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Vážení spoluobčané,
červen uzavírá polovinu roku a zároveň
končí další školní rok 2014 - 2015.
Novodvorskou základní školu opustí
žáci deváťáci, aby uvolnili místa ve třídě
svým nástupcům a sami se rozhlédli,
kam ve svém životě vykročit. Volí si svou
cestu dalšího vzdělávání na středních
školách, či odborných učilištích. Přeji
jim všem, aby dosáhli svého cíle. Bude
k tomu zapotřebí hodně píle, vytrvalosti
a odhodlání. Milí mladí přátelé, ať se
vám daří zvládnout další velmi důležitou
etapu vašeho života!
My také zahálet nebudeme. V letních
měsících bude realizováno několik projektů.
Největší akcí bude rekonstrukce Šíchovy
ulice, na kterou jsme získali dotaci
ze Středočeského kraje. Z výběrového
řízení na realizaci tohoto projektu vyšla
vítězně firma STRABAG, a.s., s nejnižší
nabídkovou cenou 4.462.304,73 Kč
vč. DPH.
Předpokládaný termín rekonstrukce je
červen - září 2015.

Další akce, na které jsme dostali dotace,
budou probíhat za podpory ministerstva
kultury. Je to restaurování Mariánského
sloupu na Masarykově náměstí, restaurování soch sv. Barbory a sv. Nortburgy
u kláštera a restaurování kamenných
čučků na vrcholu dvojramenného obloukového kamenného schodiště čp. 1
(budova školy). Bude provedena oprava
pilířové brány u hřbitova a ohradní zdi
s kapličkou mezi „starou poštou“
(čp. 111) a hotelem Rudolf.
Čekáme na rozhodnutí krajského úřadu
o přidělení dotace na dokončení opravy
budovy školy (zámku). Oprava by se
týkala křídla směrem do zámecké zahrady (statika, krovy, střecha, fasáda, okna)
a čelního pohledu (krov a střecha).
Dlouhodobým problémem v našem
městysi je stav komunikací. Proběhla
rekonstrukce Havlíčkovy ulice, započne
se s opravou ulice Šíchovy. V lokalitě
Bažantnice jsme zavázáni Plánovací
smlouvou
vybudovat
komunikace
do roku 2017. Tento záměr bychom rádi
realizovali v roce 2016.

Položení věnců
Každým rokem se vzdalujeme od konce II. světové války.
Letošní jaro přineslo už 70. výročí od osvobození.
Jak léta jdou i v Nových Dvorech ubývá pamětníků. Podařilo
se shromáždit některé historické dokumenty mapující právě
válečné období v našem regionu. Komisí regenerace byla
z těchto materiálů sestavena prezentace, která je umístěna
v budově úřadu, kde je na požádání k nahlédnutí.
Všem obětem II. světové války je třeba se poklonit a věnovat
jim vzpomínku. Jako poděkování pokládáme každým rokem
na jejich hroby věnce.
Vanda Vöröšová
starostka

Naším cílem je postupně upravit i ostatní
komunikace tak, aby všichni obyvatelé
mohli být spokojeni.
Tyto všechny úkoly jsou finančně i administrativně náročné, prosím proto o trpělivost a pochopení.
Přeji vám, vážení spoluobčané, hezké
léto, příjemnou dovolenou a dětem
krásné prázdniny plné sluníčka a nádherných zážitků.
			
			

Vanda Vöröšová
starostka
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VELIKONOČNÍ KONCERT uvítal jaro
V kostele sv. Martina opět zazněl zpěv Lucie Mrňákové za hudebního doprovodu Lukáše Lázňovského. Děti z MŠ nacvičily
se svou učitelkou opravdu povedené vystoupení i se sólovým
zpěvem malé Adrianky Zatřepálkové. Děti měly připravené
i překvapení. S paní učitelkou Lucií Valouškovou se naučily dvě
písničky o barvách a o zvířatech v anglickém jazyce. Video
z tohoto vystoupení bylo zařazeno do soutěže pro mateřské
školy. Poté přišel na řadu pěvecký sbor „Sluníčka ze zámku“
se sbormistryní Lucií Procházkovou. Jejich vystoupení sklidilo

skutečně zasloužený veliký aplaus. Sbor doprovází Lukáš
Lázňovský, který nyní studuje 1. ročník Gymnázia J. Ortena
v Kutné Hoře. Přesto, že není žákem zdejší školy, stále se
aktivně podílí na činnosti sboru. Vystoupení všech účinkujících bylo příjemným pohlazením po duši všem posluchačům,
kteří odcházeli s úsměvem ve tváři.
			
