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Vážení spoluobčané,
čas nám za pár dnů připíše další rok.
Toto období bývá časem bilancování
a nových plánů. Jsem velmi ráda, že většina plánovaných akcí na letošní rok se
podařila realizovat, o čemž jsem Vás informovala v minulých vydáních novin.
Dnes mohu doplnit, že proběhla kolaudace ČOV, dokončeny jsou také přípojky vody, kanalizace a plynu ke kabinám
na fotbalovém hřišti, hasičská zbrojnice
má kromě vybudované vodovodní přípojky také nový kabát, opravena je
zbouraná hřbitovní zeď, a na volejbalovém hřišti už děti skotačí na nových herních prvcích. Nejsložitější akcí byla
I. etapa oprav školy - zámku. Termín
dokončení bylo nutné prodloužit
o 40 dní z důvodů nutných víceprací.
Z téhož důvodu se o cca 600 000,- Kč
zvýšila i cena. (v době uzávěrky novin
nebylo konečné vyúčtování.) I. etapa
byla ukončena 20. prosince t. r.
Zahájení prací na opravách firmou
STATUS začalo odstraněním cihelné
dlažby, hliněné mazaniny a záklopu.
Tím byl také zjištěn skutečný rozsah
porušení trámů, krovů, pozednic
a skutečná podoba vazby a rozsah jejího
narušení. To vše bylo v mnohem větší
míře, než se předpokládalo. Vznikla tak
potřeba prací, které bylo nutné provést.
Tyto práce, nad rámec smlouvy o dílo,
byly řešeny formou dodatků ke smlouvě.
Učebny v severovýchodním křídle byly
zprovozněny v polovině listopadu,
po dokončení prací v této části. Nejproblematičtější byl stav nároží nad tělocvičnou. Bylo nutné stanovit způsob
opravy stávajících vzpěradel a navrhnout rozmístění nových. Spolupráce
projektanta a tesařského mistra vedla
k úspěšnému řešení všech nastalých
problémů v průběhu celé etapy. Vzhledem k tomu, že nebyl znám stav záklopu
nad tělocvičnou, bylo v projektu kalku-
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lováno pouze s odstraněním podhledu.
Návrh nového podhledu projekt neřešil.
Po demontáži stávajícího podhledu
a zjištění stavu trámů a záklopu, mohla
být zpracována projektová dokumentace na provedení podhledu vč. osvětlení.
Zhotovení podhledu je řešeno jako samostatná zakázka. Vzhledem k velmi
dlouhé dodací lhůtě speciálních LED
svítidel, budou, do doby jejich dodání,
nahrazena provizorně žárovkami.
Sádrokartonová konstrukce, elektrorozvodné práce a výmalba tělocvičny
proběhne do do konce prosince letošního roku a bude ji možné předat k předčasnému používání. Výměna provizorního osvětlení za LED svítidla bude
provedena ihned po jejich dodání,
nejpozději však do 28. 2. 2017, jak je stanoveno i ve smlouvě. Čeká nás ještě
mnoho práce, ale jsem velmi ráda,
že tuto náročnou etapu máme uzavřenu.
Dovolte mi ještě malou vsuvku. Kolem
uzavření tělocvičny ve škole vznikaly
vzrušené debaty zejména v souvislosti
s hledáním náhradních prostor pro výuku TV. Padl i dotaz na možnost využití
Sokolovny a to nejen ze strany školy,
ale také od volejbalového oddílu. Zde je
nutno uvést, že je třeba respektovat
vlastníka budovy, kterým je Tělocvičná
jednota Sokol Nové Dvory. Problematika stavu Sokolovny byla projednávána
se zástupcem župy a TJ Sokol v komisi
regenerace v květnu letošního roku,
o čemž byla zmínka v čísle 2/2016
Novodvorských novin. Na základě závěrů z jednání této komise jsem svolala
schůzku se zástupcem kolínské župy,
na kterou byli pozváni všichni zastupitelé, předsedové všech novodvorských
spolků a vedení školy. Jednání byl přítomen pan Těšitel (kolínská župa), zástupce Sokola Nové Dvory, ředitel školy,
zástupce volejbalového oddílu, čtyři
zastupitelé (vč. starostky) a zástupce
mysliveckého spolku. Její současný stav
nevyhovuje podmínkám, za kterých

vychází čtvrtletně

by ji bylo možné pronajímat jiným
subjektům. Na jednání byly ze strany
Sokola stanoveny priority jednotlivých
oprav. Je to běh na dlouhou trať, ale jsem
ráda, že jsme problém budovy začali
po velmi dlouhé době společně řešit.
Musím však přiznat, že ne všechny
plány se podařilo splnit. Např. tlačítkový semafor u školy. Naší snahou je využívat dostupných dotací. V tomto
případě vyčkáme ještě do začátku roku,
a pokud nebude jiná možnost, bude
semafor financován z rozpočtu městyse.
Další nerealizovanou akcí je oprava
hrobky Chotků. Do výběrového řízení
se přihlásila jedna firma a nastalé okolnosti nás vedly ke zrušení výběrového
řízení. V současné době probíhá aktualizace projektové dokumentace. Po té
bude vypsáno nové výběrové řízení.
Nezapomněli jsme ani na areál volnočasových aktivit u fotbalového hřiště.
Po laxním přístupu oslovené firmy, jsme
vstoupili do jednání s jiným subjektem.
Rozpočet na rok 2017 počítá, mimo jiné,
i s náklady na zpracování projektové
dokumentace na celkovou opravu ulic
Nová, Vrchlického a prostoru okolo
zdravotního střediska. Naší snahou je,
tyto komunikace postupně opravit
k Vaší spokojenosti.
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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Vážení a milí spoluobčané,
krásný adventní čas vystřídala nezaměnitelná kouzelná atmosféra Vánoc a nastává loučení
se starým rokem a samozřejmě vítání toho nového - dvoutisícíhosedmnáctého.
Snad každý z nás si přeje, aby ten nastávající rok přinesl jen to dobré a hezké.
Milí spoluobčané, dovolte, abych Vám do nového roku 2017 popřála pevné zdraví,
hodně lásky, vnitřního klidu i pracovních úspěchů. Také mnoho malých radostí,
které přinášejí všední dny našeho života.
Ať je tedy rok 2017 takový, abychom si na jeho konci mohli říci - to byl ale dobrý rok!
Vanda Vöröšová, starostka městyse

