvice, Třebešice,
Chotusice a Hlízov, kde každý rok bojujeme o putovní pohár. V letošním roce
se tato soutěž odehraje po 7 letech
v Nových Dvorech.
Asi největším sportovním úspěchem
poslední doby je 2 místo v loňském
Okresním kole v Požárním sportu, kam
jsme se po několika letech absence vrátili.
Náš spolek ale není jen o sportu, ctíme
své tradice a některých akcí jste se mohli
zúčastnit i vy. Každých pět let si připomínáme založení SDH, v roce 2012 to byly
na poměry městyse velkolepé oslavy
130 let založení, ale i 125-té v r. 2007 byly
vydařené. Už devět let se scházíme
na Silvestra v hasičce v 16 hodin na rozloučení se starým rokem, které je asi nejnavštěvovanější tradiční akcí. Tradiční je
i posezení s grilováním vždy kolem
čarodějnic a vypadá to, že zakládáme
novou tradici a to Posezení s vínem,
kdy k nám už potřetí přijede vinař
z Moravy a představí nám vína ze svých
vinic. Letos by to dokonce mělo být
zpestřené cimbálem. V loňském roce
jsme na svátek Sv. Floriana připravili
dětské odpoledne u hasičské zbrojnice,
na které chceme navázat. V roce 2012
jsme po mnoha letech navázali na hasičské zájezdy a vyrazili na jednodenní výlet
do Prahy do Království železnice a letos
na jaře plánujeme zájezd do Technického
muzea. Účast chceme nabídnout i novodvorským občanům.

Ale nejen slavením je „živ“ hasič a tak
naše členy můžete vidět dvakrát ročně
při sběru železa, což je také tradiční akce,
kterou hasiči dělají už desítky let. Protože
členové SDH jsou zároveň členy JSDHO,
většina aktivních členů pomáhá a mnoho
hodin věnuje rekonstrukci hasičské
zbrojnice, kdy jsme vlastními silami
vybudovali místnost pro uložení osobní
výstroje, WC a malou kuchyňku. V garáži jsme vybudovali nucené odsávání
výfukových zplodin, centrální rozvod
vzduchu i udržování autobaterií. Také
údržba techniky a úpravy vozidel pro
uložení vybavení vyžaduje hodně času,
tuto práci všichni děláme bez nároku
na odměnu.
Náš sbor také vlastní táborovou základnu v Chroustkově, kterou jsme vybudo-

vali v r. 1992 a do roku 2012 jsme ji
provozovali. Bohužel v tomto roce byla
základna v průběhu letního tábora evakuována a náklady na znovu zprovoznění jsou nad možnosti našeho sboru,
proto jednáme o převzetí této základny
jinou organizací pracující s mládeží.
Svou činnost prezentujeme na www
stránkách www.sdh-ndvory.com nebo
na facebook SDH Nové Dvory.
Závěrem: Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Přejeme všem, aby nás hasiče potkávali
jen při oslavách, výstavách a společenských akcích.
			

Jaroslav Dušek
jednatel SDH Nové Dvory
a velitel jednotky Nové Dvory

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MÍR NOVÉ DVORY
Myslivecké sdružení bylo založeno ustavující schůzí v Malíně dne 26. 12. 1959
a k 1. 1. 1960 došlo ke sloučení se sousedním Hlízovem. Dnes naše myslivecké
sdružení hospodaří na 1338 hektarech
honebních pozemků v katastrálním území Nové Dvory, Hlízov a Malín. Scházíme se na myslivecké chatě na okraji
Nových Dvorů. V blízkosti chaty se nachází asi 2ha rybník, který slouží k chovu
divokých kachen. Členská základna má
dnes 28 členů. Výbor MS se skládá
ze sedmi členů a jednoho revizora. Naší
hlavní činností je ochrana přírody, péče
o zvěř a kynologie. Během roku opravujeme krmná zařízení a v zimě do těchto
zařízení zavážíme krmivo, aby zvěř lépe
přečkala zimu. Důležitou činností je
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průběrný odstřel slabých a nemocných
kusů zvěře, intenzivní tlumení škodné
a přemnožených divokých prasat. Náplní
naší činnosti je také organizování kynologických akcí, jako jsou zkoušky psů
a memoriály. V minulých letech se v naší
honitbě konal například Memoriál Františka Horela, Ing. J. Dostála, Františka
Vojtěcha a mnoho dalších. Dobrá je