			

Vanda Vöröšová
starostka

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Budu rád, pokud i vy za mnou přijdete s nápady na vhodná
místa a třeba i s nápady, jak by se dal program pro příští pálení
čarodějnic obohatit.
Jan Sehnal
předseda kulturní komise

Dne 30. 4. se na parketu Zámecké restaurace uskutečnila
již tradiční akce Pálení čarodějnic. Pro radost i zábavu dětem
zahrál kutnohorský hudební soubor Kůzle HuSou. Veselé
písničky pro děti pak vystřídalo pásmo soutěží a tvořivých her
v podání Divadélka Kůzle.
Poté již následovalo krátké vystoupení Zdenka Vřešťála a zapálení ohně s ohňostrojem, na který se všichni těšily asi nejvíc.
Na konec večera pak vystoupila strakonická kapela Pauza.
Věřím, že si děti akci, včetně doprovodného malování na obličej
i opékání špekáčků, užily a příští rok přijdou v ještě hojnějším
počtu opět.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě ohně. Dobrovolnému sboru hasičů patří poděkování za zapálení ohně a dohled nad bezpečností dětí. Všem zastupitelům pak patří poděkování za podporu akce svojí účastí
i pomocí s organizací.
Rád bych ale také využil této příležitosti k zamyšlení nad
budoucností této obecní akce, zejména pak nad místem a programem zábavného odpoledne a večera. V Nových Dvorech
bohužel není zvykem, aby pálení čarodějnic probíhalo na jednom místě za co možná nejširší účasti lidí bez ohledu
na příslušnost k zájmovému sdružení či spolku. Domnívám se,
že je to veliká škoda, neboť akcí, kde by se mohli občané
Nových Dvorů potkat a jen tak si popovídat, není mnoho.
2
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Přivítání nových občánků našeho městyse
Pozvání starostky na malou slavnost přijali rodiče dětí Lili Ondrušové, Barbory Pošíkové, Mony Najjar, Nikoly
Škarkové, Elišky Macháčkové, Dominiky Králové, Marka Vaško.
Po proslovu paní starostky se rodiče vítaných dětí podepsali do pamětní knihy městyse a převzali pro své děti malý
dárek, který by jim měl tuto slavnost připomínat. Věříme, že i v budoucnu budeme vítat další nové občánky našeho
městyse.
Děkujeme panu Aleši Jelínkovi za zhotovení krásné dřevěné kolébky, ve které jsme letos poprvé uvítali nové občánky.

DĚTSKÝ DEN
Dne 6. 6. 2015 se v Nových Dvorech uskutečnil dětský den,
který si pro děti připravily novodvorské spolky. Na trasu dětského dne se děti s rodiči vydali od hasičské zbrojnice, kde si
hasiči pro ně připravili dovednostní soutěže s hasičskou tématikou. Druhým stanovištěm byla myslivecká chata, kde si pro
děti myslivci přichystali zábavné pexeso a házení šipek na cíl.
Třetí zastávkou na krátké trase byla projížďka na lodích, kterou
připravili členové vodáckého spolku. Odtud se účastníci vydali
na procházku lesíkem s celkem sedmi soutěžními stanovišti,
o které se postarali naši sokolové. Krátkou lesní stezkou odvahy
přišli účastníci na fotbalové hřiště. Zde si mohly děti ještě zasoutěžit v dovednostech s míčem a zastřílet si ze vzduchovky.

Pak už je čekala za splněné úkoly sladká odměna. O doprovodný program se postarala country kapela a děti si mohly zařádit
na skákacích hradech. O příjemné osvěžení v horkém dni se
nakonec postarali hasiči.
Myslím, že akce se povedla a děti budou mít na dětský den
hezkou vzpomínku. Rád bych touto cestou poděkoval všem
spolkům, kapele i předešlé kulturní komisi za pomoc s programem dětského dne. Upřímně si cením ochotné spolupráce
všech spolků, a budu rád, když se nám všem podaří v podobné
přátelské atmosféře vymyslet i další zajímavé akce.
Jan Sehnal
předseda kulturní komise
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
V letošním roce na jaře jsme s dětmi zahájili třetí rok dlouhodobého vzdělávacího projektu „Sázím, seji, zahradničím“.
Pokud má mateřská škola prostornou
zahradu (což je náš případ), neměl by
v ní chybět koutek, kde děti mají své
záhonky k pěstování květin, užitkových
rostlin a zeleniny. Práce na zahradě je
pro děti zdrojem přirozeného poučení.
Je velmi důležité, aby dítě mělo radost
z práce a z jejího výsledku, aby mělo
možnost podílet se na sklizni, konzumaci a třeba i na úpravě jídel z toho, co samo
vypěstovalo.
K realizaci výše uvedeného projektu nás
vedla zkušenost z pedagogické praxe.
Dětem scházely potřebné znalosti o tom,
jak se co pěstuje. Mnohé z nich dnes
znají zeleninu pouze z obchodů a mrkev
či ředkvička čerstvě vytažená ze země je
pro ně zajímavou novinkou.
Počátkem měsíce března jsme společně
zasadili semínka rajčat a paprik. Děti
měly možnost pozorovat vývoj rostlinky
od samého začátku. Vzrostlé rostlinky
jsme v květnu přesadili do připravených
záhonků. Rajčata už mají první květy.
Velké nadšení a radost projevily děti
při sklizni ředkviček, které si na své
zahrádce počátkem dubna vysely.
Doufáme, že stejná radost nastane také
při sběru jahod a hrášku.
Produkty naší zahrádky může využívat
i školní kuchyň. On takový voňavý
libeček udělá s polévkou úplné zázraky.
Pro učitelky je největší odměnou šťastné
a spokojené dítě. Když se však její
pedagogické působení na dítě promítne
i do domácího prostředí, je to odměna