I n f ormace ú ř adu m ě st y se
Tříkrálová sbírka proběhne dne 7. 1. 2017.
Ve dnech 24. 12. 2016 a 31. 12. 2016 bude sběrný dvůr uzavřen.
Poplatek za komunální odpad v roce 2017:
400 Kč za trvale žijící osobu a rok
400 Kč za rekreační objekt na rok
Splatnost 31. 5. 2017
Poplatek za psa v roce 2017:
80 Kč za psa a rok (za každého dalšího 200 Kč)
Splatnost 31. 5. 2017
Veškeré poplatky lze platit bankovním převodem na účet
č. 2622161/0100, vedený u KB, a.s., variabilní symbol
- u poplatků za odpady a psa uvést číslo popisné.
Do textu pro příjemce napsat „poplatek za psa nebo odpady“.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A BIOODPADU
V ROCE 2017
Od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 bude svážen každý týden
komunální odpad.
Od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 bude svážen střídavě komunální
odpad a bioodpad.
Svozovým dnem zůstává středa.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 6. 3. 2017
Statistika
Ke dni 1. 12. 2016 má Městys Nové Dvory 857 obyvatel,
z toho 452 mužů a 405 žen. Průměrný věk obyvatel je 40,71.
V letošním roce zemřelo 10 občanů, narodily se 2 děti.
Přihlášeno celkem 24 obyvatel. Odhlášeno celkem 19 obyvatel.
Eva Dítětová

Vítání občánků

Lékařská služba
první pomoci (LSPP)
pro dospělé

V sobotu 24. září 2016 byli starostkou městyse přivítáni do života
malí občánci Nových Dvorů. Tadeáš Kedršt, Vít Němeček, Nikola
Vaňková a Veronika Pošíková.

Pracoviště Kolín

Pavilon „CH“ - budova centrálních operačních sálů,
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Všední den 17:00 - 21:00
Víkend, svátky 08:00 - 20:00
Kontakt: 321 756 427

Pracoviště Kutná Hora

Areál záchranné služby, Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora
Všední den 17:00 - 21:00
Víkend, svátky 08:00 - 20:00
Kontakt: 327 503 484 LSPP pro děti a dorost

Pracoviště Kolín

Pavilon „D“ - přízemí dětského pavilonu,
dětská odborná ambulance,
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Všední den 17:00 - 21:00
Víkend, svátky 08:00 - 20:00
Kontakt: 321 756 641

LSPP – Stomatologie - pracoviště Kolín

Pavilon „O“ - přízemí pavilonu
- stomatologická ambulance, Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Víkend, svátky 08:00 - 13:00
Kontakt: 321 756 668
						Eva Dítětová
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Mezinárodní den seniorů 3. 10. 2016
Ani v tomto roce jsme nezapomněli na naše seniory. Pozdravit
je přišla i Sluníčka ze zámku se svou sbormistryní Mgr. Lucií
Procházkovou. Zaplněný salonek Zámecké restaurace se tak rozezněl dětským zpěvem. Pozvání PhDr. Marie Formáčkové mezi seniory se ukázalo dobrou volbou. Nebylo třeba ji dlouze představovat,
pro většinu přítomných nebyla neznámou. Asi proto byl její příchod
přivítán potleskem. Kultivované a velmi zajímavé vyprávění paní
Formáčkové si získalo všechny posluchače. A to je dobře. Vždyť toto

pondělní odpoledne bylo věnováno našim seniorům k jejich svátku.
Oslava Mezinárodního dne seniorů se stala i důstojnou příležitostí
ke slavnostnímu předání listiny o udělení četného občanství
in memoriam panu Karlu Josefu Probstovi, o čemž se, vážení
čtenáři, dozvíte více v samostatném článku.
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Další čestný občan Nových Dvorů
Na zasedání Městyse Nové Dvory dne 9. 8. 2016 zastupitelé
schválili na základě návrhu komise regenerace, které podala
podnět paní Stehlíková spolu se Základní školou Nové Dvory,
Svazem důchodců Nové Dvory a Sokolem Nové Dvory udělení
čestného občanství panu Karlu Josefu Probstovi.
Při příležitosti konání Mezinárodního dne seniorů dne 3. 10.
2016 pak byly pozvány členky rodiny Karla Josefa Probsta,
a to paní Libuše Klapková, dcera Karla Josefa Probsta, paní
Libuše Novotná, Iva Donková, Václava Probstová (vnučky)
a paní Eva Probstová, jeho snacha. Paní Libuše Klapková
převzala z rukou starostky městyse listinu o udělení čestného
občanství Městyse Nové Dvory.

Karel Josef Probst se narodil 5. března 1887 ve Svojšicích
u Kouřimi.
Na novodvorské škole působil od 1. 9. 1912 jako učitel
a od 1. 12. 1938 jako řídící učitel. Tehdy byla v Nových Dvorech
pětitřídka spolu s mateřskou škola, o jejíž zřízení se také
zasloužil.