i spolupráce s úřadem městyse Nových
Dvorů a s obecním úřadem Hlízov,
kterým pomáháme svojí brigádní
činností, jako je sběr odpadků kolem
Nových Dvorů, sázení stromků v hlízovkém lese na Vrších apod. Samozřejmě
nezapomínáme ani na nejmenší - pro
děti jsme připravili akci zimní krmení
zvířátek pro nejmenší, anebo dětské

rybářské závody. Podzimní hony na bažanta jsou spíše jen procházkou v revíru,
protože drobné zvěře je málo a zajíc
z přírody téměř vymizel. Sezónu vždy
zakončíme tradičním mysliveckým plesem v sále kulturního domu v Hlízově.
						
			
			
Myslivosti zdar
			
František Valenta

Z HISTORIE NOVÝCH DVORŮ
Na jaře roku 1908 plánovala městská rada různé úpravy města.
Mimo jiné bylo rozhodnuto, že pozemek před školou, zvaný
„portál“ bude náležitě upraven včetně cest, osázen a označen
jako veřejný, „obecenstvu“ přístupný. Školou byl pojmenovaný
jako park Jana Ámose Komenského. Protože doposud tento
pozemek slouži jako hřiště pro školu, bylo nutno vyhledat jiný
vhodný pozemek na hřiště pro děti. Jako vhodný byl vybrán
pozemek za Novými Dvory, zvaný „Piškotl“. Městská rada
rozhodla, že se podá žádost k panu hraběti (Emerik Chotek)
o pronajmutí dolíku za Sukovými. Pozemek tehdy patřil
Velkostatku a doposud jej měl pronajatý p. Č. Doležal, a to až
do roku 1910. Starosta pan Chlupáč byl radou pověřen s ním
promluvit o tom, zda by za náhradu hnojiva tento pozemek
neuvolnil dřív. Pravděpodobně se tak nestalo a o dětském hřišti se jednalo znovu až 21. listopadu 1910.
S Velkostatkem byla sepsána pachtovní smlouva na pronájem
za 20 Korun ročně. Dále bylo dohodnuto, že pozemek se osází.
Listnaté stromy (lípy) se měly nasázet skupinovitě doprostřed
a měl je dodat také Velkostatek. Podél hranic polí a podle silnice měl být vysázen živý plot z hlohu a vedle Sukových vysazen
šeřík. Vchod na hřiště byl od silnice. Další úpravy se městská
rada rozhodla přenechat p. Matuškovi, zahradníkovi.
Ve školní kronice se píše, že hřiště nebylo dětmi příliš oblíbené
a většinou ho používala jen škola ke cvičení. Ve školním roce
1915 – 1916 nemohla hřiště využívat ani škola, protože bylo
od jara celé zatopené vodou, (jak ukazuje dobová fotografie),
která se teprve ke konci prázdnin začala ztrácet. A tak si děti