dvojnásobná. Jeden ze starších chlapců
si podle vzoru školní zahrádky zřídil
vlastní domácí zahrádku, na které začal
pěstovat to, co viděl v MŠ a co má rád.
O dosavadní výsledek svého zahradničení - o ředkvičky - se rozdělil s ostatními
dětmi ze školky.
V posledních letech se značně prohloubila spolupráce mateřské školy a rodiny.
A právě v souvislosti se zahradnickým
projektem jsou rodiče velice aktivní.
Snad je to předzvěst návratu tradičních
vesnických zahrádek s pěstováním zeleniny a ne jen s péčí o perfektní trávník
a různé okrasné keře a stromky.
Zájem rodičů však nejde jen tímto směrem. Na poslední schůzce s rodiči nás
ohromila otázka jedné z maminek,
zda mateřská škola nepotřebuje nějakou
pomoc během letních prázdnin - byla
tím myšlena pomoc při různých opra-
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vách v MŠ apod. V létě roku 2013 jsme
totiž za aktivní pomoci některých rodičů
celou školku oškrábali, vyspravili, vymalovali a uklidili. Za jejich pomoc přišel
rodičům osobně poděkovat ředitel
ZŠ a MŠ. A bylo opravdu za co děkovat.
Svojí pomocí ušetřili rozpočtu MŠ
nemalé finanční prostředky. Ještě jednou
jim patří náš a snad i Váš dík.
						
			
Eva Procházková
vedoucí učitelka MŠ
A na závěr ještě jeden velice pravdivý citát:

„Průměrný učitel vypráví.
Dobrý učitel vysvětluje.
Výborný učitel ukazuje.
Nejlepší učitel inspiruje.“
Charles Farrar Browne
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NAŠE ŠKOLA
l EUROREBUS JUNIOR

Krajské kolo vědomostní soutěže se letos konalo ve středu
29. 4. 2015 a stejně jako v loňském roce jsme se na tuto akci
vydali do Prahy na Fakultu tělesné výchovy a sportu, kde
soutěž humorně moderoval známý moderátor Jan Kovařík.
Naši školu zastupoval tým ve složení Josef Polívka, Dominik
Zof a Vilém Vařečka.
Chlapci se na soutěž dlouho poctivě připravovali, scházeli jsme
se každý týden, někdy dokonce dvakrát v týdnu.
Trochu nás svazovalo loňské první místo a nemalý cíl, postup
do celostátního kola.
Konkurence byla velká, protože v naší kategorii bylo 15 družstev.
Během 35 minut soutěžící vyplňovali náročný test s 32 otázkami. Nakonec to první místo nebylo, ale druhé je také krásné
a vytoužený postup není k zahození!
Tak na nás myslete a držte nám pěsti na „republice“, naši borci
vyráží opět do Prahy 15. června 2015.

Eurorebus Junior

Mgr. Helena Auersvaldová
učitelka ZŠ

l Středočeský taneční pohár
Okresní kolo Středočeského tanečního poháru proběhlo v pátek 10. 4. 2015 v Poděbradech.
Naši školu reprezentovaly dva týmy - Veronika Veselá, Nikola
Sosnovská a Dominika Vaňková ze čtvrté třídy a Karolína
Rambousková, Pavlína Poláková, Šarlota Hianiková a Tonička
Šmejkalová z páté třídy. Stupně vítězů naše děvčata letos neobsadila, ale svá vystoupení předvedla bez sebemenší chybičky.
Mgr. Helena Auersvaldová
učitelka ZŠ