A kdo byl Karel Josef Probst?
Byl nejen velmi významným a činným občanem Nových
Dvorů, ale hlavně dlouhá léta působil jako učitel a řídící učitel
novodvorské školy.
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Výňatek ze školní kroniky psané p. Probstem ve školním
roce 1940 - 41: „Dne 27. října zahájila správa školy sbírku
na vaření polévek pro školní děti v Nov. Dvorech a ve Sv. Mikuláši.
Polévku vyvařovaly členky sdružení (rodičů) s místními ochotnicemi zdarma od 25. listop. do 14. března 1941. Za 76 strav. dnů
vydáno bylo 14.900 porcí hrachové, bramborové (občas i rýžové,
čočkové i hovězí) polévky v ceně 5354 K 30h. Denní průměr
vydaných porcí přes 200. Vyvařování polévky velmi přispělo
k zlepšení docházky školní, prospělo i mnohým žákům, neboť
hromadné stravování jim dodávalo chuť k jídlu. Proto nechodily
na polévku jenom chudé děti, kupovaly si ji i děti zámožné
„protože maminka tak dobrou polévku doma nevaří“.
Výňatek ze zápisu z kroniky ze dne 31. 8. 1946: „Vliv a neblahé
stopy válečných útrap i poválečné uvolněnosti projevují se také
v chování mládeže. Podle špatného příkladu nerozumných rodičů a dospělých lidí i výrostků stává se neposlušnou, neochotnou
a klackovitou, navštěvuje zábavy dospělých, večer se toulá, kouří
a v novinách mnoho se píše i o opilství mládeže, učňův a studenstva. Jest to smutné dědictví z dob poroby a smutný následek
špatně chápaných hesel o svobodě, o rovnosti lidí. Ministerstvo
školství vyzývá místní škol. rady, aby proti těmto mravním závadám mládeže i se školami a národ. výbory přísně vystupovaly
v zájmu zdravého vývoje mládeže. Bude to těžký boj, neboť zájem
veřejnosti srazí se často s nepochopením nerozumných rodičů
i nezralých vedoucích v obcích a spolcích. V tomto působení také
naši školu čeká v příštím roce vážný a zodpovědný úkol. A tomu
platí mé upřímné přání plného zdaru! Probst Karel, říd. učitel.“

V letech 1918 - 1936 byl členem městské rady, obecního zastupitelstva, referentem finanční komise, obecním pokladníkem,
školním pokladníkem, chudinským pokladníkem, pokladníkem obecní knihovny a řadu let knihovníkem. Také byl zapisovatelem městských rad, zastupitelstva a osvětové komise.
Vedl školní pokladnu a pokladnictví v místní Kampeličce
(od r. 1915). Spoluzakládal sokolské jednoty ve Sv. Kateřině,
v Záboří, v Kobylnicích a v Rohozci. Inicioval a přednášel
mnoho přednášek v Sokole i při veřejných oslavách v obci.
Byl režisérem Občanské besedy, Sokola, veřejných oslav
a školních představení v období I. republiky. Byl důvěrníkem
Okresní péče o mládež a poručenského soudu a vedl všechny
význačnější obecní akce (výkup pozemků, stavební rozvoj
v obci, zřízení tržiště, památkovou péči, akci o zřízení měšťanské školy v r. 1936 a řadu jiných). Řadu let vedl Polévkové
družstvo (ústav) ke stravování žactva. Skoro všechny funkce
vykonával zdarma a mnohé i sám financoval. Po skončení
II. světové války se zasloužil o opravy poškozené budovy školy
a obnovu vyučování.
Z hlediska historického je nutno ocenit hlavně jeho činnost
kronikáře školy. Jím psané školní kroniky jsou velmi podrobné
a zmiňuje se v nich nejen o dění ve škole, ale také o dění
v Nových Dvorech.
V roce 1950, po 44 letech práce ve školství (z toho v Nových
Dvorech učil 38 let) odešel jako ředitel školy na odpočinek.
Do konce svého života bydlel ve „staré škole“. Zemřel 4. března
1964 ve věku 76 let a je pohřben v rodných Svojšicích.

Jitka Přibylová

Jednání se zástupci Sokola Nové Dvory
nit finančně obec, bude potřeba mezi obcí a Sokoly sepsat
smlouvu o užívání, na té se zatím obě strany nedohodly a připravena není. S nevyhovujícím sociálním zázemím souvisí,
bohužel, i hlavní argument, proč sokolové nesouhlasili s využitím sokolovny pro výuku tělocviku. Škola by totiž musela mít
jiné toalety, než jsou běžně využívané pro odpolední a večerní
cvičení, ty ale k dispozici nejsou, a tak nyní děti musí cvičit
venku, nebo v jiných prostorách školy. I když s tím vnitřně
neumím souhlasit, a pro potřeby dětí během tělocviku by možná postačily toalety školy, toto je současný stav věcí.
Druhá skupina argumentů, která na jednání zazněla, je spojena
s mezilidskými vztahy v Nových Dvorech a historií sokolovny.
To téma samotné vzbuzuje spoustu emocí a vydalo by na celé
jedno číslo Obecních novin. V minulosti totiž mnoho našich
občanů pomáhalo nezištně s rekonstrukcí při víkendových
brigádách, pořádaných pod názvem „Akce Z“. Vyhořelá
sokolovna se tehdy opravila a v restituci ji získali Sokolové zpět.
Dnes sokolovna slouží relativně malé skupině Novodvoráků
a o její provoz se více než obětavě stará zejména paní Lenka
Kratochvílová. Velikou škodou pro Nové Dvory je ale to, že pokud nejste členy Sokola a nejdete si zacvičit s nářadím, do sokolovny se nedostanete. Přitom by její využití mohlo být i desetinásobné a získané peníze za pronájem by pomohly s provozem
a menšími opravami.
To vše na společném jednání zaznělo, a měl jsem pocit, že si
obě strany porozuměly a snaha po řešení, které by vyhovovalo
obci i Sokolům by se mohla najít. Bude teď záležet především

