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Vážení spoluobčané,
přiletěl na křídlech horkého léta podzim
a předkládáme vám další číslo Novodvorských novin. Dovolte mi proto krátké zamyšlení.
Zastupitelstvo městyse je složeno ze členů dvou kandidátek, z nichž většina
v minulosti bývala na jedné. Naše seskupení - Novodvorští - dostalo důvěru
občanů a my jsme v rámci velké tolerance dobrovolně umožnili druhé straně
obsadit post místostarosty, což je samo
o sobě velmi neobvyklé. Jsem tolerantní
a věřila jsem a se mnou všichni z kandidátky Novodvorští, že nám všem půjde
o dobré výsledky a kvalitní práci pro obec,
práci ve prospěch nás všech. Opravdu
jsme věřili, ale ukázalo se, že jde jen
o zviditelnění a osobní prospěch, získání
výhod, ale také a to především, i o moji
destabilizaci.

Vystoupení Pepy Fouska

pro všechny jeho příznivce! 5. října 2015
od 15,00 hodin v Zámecké restauraci
v Nových Dvorech.

V naší české povaze je dlouhodobě
zakotven zvyk řešit všechny místní i světové záležitosti v hospodách, kde se
u společného stolu a piva s naprostým
přehledem řeší všechny problémy s lehkostí, kde každý má mnoho nápadů a zaručených postupů – zaručeně lepších,
než ty, kterými se musím řídit a zákony
dodržovat já jako starostka a zároveň
dbát na to, aby tyto zákony naší republiky dodržovalo celé zastupitelstvo.
Zmiňuji se o tom proto, že těchto škodlivých debat se zúčastňují i někteří vámi
zvolení zastupitelé. Z toho je patrné,
že takoví lidé úmyslně škodí našemu vzájemnému soužití, škodí nám všem i chodu celého městyse.
Snadná je cesta do hospody, ale snadná je
i cesta na schůze zastupitelstva. Tam nejlépe uvidíte, milí spoluobčané, jak se jednotliví zastupitelé chovají, jak jim záleží,
nebo nezáleží na dobrém chodu obce,
co může být schváleno v rámci zákona
a co ne, jaký je věcný obsah některých
sáhodlouhých debat.
V této souvislosti si kladu otázku, proč
někteří nechtějí znát pravdu o tom, co se
v obci děje. Rádi a bez přemýšlení se spokojí se zkreslenými informacemi, ze kterých se ústním podáním stává snůška
polopravd a lží. Nevím, zda to pramení
z nenávisti, závisti, ale vím jistě, že úplně
chybí, možná záměrně, znalost věci
a souvislostí s ní. Jediným cílem takových lidí je škodit. Škodit nám všem.
Přitom není nic snazšího, než požádat
o informace tam, kde budou kvalifikovaně a objektivně poskytnuty v souladu
s platnými zákony - přímo v kanceláři
starostky úřadu městyse. Já se také musím spolehnout ve své práci na všechny
své kolegy z našeho uskupení a předpokládám, že každý z nich je schopen
zodpovědné práce, aby naše společné

rozhodování zůstalo jednotné, zákonné
a bez podrazů.
Dámy a pánové, kontaktujte mne, když
budete potřebovat cokoliv vysvětlit.
Dostanete objektivní, nezkreslené informace. Budu ale také velmi ráda, když
naši dobře odvedenou práci pochválíte.
Jsem kdykoliv připravena vám pomoci,
informovat vás, nebo i poradit, uvítám
dobré nápady a náměty. Váš vstřícný
vztah, o který se u vás ucházím, bude
i pro mne vzpruhou a podpoří můj
pracovní elán. Děkuji všem, kterým
na dobrém společném soužití v Nových
Dvorech záleží. Vím, že je vás většina,
protože se mezi vámi denně pohybuji,
hovořím s vámi a vaše sdělené potřeby
společně řešíme. Vážím si vzájemné
dobré komunikace a děkuji za ni.
Dámy a pánové senioři,
1. listopad je Mezinárodním dnem
seniorů. U příležitosti tohoto svátku
vystoupí, pro vaše pobavení, se svým
osvědčeným programem Pepa Fousek.
Těším se na vás, těším se na společné
odpoledne s vámi
5. října t.r. od 15,00 hod. V Zámecké
restauraci!
			
Vanda Vöröšová
			
starostka
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 29.8. se v ZŠ Nové Dvory a na fotbalovém hřišti konalo již
tradiční loučení s prázdninami. Děti postupně plnily úkoly
jednotlivých disciplín, za které je potom čekaly odměny.
Loučení bylo zahájeno o půl druhé v areálu školy. Děti malovaly na chodník zážitky z prázdnin, v tělocvičně školy pak byly
připraveny jednoduché sportovní úkoly. Od půl třetí proběhla
ukázka výcviku dravců, kterou si pro děti připravila Obora
Žleby.
Cestou na fotbalové hřiště soutěžily děti ve vědomostních kvízech, které si připravili novodvorští sokolové. Na fotbalovém
hřišti si své soutěže připravily jednotlivé spolky (hasiči, vodáci,
oddíl rekreačního sportu), akci návštěvou podpořili vojáci
z letiště Čáslav, připraven byl i malý lanový park a skákací
hrady.