l Žehušický pohár 2015

V pátek 24. 4. 2015 se v Žehušicích konal 13. ročník soutěže
vesnických a malých škol v atletice. Naši školu reprezentovalo
42 dětí, obsadili jsme všech osm kategorií a získali jsme
8 cenných medailí.
Jedinou zlatou vybojoval Víťa Vařečka v běhu na 300 m. Stříbrnou si odvezla Andrea Stránská v běhu na 500 m, hned dvě
stříbrné si poctivě vyběhal Martin Vagner z deváté třídy za běh
na 60 m i na 800 m. Další medaile - bronzovou přidal Petr
Kosprd v běhu na 60 m, Jan Kobolka rovněž na 60 m a Tonička
Šmejkalová také za běh, ale na 300 m.
Stupně vítězů jsme obsadili i ve štafetách. Přípravka starší,
ve složení Petr Kosprd, Vít Vařečka, Vilém Vařečka a Roman
Šauer, si vystoupala na stříbrnou pozici. Třetí místa získala štafeta mladších chlapců - Ivan Mizler, Jan Kobolka, Tadeáš Fišr,
David Novotný a štafeta starších děvčat - Monika Macurová,
Veronika Kučerová, Veronika Jelínková a Natálie Tvrdíková.
Přípravka starší a žáci mladší rozšířili pohárovou sbírku školy,
obě družstva v celkovém hodnocení kategorie přivezla poháry
za třetí místo. V celkovém pořadí škol jsme obsadili krásnou
třetí příčku.
Po celé atletické dopoledne nám přálo počasí a všichni se už
těšíme na příští ročník.
Mgr. Helena Auersvaldová
učitelka ZŠ

Středočeský taneční pohár

Princezna ze mlejna
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l PRINCEZNA ZE MLEJNA
Opět po roce se tělocvična naší školy proměnila v divadlo.
Divadelní kroužek Šikulové si pro své věrné diváky tentokrát
připravil pohádku „Princezna ze mlejna“. Premiéra se konala
29. dubna 2015 a nikdo z návštěvníků tohoto odpoledního
představení nelitoval. Mohli jsme sledovat výborné výkony
našich nadějných malých herců. V jednotlivých rolích se představili: Eliška – Karolína Kaiznerová, Jindřich – Viktor Fiala,
čert – Denisa Koblischková, vodník – Anička Pavlíková,
čarodějnice – Natálie Vrbíková, mlynář – Martin Koblischke,
knížepán – Michala Trnková, Jean – Natalie Melšová. Následujícího dne Šikulové sehráli ještě dvě reprízy pro své spolužáky
a rádi pozvali i malé kamarády ze školky.

l Den Země

Mgr. Jolana Hrušková
učitelka ZŠ

Den Země je svátek věnovaný naší planetě. Každoročně se koná
22. dubna a navazuje na starou tradici oslav příchodu jara.
V současnosti je to ekologicky motivovaný svátek upozorňující
na dopady lidské činnosti na Zemi. V rámci připomenutí si
tohoto dne se naše škola zapojila do celorepublikové dobrovolnické akce s názvem Ukliďme si Česko. Žáci prováděli úklid
v určených lokalitách v Nových Dvorech a okolí, posbírali
desítky kilogramů odpadu. Podařilo se jim objevit i několik
černých skládek.
Mgr. Václav Syrový
učitel ZŠ

Den Země

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Kromě pravidelného všestranného cvičení pro předškolní
děti, žákyně, ženy a zdravotního cvičení v sokolovně se také
účastníme sokolských dnů v přírodě, což obnáší alespoň jednu
vycházku nebo výlet na kolech v každém ročním období
za účasti nejen členů jednoty, ale i vycházkových nadšenců

z řad veřejnosti. Patří sem i vynášení zimy na smrtnou neděli.
Letos zimu ze vsi vynesla Natálka Melšová s Kájou Kaiznerovou a ozdobené líto do vsi přinesl Viktor Fiala s Ondrou Sýsem
za účasti ostatních příznivců jara.
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Z dalších vycházek byla nejzajímavější vycházka kolem
Ovčáreckého rybníka do velkokapacitního kravína Jakub.
Zde jsme si za odborného výkladu zootechnika Pavla Kličky
prohlédli celý areál. Řada z nás viděla poprvé volně se pasoucí
krávy a krmení telátek ve venkovních boudičkách.
Zajímavý byl i výlet na kolech kolem Kamajek na letiště
Rohozec. Dokonce se zájemci mohli prolétnout v letadle
s pilotem panem Milým nebo na rogalu s panem Kalouskem.
Ostatní si mezitím opekli buřty a mohli si prohlédnout hangár

s letadly za odborného výkladu pana Milého a pana Kalouska.
V červnu se chystáme na Kmochovu 50, což je turistický
pochod pro turistické nadšence z řad široké veřejnosti.
Trasa je připravena pro pěší na 8,15,25,50 km a cyklotrasy
na 34,52,72 km. Délku trasy si zvolí účastníci sami, dle svých
sil a možností. Každý účastník obdrží diplom. Pořadatelem je
Sokol Kolín a župa Tyršova.
		