Milí občané,
dovolte mi, abych se dnes krátce zamyslel nad situací okolo
novodvorské sokolovny. V uplynulých dvou měsících se na mě
řada z vás obracela s dotazy, připomínkami i stížnostmi na celkově neutěšený stav týkající se možností sportovního a kulturního vyžití v zimních měsících. Situace je o to složitější, že se
neúměrně prodlužuje i oprava školní tělocvičny a logicky tak
musel přijít dotaz: „Proč by si děti v rámci tělocviku nemohly
jít zacvičit do blízké sokolovny?“ Stejně jako mnoho z vás jsem
si říkal: „Sokolové cvičení pro děti organizují, tak by přeci
neměl být problém, aby si ve víceméně stejném počtu šla zacvičit i škola po jednotlivých třídách.“ Navíc, obdobný problém
s prostorem pro trénování dětí mají volejbalisté a fotbalisté.
Dobře situaci rozpoznal pan Rajdl, a už v září navrhoval svolat
jednání se Sokoly ohledně možné spolupráce při renovaci,
a také o možnostech využití sokolovny pro základní školu a novodvorské spolky. Jednání se nakonec s velkým zpožděním
uskutečnilo až koncem listopadu, účastnili se jej mimo zástupce Sokolů i zástupci vedení obce a spolků, a jeho závěry bych
rozdělil do dvou skupin.
Tou první je technická stránka věci. Sokolovna není majetkem
obce a její technický stav vyžaduje rekonstrukci. Mám tím
na mysli opravu fasády, osvětlení, topení, sociální zázemí apod.
To bude stát spoustu peněz, a najít je nebude snadné. Aby
Sokolové mohli žádat o dotace, bude se muset zpracovat projekt, případně více projektů. Jen zpracování projektů bude stát
Sokoly nemalé peníze. Aby se renovace sokolovny mohla účast4
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na místním sdružení novodvorských sokolů. Zkusme tedy
pro jednou zapomenout na minulost i na to, co nás rozděluje,
a pokusme se posunout od argumentů „proč to nejde“ k argumentům „jak to udělat, aby to šlo“. Samozřejmě ne ve všem to
půjde, ale alespoň pro sportovní vyžití novodvorských děti

bychom se o to společně pokusit mohli. Pokud by se nám to
podařilo, myslím, že by to byl pěkný vánoční dárek pro nás
všechny.
Ing. Jan Sehnal

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
ANDĚLSKÝ DEN

do obory u fotbalového hřiště. Žáci deváté třídy připravili
pro své mladší spolužáky a pro naše předškoláky tzv. „Mikulášský běh“. Pravdou je, že některé děti se přece jen řádně
polekaly. Nejaktivněji mávaly svými peříčky ty děti, které
dokážou občas pozlobit. Závěr vycházky nám zpříjemnil
Mikuláš. Za pěknou písničku slíbil dětem sladkou odměnu.
A to také splnil. Při návratu do školky jsme před dveřmi našli
krabici plnou mikulášských balíčků. Náš andělský den měl
sladkou tečku.
Děkujeme za sponzorování této akce Obchodu u Kedrštů
- UNIKOM Kutná Hora.
Eva Procházková
vedoucí učitelka MŠ Mašinka

Jistě mi dáte za pravdu, že období adventu patří mezi nejkrásnější část roku. V naší školce probíhá velmi intenzivně. Začíná
přípravou na rozsvícení vánočního stromu před úřadem
městyse. Naši nejmenší jej rozsvěcují již několik let.
Dalším důležitým dnem je ten, v němž děti navštíví Mikuláš,
anděl a čert - tedy pátý prosinec. Aby děti prožily tento den
poněkud klidněji, uspořádali jsme pro ně „Andělský den“.
Od brzkého rána „přilétal“ do naší školky anděl za andělem,
jeden hezčí než druhý. Maminky opět předvedly svou nápaditost a zručnost. Během dopoledne plnili malí andílci různé
úkoly – házeli peří do dálky, skládali andělský řetěz a nacvičovali andělský přelet.
Peříčka si děti pečlivě schovaly, aby je ochraňovala před peklem. Že se čerti peří opravdu bojí, se přesvědčily na vycházce

NAŠE ŠKOLA
Letošní školní rok se zatím ubírá ve znamení změn, které nám
přinesla nová legislativa. Od září totiž platí nový školský
zákon, v němž je zakotvena tolik diskutovaná inkluze.
Zjednodušeně řečeno se jedná o přizpůsobení školy všem
žákům, i těm, kteří mají nějakým způsobem se vzděláváním
potíže. Na naší škole se však inkluzivní vzdělávání týká tak
nízkého procenta žáků, že v podstatě nepozorujeme rozdíl
mezi letošním rokem a roky minulými, kdy byli tito žáci
do vyučování v běžných třídách integrováni.
S novým zákonem přichází i další, dost podstatná změna
pro rodiče předškoláků, a to změna termínu zápisu do prvních
tříd. Letošní zápis proběhne až v měsíci dubnu, to je o tři mě-