hrály jako dříve zase v parku před školou a na náměstí
u Mariánského sloupu.
Zatopení „dolíku“ se podle pamětníků ještě během let několikrát zopakovalo. Ani využívání hřiště nesplnilo očekávání.
Během let bylo jen málo využíváno. Někdy koncem 70-tých let
byl živý plot nahrazen při akci „Z“ oplocením. Naposledy bylo
hojně využíváno v druhé polovině 20-tého století volejbalisty.
Hřiště bylo pěkně upravené a sportovci sem jezdili i z nedaleké
Kutné Hory. Dnes opět čeká na svoje vhodné využití.
(bylo čerpáno ze zápisů Rady Města Nové Dvory z počátku
20. století a ze školní kroniky)
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I N F O R M A C E M Ě S T Y S E P R O O B Č A N Y:
23. 3. 2015 Sbírka použitého ošacení (lůžkoviny, ručníky, záclony i nádobí) v budově úřadu městyse od 8,00 do 16,30 hod.
25. 3. 2015 Sbírka použitého ošacení (lůžkoviny, ručníky, záclony i nádobí) v budově úřadu městyse od 8,00 do 16,30 hod.
4. 4. 2015 Velikonoční koncert v kostele sv. Martina od 17,00 hodin.
11. 4. 2015 Sběr železného šrotu provedou členové sboru dobrovolných hasičů.
11. 4. 2015 Od 14,00 hod v nekuřáckém salónku restaurace U Hájků se uskuteční beseda spojená s autogramiádou a prodejem
		knih pana plk. JUDr. Michala Dlouhého, Ph.D., autora námětu seriálu Četnické humoresky. Posluchače
		 seznámí nejen se zákulisím známého seriálu, ale řeč bude i o případech kutnohorské kriminálky včetně těch
		novodvorských.
30. 4. 2015 Pálení čarodějnic na parketě Zámecké restaurace od 17,00 hodin, tentokrát však s netradičním programem.
		 O zábavný program plný písniček, soutěží i pohádky s čarodejnickým motivem se postará Divadélko kůzle spolu
		 s MŠ Mašinka. Pro děti bude připraveno malování na obličej. Po tradičním zapálení ohně a ohňostroji se dospělí
		 i děti mohou těšit na živou country kapelu s novodvorskými muzikanty.
7. 5. 2015 Vzpomínka 70. výročí ukončení 2. světové války se uskuteční v zasedací místnosti městyse Nové Dvory
		 od 17,00 hodin, kde bude prezentace dobových dokumentů. Poté budou položeny věnce na pomníku padlých.
16. 5. 2015 Vítání občánků (pro děti s trvalým pobytem v městysi Nové Dvory). V případě zájmu o pozvání na tuto malou
		 slavnost je třeba narození dítěte oznámit na úřadu městyse. O konkrétním čase budou rodiče informováni
		 prostřednictvím pozvánky.
30. 5. 2015 Dětský den tentokrát v prostředí parku zámku Kačina. Pro děti bude připravena trasa zámeckým parkem
		 se zábavnými úkoly a soutěžemi. Pro dospělé bude připraven zábavný program s živou muzikou a občerstvením.
26. 6. 2015 Hurá prázdniny - proběhne od 16,00 hodin a od 19,00 hodin se bude konat 4. ročník Vesnického hudebního
		festivalu věnovaný tentokrát památce Waldemara Matušky, to vše v zahradě Zámecké restaurace.

UPOZORNĚNÍ
- úřad městyse upozorňuje na úhradu místního poplatku za svoz popelnic na rok 2015 v částce 400,- Kč, a to nejpozději
do 31. 5. 2015; popelnice na komunální odpad budou od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015 vyváženy 1x za 14 dnů a mezi tím 1x
za 14 dnů budou vyváženy nádoby na Bio odpad – po zbytek roku bude komunální odpad vyvážen každý týden
- místní poplatek za psa na rok 2015 činí za prvního psa 80,- Kč, za druhého a každého dalšího 200,- Kč. Tento poplatek je
splatný do 31. 5. 2015. Platí se za psa staršího 3 měsíců i v průběhu kalendářního roku
- každou sobotu v době od 9,00 hodin do 11,00 hodin je možnost uložit velkoobjemový odpad do kontejnerů umístěných
na dvoře úřadu městyse; NELZE UKLÁDAT STAVEBNÍ MATERIÁL a SUŤ ani PNEUMATIKY; nově je zde možnost uložit
i kovový odpad (plechové a kovové nádoby, konzervy, nápojové plechovky, tuby, uzávěry, víčka od jogurtů, zavařovací víčka,
alobalové misky apod. – povinnost separovat kovový odpad je dána novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb.
- dne 26. 2. 2015 bylo zastupitelstvem Městyse Nové Dvory schváleno a nabylo účinnosti „Nařízení o zákazu podomního
a pochůzkového prodeje“. Celé znění tohoto nařízení je možno si přečíst na vývěsní desce městyse i na webových stránkách.

ZPÍVANÁ - JARO 2015

nekuřácký salonek restaurace U HÁJKŮ

20. 3. LUBOŠ POSPÍŠIL recitál legendárního písničkáře a zpěváka
17. 4. JAN MATĚJ RAK recitál fenomenálního kytaristy, syna Štěpána Raka
15. 5. NEW DVORK CITY a VŘEŠŤÁL & SÁZAVSKÝ

		

narozeninový koncert členů NEW DVORK CITY A Víta Sázavského

REZERVACE VSTUPENEK ZA JEDNOTNOU CENU 100,- Kč v obchodě „U Kedrštů“
OMEZENÁ KAPACITA SÁLU !!!
Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Novodvorské noviny - čtvrtletník Městyse Nové Dvory, vydává Městys Nové Dvory, tel.: 327 571 261.
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