Lenka Kratochvílová

HASIČI V NOVÝCH DVORECH
V prvním vydání novin jsme čtenářům osvětlili, jak to vlastně
s novodvorskými hasiči je. Pro připomenutí: v Nových
Dvorech je Jednotka SDH městyse a Sbor dobrovolných hasičů,
a protože jsme už naznačili, že se činnost prolíná, shrneme
aktivity hasičů v jednom článku.
Nejprve k zásahům JPO:
Od začátku roku nám byl do konce května vyhlášen poplach
celkem 13x, na první požár jsme vyjeli 25. 1. 2015 a zatím
na poslední 22. 5. 2015. Všech třináct zásahů se týkalo požárů
obytných, případně průmyslových budov nebo porostů. Dva
nejnáročnější zásahy jsme měli v dubnu, kdy jsme na začátku
měsíce zasahovali v Týnci nad Labem ve sběrně kovošrotu, kde
hořely plastové díly a museli jsme hasit v dýchací technice.
Druhý náročný zásah se odehrál v lese na Kaňku, kde hořela
hromada klestí o rozměrech cca 7x3x2 m, nedalo se s technikou dojet k požáru a bylo nutné do kopce natáhnout zhruba
200 m hadic a celou hromadu ručně rozebrat. Pro náročnost
zásahu jsme museli povolat ve druhém sledu další naše členy,
kteří dojeli s Avii F a společně jsme tuto hromadu rozebírali
a dohašovali 4 hodiny.
V měsíci březnu se velitelé a strojníci zúčastnili pravidelného
školení na HZS Kutná Hora, obě vozidla prošla technickou
prohlídkou a průběžně školíme členy jednotky tak, jak nám
ukládá odborná příprava. Naše hasiče jste mohli v Nových
Dvorech vidět při tradičním sběru železa, požárním dozoru
při obecních čarodějnicích a naposledy jsme se mohli společně
vidět na Dětském dnu, kterého jsme se jako jeden ze spolků
zúčastnili. Naši členové se již po deváté připojili k okresní akci
Daruj krev s hasiči a 10 z nás na jaře darovalo svou krev.
V měsíci březnu jsme připravili posezení s vínem u cimbálu,

kdy mezi nás přijel pan Trávník ze stejnojmenného vinařství.
Představil nám 9 vzorků vína a nakonec srpna plánujeme další
akci tentokrát opět s osvědčeným vinařstvím Štepánek
z Mutěnic. Na této akci by měla proběhnout degustace 12-ti
vzorků a akce je otevřená i pro nečleny našeho sboru.
Naší elektronickou časomírou jsme už tradičně zajistili okresní
akci Běh na rozhlednu Vysoká, okresní soutěž v požárním
sportu, ale i okrskovou soutěž v Krchlebech. Naše družstvo
mužů zahájilo soutěžní sezonu, máme za sebou 3 závody
v Kutnohorské hasičské lize a v sobotu 27. 6. od 13 hodin
proběhne na fotbalovém hřišti okrskové kolo v požárním sportu, kde budeme bojovat o okrskový pohár v disciplínách štafeta
4x100 m a požární útok.
Na srpnovou sobotu 22. připravujeme v Nových Dvorech
s podporou městyse ligové kolo v požárním útoku a to plánujeme jako noční soutěž na fotbalovém hřišti. Dá se říci, že je to
tradiční soutěž v disciplíně „požární útok“, jen s tím rozdílem,
že soutěž probíhá večer za umělého osvětlení (předpokládáme
od 20. hod. do max. 2 hod. ranní), což je pro diváky ale i závodníky atraktivní, na druhou stranu náročnější na pořadatelskou
přípravu. Takováto soutěž v Nových Dvorech ještě nebyla,
protože na okrese se běhá noční závod v Potěhách a donedávna
v Suchdole. Doufáme, že se akce povede a zaujme naše spoluobčany. Na druhou stranu věříme, že lidi bydlící v blízkosti
hřiště budou tolerantní k nočnímu hluku, kterému se samozřejmě při této soutěži nevyhneme.
Více o nás na webu sdh-ndvory.com a také facebook:
SDH Nové Dvory
Jaroslav Dušek
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MÍR NOVÉ DVORY
Po letošní neobvykle mírné zimě opět začala naše činnost
jarním úklidem. Uklidili jsme okolí chaty, vyčistili a opravili
krmná zařízení. Na dubnové výroční členské schůzi jsme zhodnotili uplynulý rok 2014 a naplánovali činnost na letošní rok.
Naší první akcí bylo tradičně sbírání odpadků z příkopů
v okolí městyse Nových Dvorů. Opět jsme sebrali snad tuny
odpadků, které jsme v plastových pytlích složili do obecního
sběrného dvora. Tento nepořádek podél silnic mají na svědomí
bezohlední řidiči, kteří odpadky vyhodí přímo z auta, nebo je
sem záměrně odvážejí. Bylo až neuvěřitelné, jaké věci jsme
v příkopech v okolí silnic objevili.
V sobotu 9. května 2015 jsme uspořádali na mysliveckém
rybníčku u chaty rybářské závody pro členy MS a přátele myslivosti. Předseda mysliveckého sdružení pan Král závody zahájil a po prezentaci a seznámení s regulemi závodu si každý
vylosoval své lovné místo. Poté se všichni přesunuli k vodě. Závodilo celkem 14 rybářů, z toho bylo 7 členů MS. Na regulérnost závodu dohlížel František Valenta. Pro hustý déšť byl