síce později, než bylo doposud obvyklé. Naše škola vyhlašuje
termín zápisu na pátek 7. dubna 2017. Důvodem této změny je
poskytnutí časové rezervy pedagogicko-psychologickým
poradnám na vyšetření dětí, jež čeká odklad povinné školní
docházky. Je pravdou, že v únorovém termínu zápisu jsme
vždy zapsali všechny děti, a pak teprve jsme čekali, kdo přijde
z poradny se závěry doporučujícími odklad.
Další důležitá změna se týká rekonstrukce části budovy naší
školy. Tato rekonstrukce se z důvodu neočekávaných poškození krovů a stropu nad tělocvičnou časově výrazně protáhla,
což má za následek improvizovanou výuku tělesné výchovy
bez tělocvičny. Ale výhodou je dostupnost sportovních areálů
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novodvorských fotbalistů a volejbalistů, které využíváme jak
to jenom jde, a za něž bych chtěl touto cestou oběma oddílům
velmi poděkovat.
Bohužel z důvodu stavebních prací ve škole a záboru místa
okolo hlavního vchodu jsme se rozhodli pro letošní rok zrušit
tradiční předvánoční dílničky a trhy. Místo této oblíbené
a velmi navštěvované akce, kterou hodláme v příštím roce
opět obnovit, bych vás rád pozval na vánoční koncert našeho

pěveckého sboru Sluníčka ze zámku, jenž bude vystupovat
pod vedením sbormistryně Mgr. Lucie Procházkové 21. 12.
od 17.00 v kostele Matky Boží Na Náměti v Kutné Hoře.
Závěrem mi dovolte, abych popřál za všechny zaměstnance
Základní a Mateřské školy Nové Dvory všem občanům Nových Dvorů a přilehlých obcí krásné vánoční svátky a úspěšný
vstup do nového roku.
Jan Ingr, ředitel školy

SK 1933
ČUS Nové Dvory, z.s.
Fotbalová starší přípravka Nové Dvory vstoupila letos na podzim do nové soutěže. Letos se hráči posunuli z mladší přípravky do starší kategorie.
Byla to nová zkouška jak pro hráče, tak i pro trenéry. Letos
na podzim se nám vyhnulo daleké cestování. Odehráli jsme
celkem 7 soutěžních kol z toho dvě se odehrála na domácím
hřišti a zbytek mimo Nové Dvory. Poměřili jsme síly klasicky
jako každý rok s Kutnou Horou, Čáslaví a Zručí nad Sázavou,
ale starší kategorie nám nalosovala i nové soupeře: Tupadly,
Potěhy, Záboří nad Labem.
Ne všechna utkání byla pro nás vítězná, ale většinu utkání jsme
odehráli se ctí a se zdviženou hlavou. Letos jsme na podzim
odehráli i nově pohárová kola a zde nám postup do jarních
vyřazovacích bojů unikl o vlásek. V prosinci jsme odehráli
halový turnaj v Čáslavi.
Pro Nové Dvory to byla náhrada za tréninky, které bohužel
díky rekonstrukci tělocvičny v místní základní škole nebo nevyužití sokolovny jsou problémem. Na turnaji jsme se umístili
na 8. místě z celkového počtu 9. týmů. Nyní nás do konce roku

čeká přestávka a od ledna se plně pustíme do zimní přípravy
tak, aby jarní část soutěže byla pro nás ještě lepší a pro děti
zábavnější. Na naše svěřence jsme za podzimní část hodně hrdí
a vidíme v nich velký potenciál do budoucna. Ale je na čem
pracovat.
Trenéři:
Lukáš Redlich a Míra Langr

HASIČI
Závěr roku přímo vybízí bilancovat činnost v roce 2016.
Na našem pomyslném kontě máme v roce 2016 celkem
26 výjezdů. Záběr byl opravdu široký, vyjížděli jsme k technickým zásahům jako je např. odstraňování stromu z vozovky
nebo vyteklého motorového oleje na vozovku či hledání
pohřešované osoby a také samozřejmě k požárům, které mají
na výjezdech největší podíl.
Naše jednotka v druhém pololetí (o výjezdech prvního pololetí
jsme informovali v druhém čísle) vyjížděla 2. července
do Miskovic na údajný požár modelářského letiště, které se
nakonec ukázalo jako pálení trávy, 5. 7. jsme byli vyzváni
k hledání pohřešované osoby, která se ztratila na Kaňkovském
vrchu a na pomoc nám přijeli i hasiči a hasičky, kteří nejsou
v jednotce, a jim děkujeme za pomoc.
V noci 8. srpna nás čekal požár, kdy jsme ve 3.45 hodin vyjeli
do Loděnice ve Starém Kolíně, která bohužel lehla popelem,
14. září nás operační středisko vyslalo na požár skládky v soukromé firmě ve Svaté Kateřině.
Jeden z těch náročnějších zásahů byl bezesporu 8. října
ve Starém Kolíně, kdy jsme ve 21.45 hodin vyjížděli na požár

v zemědělské hale, kde se vznítila sláma a naše jednotka po příjezdu pracovala uvnitř haly v dýchací technice a postupně rozebírala pomocí vidlí hořící slámu a hasila ohniska. Po nasazení
nakladače, který tuto slámu vyvážel ven, jsme pokračovali
v prolévání slámy vodou, a po vyvezení jsme společně s ostatními jednotkami pomáhali s rozebíráním boční stěny haly.
Po tříhodinovém zásahu jsme se vrátili zpět na základnu
a po doplnění vody do cisterny jsme kolem jedné hodiny ranní
na operační středisko ohlásili připravenost k výjezdu a odcházeli z hasičské zbrojnice.
V listopadu byl ohlášen požár komína v Kutné Hoře a o dva
dny později neohlášené pálení odpadu za naší obcí směrem
na Hlízov.
Poslední poplach nám byl vyhlášen 2. 12. v 5.27 hodin,
kdy jsme odstraňovali strom z vozovky nad Bernardovem.
Abychom se nenudili, zúčastnili jsme se 5. prosince cvičení
na požár sila v Obile Kutná Hora, kterého se zúčastnila naše
jednotka s CAS T815, JPO Malešov, Křesetice, Malín a HZS
Kutná Hora. Požár se nacházel v 11. patře budovy a úkolem
bylo rozvinout C vedení po schodišti až na místo zásahu.
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Přestože se při cvičení nepoužívala dýchací technika, všichni
zasahující hasiči měli po celou dobu cvičení nosiče s lahví
na zádech tzn. cca 7 kg zátěž.
V letošním roce jsme se zapojili do akce Recykluj s hasiči a díky
vám, našim spoluobčanům, se nám daří sbírat elektroodpad
a na podzim jsme objednali svoz, kdy se podařilo zaplnit celé
nákladní vozidlo.
Uskutečnili jsme i podzimní sběr železa, který je už několik
desítek let tradiční a i ten nám přináší nějakou korunu do hasičské pokladny.
Naše členy a naše vybavení můžete vidět při obecních akcích
jako je Loučení s prázdninami, kde jsme pro děti vítanou

„mokrou“ atrakcí, pomáháme i na Lampionovém průvodu
i rozsvěcení vánočního stromu se zvukovou nebo osvětlovací
technikou.
Hasičská zbrojnice dostala po mnoha letech nový kabát a v brzké době se dočká i kolaudace. Přestože většina stavebních prací
byla prováděna dodavatelsky, i naši členové přiložili ruku k dílu
a odpracovali zde desítky hodiny brigádně. Věřím, že to bude
důstojné zázemí a na doby, kdy jsme se do zásahového oděvu
oblékali vedle nastartované hasičské cisterny a myli se v kbelíku
s vodou, jsou jen úsměvnou minulostí.
Jaroslav Dušek

Loučení
Na úřadu městyse pracuji dlouhých 20 let. Mojí kolegyní se
před 15 lety stala paní Lenka Prchalová, která pracuje jako
hospodářka – matrikářka úřadu.
Já jsem nastupovala 1.10.1996 za starostování pana Stanislava
Tichého a kolegyně Lenka nastupovala 4.10.2001 a to byla
ve funkci starostky paní Jana Strnadová. Za dobu 15 let jsme
spolu zažily ještě několik starostů.
Nyní se moje dlouholetá kolegyně Lenka Prchalová rozhodla,
že ukončí po 15 letech své práce pracovní poměr ke dni

31. 1. 2017. Na její místo od 1. 2. 2017 nastoupí paní Romana
Roubíčková, která byla vybrána z uchazečů přihlášených
na místo hospodářky – matrikářky úřadu městyse.
Lence přeji, aby si užívala klid a pohodu v rodinném kruhu
a paní Romaně přeji, aby bravurně zvládala funkci hospodářky
– matrikářky dalších 15, možná 20 let.
Eva Dítětová

Vznik příjmení
Pro vznik příjmení je důležitý rok 1786, kdy císař Josef II.
vydal Patent o dědické posloupnosti. Císař Josef II. nařídil,
že jména se nesmí měnit, jak bylo dosud zvykem, ani pozměňovat; jméno bude dědičné a děti se budou jmenovat po otci.
Účelem patentu bylo zpřesnění evidence kvůli výběru daní,
vojenské povinnosti. Aby bylo vydání patentu naplněno, došlo
k úřednímu zlegalizování původních přídomků, tzv. jména
po chalupě za příjmení. Příjmení označují nositele, jsou dědičná zpravidla po otci, přecházejí na manželku a na dcery.
Při sňatku se mohou snoubenci dohodnout, že si žena ponechá
své dosavadní příjmení, popřípadě, že ženino příjmení budou
používat oba manželé, potažmo jejich děti. Žádost o změnu
příjmení může podat občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, fyzická osoba,

která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý
pobyt na území České republiky. Změna příjmení se povolí
zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo
je-li pro to vážný důvod. Změna jména se nepovolí, žádá-li
fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské,
nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené,
zdrobnělé, domácké, nebo na jméno, které má žijící sourozenec
společných rodičů. V našem městysi je nejvíce zastoupeno
příjmení Jelínek, Procházka a Pospíšil.
Příjmení bývají odvozena např. od:
savců: Beran, Bulíček, Jelínek, Veverka
ptáků: Čermák, Drozd, Havránek, Jeřábek, Křepelka, Luňák,
Skřivánek, Stehlík, Strnad, Vrána
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hmyzu a jiných bezobratlých: Blecha, Kovařík, Rak
neživé přírody, rostlin nebo jejich části (včetně porostů): Borek,
Březina, Celer, Fiala, Horák, Hruška, Kopecký, Květoň,
Růžička, Smolík, Střemcha, Suk, Šípek, Šiška, Vodička
řemesel, povolání nebo společenského postavení osob: Císař,
Koudelka, Kovařík, Král, Kramář, Kuchař, Šafařík, Truhlář,
Vladyka, Vojíř
části těla nebo tělesného znaku: Holec, Hlavatý, Krátký, Kučera,
Kudrna, Stehno, Uher, Vlasák, Žíla, Žilka
národnosti, kmenové nebo etnické příslušnosti: Čech, Polák,
Němec, Němeček, Turek
křestních a rodných jmen: Bartoň, Bartůněk, Bernard, Hanzlík,
Havlík, Heřman, Hynek, Jarolím, Jachimovič, Klement,
Mareček, Marek, Pavlíček, Pavlík, Řehůřek, Urban, Urbánek,
Váša, Vaško, Vojta, Vojtíšek, Zikmund
poživatin (včetně jejich přípravy a konzumace): Bílek, Brambora,
Celer, Hruška, Kroupa, Polívka, Ryba, Sádlo, Žaloudek
nějakého předmětu nebo jiného obecného pojmu: Brož, Čepek,
Dvořák, Chalupa, Kotva, Lázňovský, Mikyna, Poupa, Svoboda,