na půl hodiny závod přerušen, nicméně tohoto „nedobrovolného“ přerušení bylo využito ke krátkému posezení na myslivecké chatě s teplou klobáskou. Během celého závodu byl také
dostatečně zajištěn pitný režim, kdy se mohli závodníci osvěžit
pivem, limonádou i kávou. Občerstvení po celý den zajišťovala
Jitka Přibylová. Odpoledne po skončení soutěže se všichni přesunuli na mysliveckou chatu, kde byl dobrý gulášek od Martina
Přibyla. Po sečtení ulovených ryb bylo vyhlášení výsledků.
Pět závodníků si odneslo pěkné ceny. Vítězem se stal Radek
Beran z Nových Dvorů a největšího kapra (65 cm) si ulovil Petr
Procházka též z Nových Dvorů.
Naší další plánovanou akcí je červnová oslava „měsíce myslivosti“, v rámci které si pojedeme vyzkoušet naše střelecké
dovednosti ve střelbě z brokovnice na střelnici a v srpnu v naší
honitbě budeme organizovat Speciální zkoušky psů z vodních
prací.
Myslivosti zdar
František Valenta

AVZO Nové Dvory – vodácký klub
Náš klub vznikl v roce 1983 jako součást Svazarmu Nové
Dvory. Podnět k založení dali p. Vöröš a p. Čepek . Nakoupily
se tři modrobílé kanoe značky Vertex a 10 pádel a jako první
loděnice sloužil půdní prostor v základní škole. Zároveň se
ustanovil i vodácký kroužek při ZŠ Nové Dvory (vedoucí
M. Čepek). Výcvik probíhal na Kovářském rybníku a říčce
Klejnárce.
Postupně se zapojovali další dospělí i se svými rodinami
(St. Mareš, St. Vojíř, K. Broža, J. Pech, Zd. Stehlík, V. Culek
a další). V roce 1985 získal klub další lodě (použité) převodem
z Domu dětí a mládeže v Kutné Hoře. Děti se začaly
od roku 1984 zúčastňovat branných závodů na českých řekách.
První „zamykání“ se uskutečnilo 25. září 1985 a první
„odmykání“ se uskutečnilo 23. dubna 1986. Obě akce pořádáme dodnes.
V 80tých letech se uskutečňují vodácké tábory (neputovní)
na různých místech řeky Sázavy (Chabeřice, Sázava n/S.,
Poříčko) a od 90tých let se konají už vodácké putovní tábory
na Sázavě, Lužnici, Berounce. Vznikají vodácké kroužky
na školách (Týnec n/L., Žehušice), bohužel v současné době

máme nedostatek dětských členů, přesto pořádáme letní
putovní vodácké tábory.
V historii klubu dochází několikrát ke změně místa loděnice
(ZŠ Nové Dvory > MNV Nové Dvory > Stará pošta > dnes
areál zámku v Nových Dvorech). V posledních letech se přebudovává areál u bývalé střelnice v Ovčárech, kde snad bude
budoucnost vodáckého klubu.
Život našeho klubu začíná v jarních měsících účastí na různých
vodáckých akcích (Chrudimka, Doubrava, Sázava, Svratka,
Cidlina, Vavřinecký potok, Jizera...) a také na vlastních
vodáckých akcích (Doubrava, Sázava, Ohře, Vltava, Lužnice,
Ploučnice).
Naším cílem je obnovit činnost vodáckého kroužku na Základní škole Nové Dvory a získat za členy i děti z kutnohorských
škol. Potřebujeme zlepšit informovanost veřejnosti o naší
činnosti na vodácké vývěsce a obnovit webové stránky
vodáckého klubu.
Jiří Pech
předseda vodáckého klubu
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ČETNÍCI
V sobotu 11. dubna 2015 se konala v sále
restaurace „U Hájků“ přednáška s besedou, autogramiádou a prodejem knih
pana Plk. JUDr. Michala Dlouhého,
známého hlavně jako autora scénáře
k Četnickým humoreskám, které natočila Česká televize. Inspirací byl článek
o vykradení hraběcí hrobky v Nových
Dvorech uveřejněný v roce 1926 v regionálním tisku - Hlasu demokracie.
V přednášce byla připomenuta nejen
činnost prvorepublikového kutnohorského četnictva, ale i novodvorského.
I když účast nebyla vysoká, kdo přišel,
určitě nelitoval. Přednáška to byla velice
zajímavá.
O tom, že v obci Nové Dvory byli místní
strážníci, nalezneme zmínky v zápisech
zastupitelstva již koncem 19. století,
a to v souvislosti s různými požadavky
jako např. na ošacení, zvýšení platů nebo
o jejich povinnostech. V listopadu 1907
pak radní žádali o zřízení četnické stanice v Nových Dvorech. Bohužel jsem
se nezabývala při pátrání v archivech
touto problematikou, takže toho o místních strážnících nebo o četnické stanici
moc nevím. Vím, že místním obecnímstrážníkem byl pan Vilím, protože mám
jeho fotografii v uniformě. Asi od roku
1924 zde jako státní četník sloužil pan
Alois Polák, který si zde postavil i dům.