Šátek, Šperk, Vařečka
dnů v týdnu: Pátek
barev: Bílek, Zelenka, Zelený, Červeňák
lidských vlastností a lidské činnosti: Culek, Dostál, Doležel,
Dušek, Kratochvíl, Klečka, Kutílek, Kroutil, Makal, Míča,
Mlčoch, Nezavdal, Novák, Pokorný, Pech, Pospíšil, Prchal,
Procházka, Prokop, Přibyl, Rambousek, Schovanec, Sehnal,
Skolil, Stejskal, Suchý, Tichý, Tlustý, Těšitel, Veselý, Výborný,
Vrátil, Zadražil, Zavadil, Zavoral
příbuzenského vztahu: Dítě
příjmení cizojazyčných (přejatá): Ginter, Goga, Horváth,
Hűbsch, Koblischke, Kaizner, Kraus, Langr, Lenz, Mayer,
Mojzes, Molnár, Morong, Najjar, Nagy, Neubauer, Nytra,
Pitzek, Probin, Rathouz, Roubíček, Redlich, Schulz, Šauer,
Šmic, Šneberg, Vöröš, Wagner, Wohlgemuth, Wasserbauer
Eva Dítětová

Pro milovníky historie

Zámecká zahrada
Zámecká zahrada neboli „panská zahrada“, mezi dětmi kdysi
krátce „pancák“, je jen zbytek kdysi nádherné okrasné zahrady,
kterou po zakoupení novodvorského panství a znovuvystavení
zámku v letech 1679 až 1686 zvelebil baron, později hrabě
Bernard Věžník. Do zahrady se vcházelo z galerie dvojitými
širokými schody ozdobenými soškami. V zahradě nechal baron
postavit skleníky a oranžerii pro pěstování jižního ovoce.
V zadní části byl postaven myslivecký pavilon zvaný „Saleta“.
Uprostřed zahrady stál krásný vodotrysk; poblíž stál vodojem
a kašna, do které se hnala voda z vodárny u Kovářského rybníka. Vedle zahrady byla založena i ovocná zahrada. I další maji-

telé panství, hrabě František Antonín Pachta z Rájova, hrabě
Karel Batthyány a hrabata Chotkové o zahradu velmi pečovali.
Jan Karel Chotek dokonce na svém panství zřídil botanickou
školku, ve které pěstoval mnoho cizokrajných rostlin (i zámořských). Také nechal přestavět myslivecký pavilon „Saletu“
na zahradní divadlo. Důkaz, v jak velké oblibě byla zahrada
u jejich majitelů, je v dopise hraběnky Marie Sidonie Chotkové
své sestře Josefině, kde píše, že se rozhodla porodit svou dceru
v zahradě. Dcera Marie Aloisie se narodila v Nových Dvorech
10.června 1780, ale zda opravdu na zahradě není doloženo.

Letecký snímek pořídil Oddíl leteckého pluku č. 1 z Prahy, který se čtyřmi letadly tábořil 14 dnů na vojtěškovém poli v „kanále“
v druhé polovině dubna 1926.
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čovala vystoupení na okresní spartakiádu. Za schodištěm
na arkádu se vybudovalo pískové doskočiště s rozběhem
pro skok daleký. Dnes jsou patrny jen žalostné zbytky.
Po socializaci vesnice přešlo zahradnictví na Jednotné
zemědělské družstvo a zahradnické služby dál pokračovaly.
Dokonce se jejich objem zvýšil. Byla postavena řada velkých
fóliovníků pro rychlení zeleniny a pěstování paprik.
Po roce 1989 došlo k prodeji zahradního domku čp. 8 manželům Chámovým, kteří se pokusili obnovit úspěšný provoz
zahradnictví, ale úmrtím pana Petra Chámy zahradnictví
definitivně skončilo.
Dnes je bývalá zámecká zahrada ve velmi zuboženém stavu,
slouží často jako skládka a mnozí sousedé ji využívají pro svoje
potřeby. V roce 2012 autor projektu obnovy kačinského parku
Ing. Pavel Borusík se studenty z hnutí Brontosaurus, jistě
po domluvě s obecním zastupitelstvem, vyčistil okolí torza
Salety (je to stále chráněná památka) od náletů a odpadků.
17. července 2012 byl v Obzorech Kutnohorska uveřejněn článek redaktora V. Hospese s názvem „Nové Dvory: Mimořádný
unikát evropského prostoru má naději“, k němuž dal podnět
Ing. Pavel Borusík určitě se souhlasem starosty Jirky Rajdla.
Citace článku: Vyčištění byl první krok realizace projektu
„Obnova zámecké zahrady v Nových Dvorech“. Projekt vypracovala projekční kancelář Silvex v roce 2010 a schválilo obecní
zastupitelstvo. Úvodní etapou všech zamýšlených oprav a úprav
je obnova (vyčištění) sítě hlavních cest. Dalším krokem se má
stát stavební rekonstrukce budov (Saleta, oranžerie, fíkovna,
zahradní domek). Projekt dále uvažuje se sportovními a rekreačními plochami (nahradily by nevhodné hřiště u kostela
sv. Martina), promenádou mezi krásným a ojedinělým schodištěm zámku a kostelem sv. Anny (v rámci II. etapy se budou
sázet dvě aleje vzrostlých stromů, které prostor oživí) a počítá
se i s rekonstrukcí zahradnictví. Vše závisí na dobré vůli
a finančních možnostech. Je zřejmé, že bez dotace to nepůjde.
A Ing. Pavel Borusík nabízí i pomoc při získávání dotací.

SALETA (zahradní divadlo) – budova byla 4. srpna 1964 prohlášena za kulturní památku, přesto byla v sedmdesátých letech
zbourána. Zůstalo jen torzo boční stěny sloužící jako ohradní
zeď sousední zahrady. Podle některých pamětníků existuje
podzemní chodba mezi zámkem (školou) a Saletou. Ve škole je
vchod zazděný, ale v základech zbořeniště je vchod prý ještě
patrný.
Kolem r. 1900 již správa velkostatku zahradu pronajímala.
Tak se r. 1906 stal nájemcem Karel Jeřábek, zahradník z Kutné
Hory. Nájemce bydlel v zahradním domku čp. 8. Je možné,
že za první republiky se vystřídala celá řada nájemců, ale pamětníci si jistě připomenou zahradníka pana Františka
Kurfürsta. Do zahrady se chodilo pro první ředkvičky, rané
kedlubny, hlávkový salát, později pro okurky salátovky. Na jaře
pro zeleninovou sadbu, macešky a voskovky na hroby.
Ale zahradník vázal i pohřební věnce, svatební kytice, květiny
k MDŽ i květinovou výzdobu na „dušičky“. Bylo to jistě
prosperující a oblíbené zahradnictví.
Po přestěhování obecné školy do zámku bylo zřízeno vedle
kostela sv. Martina malé pískové hřiště. V hodinách tělocviku
se tam většinou hrála vybíjená a v období spartakiád se secvi-
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Konstatoval „ Máme s dotacemi značnou praxi, umíme o ně
žádat. O dotaci by se však mělo požádat až v okamžiku,
kdy jsou vidět první kroky připravované akce“.
A tím to končí. Obec se zviditelnila v okresním tisku,
na projekt usedá 4 roky prach (a nebyl jistě zadarmo) a nové
zastupitelstvo možná o tomto krásném záměru ani neví.
A takto kdysi končila většina socialistických závazků. Kolektivy
i jednotlivci si dávali krásné závazky, publikovalo se v tisku,
vyvěšovalo na nástěnky a psalo se do kronik a zase konec.
Plnění nikdo nekontroloval, kolonka se odškrtla a závazek byl
splněn.

ZPÍVANÉ V NOVÝCH DVORECH
Po měsíci opět zdravíme všechny příznivce Zpívané v Nových
Dvorech. Připravili jsme pro vás již tradiční Štěpánskou
besídku, letos se bude konat potřetí, na Štěpána 26. 12., takže
tímto pořadem uzavřeme druhou sezónu Zpívaných. Představíme se oba, s vánočními vážně i nevážně míněnými songy,
zahrají si s námi hosté a během programu chceme předat paní
učitelce Lucii Procházkové ze Základní školy v Nových
Dvorech další příspěvek na koupi pianina do Hudebny ZŠ.
Peníze jsme posbírali během předchozích dílů našeho cyklu
především díky vám - divákům, kteří naše pořady pravidelně
navštěvují! A také díky příspěvkům několika nadšenců,
kteří nechtějí být jmenování, ale bez nichž by byl cyklus
koncertů Zpívaná odsouzen k zániku. Děkujeme!!!
V lednu začínáme již třetí sezónu
▶ 27. ledna se představí Štěpán Kojan ze skupiny Keks
a Michal Šindelář (dříve Katapult)
▶ 17. února proběhne v rámci Zpívané country večer
s místními kapelami „O nejlepší interpretaci písně Jesssie
James“ (ale hrát se budou i jiné písně...)
▶ 24. března se představí legendární trampský písničkář Vojta
Kiďák Tomáško
▶ 28. dubna vystoupí Luboš Pospíšil
▶ 26. května se představí náš nový soused Kuba Ryba s kapelou
Rybičky 48 v akustické verzi jejich programu (kapela
Rybičky 48 se zřekla honorářů, takže veškerý zisk z tohoto
koncertu opět věnujeme na prospěšnou věc - věříme totiž,
že do května příštího roku už bude na pianino do Základní
školy dávno „vyděláno“ - díky vám!!!
Zachovejte nám prosím přízeň a pozvěte třeba i své kamarády.
Děkujeme!
Zdeněk Vřešťál / Lukáš Kratochvíl

Novodvorští občané mohou jen doufat, že některý z osvícených
zastupitelů projekt opráší a v době, kdy se dokončí oprava
kostela sv. Anny a budou zrekonstruována kovaná vrata ze zahrady do areálu kostela, bude alespoň upravena promenádní
cesta od schodů na galerii ke kostelu sv. Anny a zbytkům Salety.
Prameny:
Josef Lédr-Děje panství a města Nových Dvorů;
Hana Mixánková-Diplomová práce: Odraz života hraběnky
Marie Sidonie Chotkové v osobních denících;
Obzory Kutnohorska
			
Zpracoval Zdeněk Stehlík

Úřad městyse
Nové Dvory
zveřejňuje inzerát
na obsazení pracovního místa
na pracovní pozici:
údržbář - pracovník pro čištění obce
Bližší informace
na tel. čísle 725 021 540
a wwww.novedvory.cz

Fyzioterapie
Veronika Sýsová , DiS.
v budově zdravotního střediska
v Nových Dvorech.
Odborná fyzioterapie u poruch pohybového
aparátu na základě fyzioterapeutického
vyšetření, kineziotaping, masáže, fyzikální terapie.

Kontakty pro objednání:
Tel. 776 547 377
email: rehabilitaceND@seznam.cz

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce přeje tým redakce novodvorských novin
Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 10. 3. 2017; příspěvky je možné zasílat na e-mail Novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.
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