strážník František Vilím
9

velitel četnické stanice Karel Vebr

2/2015
V roce 1940 zemřel. V letech 1935 až
1950 byl velitelem zdejší četnické stanice
pan Karel Vebr.
Podle Kalendářů četnictva Protektorátu
Čech a Moravy zde na pobočce Okresního četnického velitelství na stanici
v Nových Dvorech během války sloužili:

Vebr Karel, vrch. strážm., velitel, strážm.
Brýdl Antonín, strážm. Kutelwascher
Josef, Sochor Jaroslav a Janout Stanislav.
Četnická stanice sídlila na radnici
v prostorách dnešní knihovny. Jedním
z posledních četníků byl pravděpodobně
pan Mareš. Kdy zde četnická stanice byla

zrušena bohužel nevím, hlavně proto,
že nejsem rodilá novodvoračka, ale pokud mi někdo bude ochoten sdělit nějaké
informace o četnících nebo bude mít
doma nějaké fotografie či doklady, ráda
je zdokumentuji.
Olga Stehlíková

Krajinářská dílna v Nových Dvorech
Nové Dvory a jejich okolí se staly ve dnech
ve dnech 24. – 26. dubna 2015 dějištěm
Krajinářské dílny, kterou zde uspořádala
Česká společnost pro krajinnou ekologii.
Pořadateli a garanty této zajímavé akce
byli předseda společnosti Doc. RNDr.
Zdeněk Lipský, CSc. z Přírodovědecké
fakulty Karlovy univerzity, Ing. Markéta
Flekalová, Ph.D. ze Zahradnické fakulty
MENDELU v Lednici a PhDr. RNDr.
Markéta Šantrůčková, Ph.D. z VÚKOZu
Průhonice. Účastníky byli především
doktorandi pražských a brněnských
fakult a Zahradnické fakulty v Lednici,
ale i někteří profesionálové působící
v oboru tvorba a ochrana krajiny.
Náplní dílny byly prezentace, terénní
exkurze, diskuse o problematice ochrany
a managementu historické kulturní kra-

jiny. Okolí Nových Dvorů jako součást
komponované krajiny kolem zámku
Kačina k tomu poskytlo ideální rámec.
Velký dík patří paní Olze Stehlíkové
z Nových Dvorů, která zajistila vstupní
výklad k historii městyse, zpřístupnění
novodvorských památek i zapůjčení potřebné techniky z místní základní školy.
Praktická stránka dílny zahrnula také
proměření a dokumentaci významných
stromů v novodvorském parku před
kostelem sv. Anny zvaném „Portál“.
Tady roste např. vzácná beztrnná forma
dřezovce trojtrnného, který byl do parku
zasazen v roce 1854 při významné události svatby císaře Františka Josefa
s Alžbětou, známou jako Sisi. Na Kačině
byl zase změřen trnovník akát, který je
s obvodem kmene přes 600 cm zřejmě
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největším stromem svého druhu
v Česku. Dokumentace bude poskytnuta
orgánům ochrany přírody jako podklad
pro vyhlášení památných stromů.
Krajinářská dílna v Nových Dvorech a na
Kačině se vydařila také zásluhou příznivého jarního počasí. Výhodou bylo i to,
že přednášející tuto krajinu velice důvěrně znají. K účasti byli pozváni jak představitelé Nových Dvorů, tak i zástupci
místní školy. Škoda, že nikdo z nich neprojevil zájem a nebyla ani informována
veřejnost. Kdo jiný by se měl zajímat
o historii a stav okolí své obce, než její
zástupci a škola, která má v dětech vychovávat vztah ke svému okolí a krajině?
Olga Stehlíková, Zdeněk Lipský
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Z HISTORIE NOVÝCH DVORŮ
Ještě jednou Piškótl, dolík nebo malé
hřiště jak se v průběhu let říkalo onomu
pozemku ...a jak byl postupem času také
využíván:
V roce 1922 tento pozemek využila
i tělocvičná jednota Sokol v Nových
Dvorech. Toto je citace z „Pamětí Prvého
desítiletí dle záznamů spolkových“,
které sestavili K. Probst a Dr. J. Žabokrtský v roce 1924:
„Roku 1922 slavilo Sokolstvo šedesátiletí
své výchovné, národní práce. Stejného
jubilea vzpomínala i sokolská jednota
kutnohorská, a proto byl pořádán v Kutné Hoře velký župní slet ve dnech
25. června (den žactva). Župnímu sletu
předcházela okrsková cvičení, jakožto
zatěžkávací zkoušky. Čtvrtý okrsek župy
Havlíčkovy ustanovil své okrskové cvičení do Nových Dvorů. Nastala nám povinnost starati se o vhodné místo. Ježto
Kačina byla příliš vzdálena, zvolen pro
cvičení ve blízkosti samé obce panský
pozemek, zv. „Piškotl“ (čís. kat. 424/1
ve výměře 37 a 54 m2), pronajatý velkostatkem obci novodvorské na dětské
hříště; pozemek byl však neupraven, pln
dolíků, v nichž většinu roku stála voda
a skřehotaly žáby. Ježto velkostatek proti
vhodné úpravě ničeho nenamítal, souhlasilo s tím také obecní zastupitelství
a propůjčilo nám hříště trvale a zdarma
s tím závazkem, že pozemek pro vždy
ponechá se pouze pro účely tělovýchovné. Majíce takto zajištěn výsledek své
práce, pustili jsme se v dubnu, jakmile
půda jen trochu oschla a slunéčko se
usmálo, do úpravy pozemku. Přesadili
jsme nejprve lípy do stromořadí, začali
jsme zavážeti dolíky a upravovati břehy.

1

2

3

1
„Možná, že se někdo na fotografiích
pozná. Kdo představoval kata, zůstává
ovšem záhadou.
2
„Krále na poslední cestě po Nových
Dvorech povozili volci z hospodářství
ovčárského cukrovaru“
3
„ Králem byl Ladislav Krutský, kecalem
Josef Halbich, kočí byl Miloslav Podhora.
Chlapec na stupátku je Zdeněk Nechoďdoma z Račan (tehdy se tak říkalo zadní
části Havlíčkovy ulice)“
11

Majíce takto zajištěn výsledek své práce,
pustili jsme se v dubnu, jakmile půda jen
trochu oschla a slunéčko se usmálo, do
úpravy pozemku. Přesadili jsme nejprve
lípy do stromořadí, začali jsme zavážeti
dolíky a upravovati břehy.
Nejživěji bývalo na hříšti k večeru: bratří
Plocek a Smolík měřili, někteří bratří
rozrývali nepohodlné kopečky a jiní statečně rozváželi na kolečkách a kárách
hlínu, srovnávající dolíky, sestry uhrabovaly povrch. O humor a diváky přirozeně
nebyla nouze. „Parťáci“ zapisovali hodiny, a tak zjistěno, že jenom členstvo
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odpracovalo na úpravě hříště 922
pracovních hodin. Nejvíce a nejvydatněji
uplatnili se starší bratří, kteří pracovali
přes čas, nehledíce často ani na to, že
jejich „matky“ pobroukávaly, když domácí práce stála. Kdo nepracoval, musil
vykoupiti se dvaceti korunami; splaceno
celkem 340 Kč. Pozemek povezen byl
pískem, jejž jsme vydolovali na místě.
Před cvičením na zakročení bratra Jelínka Slavibora postavila firma Brát a spol.
na cvičišti rozsáhlý pavilon pro hudbu (u
zahrady bra. Suka), velitelský můstek
a bránu, podél silnice barieru z prken.

Cvičení dne 28. května vydařilo se nám.
Den byl krásný, smavý a br. sbor hasičský
obětavě v polední přestávce skropil cvičiště i prach na silnici, aby účastníky neobtěžoval. Nové Dvory již od rána byly
oživeny. Počítalo se na 4000 návštěvníků.
Pravděpodobně členové Sokola uspořádali 6. června 1954 Staročeské máje,
které ukončili odsouzením a popravou
krále právě na malém hřišti. Možná, že se
někdo na fotografiích pozná. Kdo představoval kata, zůstává ovšem záhadou.
Olga Stehlíková

Ž I V N O S T N Í C I

Čištění pleti / Masáž obličeje a dekoltu
Úprava a barvení obočí / Barvení řas / Depilace
havlíčkova 170 / 285 31 nové dvory / sona.dvorak@centrum.cz

soňa dvořáková
výroba dortů, zákusků,
cukroví a perníčků
dle tradičních receptů
zajištění sladkého
pohoštění pro svatby,
oslavy, firemní večírky a rauty
Havlíčkova 98, Nové Dvory
e-mail: lujelinkova@seznam.cz
více informací a ceníky na
w w w. d e k o ra c e - p ro - va s - d o m o v. e u

L u c i e J e l í n ková

objednávky: tel. 603 454 030

N-PEDIKÚRA Naďa Zelená

Tel. 723656826 Nové Dvory 111
Ošetření nohou
a chodidel,
masáže chodidel
Parafínové zábaly

Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
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