Věřím, že i přes velmi teplé počasí, akce děti i rodiče bavila.
Spolkům i mnohým rodičům bych chtěl poděkovat za pomoc
při organizaci. Jsem velmi rád za přátelskou, týmovou
a kreativní spolupráci při přípravách akce. Již nyní pracujeme
usilovně na přípravách akce následující, tentokrát věnované
míčovým sportům. Rádi bychom po rekonstrukci malého
hřiště za podpory mnohých Novodvoráků oživili toto místo
zajímavým miniturnajem pro rodiny s dětmi.
Jediným zklamáním zůstává velmi pasivní role vedení školy
směrem k městysi i rodičům. Posun k lepšímu v této oblasti je
více než žádoucí a pro mě osobně je pro nadcházející období
prioritou číslo jedna.

„Červené hřiště“
Protože se mnozí z občanů městyse Nové Dvory spolupodíleli
na obnově tohoto hřiště, chtěl bych vás touto cestou informovat,
že po několika měsících společného úsilí se podařilo toto malé
volejbalové hřiště našimi společnými silami zrekonstruovat.
Samozřejmě ještě není vybaveno tak, jak bychom všichni chtěli,
ale již v neděli 13. 9. poprvé po dlouhé době sloužilo svému
účelu. V tomto okamžiku nám podmínky umožňují hrát nohejbal, po zhutnění antuky používáním hřiště bude možné zahrát
si tenis a po dodání sloupků bude možno si zahrát volejbal.
Svépomocí vyrobíme i nové lavičky okolo hřiště a začneme
pracovat na plotu směrem k hlavní silnici. Pokud budete mít
chuť si zahrát (prozatím tedy nohejbal), ozvěte se mi na email
SehnalJan@seznam.cz a vymyslíme časy a varianty hraní
(dospělí, děti).
Zároveň bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří si našli
čas a s opravou hřiště pomohli a pomáhají. Upřímně si toho
vážím. Slíbil jsem také, že se budu zabývat žádostí o dotace
na dětské hřiště s prolézačkami a houpačkami (vedle volejbalového hřiště), abychom mohli o podporu požádat společnosti
jako ČEZ, TPCA či FOXCONN. Ještě během měsíce září

(nejpozději října) bych byl rád, kdyby se povedlo tyto žádosti
odeslat a uvidíme, zda-li se nám podaří nějaké finanční
prostředky získat.
Ing. Jan Sehnal
předseda kulturní komise
2
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KULTURNÍ AKCE V MĚSTYSI
Dne 3.

října 2015 v Nových Dvorech a na zámku Kačina proběhne seminář pořádaný Českou Händelovou společností,
Městysem Nové Dvory, Spolkem českých bibliofilů a správou státního zámku Kačina, s názvem

Chotkovské koncerty s hudbou Georga Friedricha Händela na zámku Nové Dvory
u Kutné Hory v roce 1815. 200. výročí.

Tuto akci pořádá Česká Händelova
společnost, z.s., která slaví letos 25 let.
Tato společnost byla založena v Praze
dne 28. března 1990 skupinou mladých
lidí, které výrazným způsobem zaujala
osobnost a dílo hudebního skladatele
Georga Friedricha Händela (1685-1759),
jednoho z předních reprezentantů
evropského baroka. Velká část zakládajících členů předtím pravidelně navštěvovala každoroční festivaly ve skladatelově
rodišti, Halle nad Sálou. Díky těmto
festivalům mohly být již před oficiálním
založením Společnosti navázány pracov9.00-11.00
		
11.00-13.00
13.00-14.30
		
		
		
		
15.00-15.45
16.00-16.45
		
17.00-17.30

ní a přátelské styky s řadou významných
zahraničních badatelů a výkonných
umělců, jakož i s obdobnými společnostmi působícími v Německu (Halle nad
Sálou, Göttingen, Karlsruhe), Velké Británii (Londýn) a v USA (Washington).
Na samém počátku své existence, v roce
1991, vydala Česká Händelova společnost, s širokou mezinárodní finanční
a technickou podporou, rozsáhlou händelovskou monografii Pavla Polky
“Triumf času a pravdy”. Pak následovalo
“cestovatelské” období (1992-1997),
kdy Společnost podnikala poznávací zahraniční expedice po stopách Händelova
života a díla (Itálie, Anglie, Irsko, pevninské Řecko a Kréta, Španělsko, Portugalsko, Skotsko). Roku 1996 vstoupil
do života dlouhodobý projekt zaměřený
na živé uvádění mistrovských děl barokní opery. Do doby ukončení projektu
(2004) tak v atraktivním historickém
prostředí českých a moravských zámků
zazněly v koncertní a posléze ve scénické
podobě málo známé opery G. F. Händela

a jeho současníků. Počínaje rokem 2006
Společnost organizuje v Praze, ve spolupráci s předními tuzemskými odborníky,
cyklus specializovaných seminářů, jež
jsou volně přístupné široké kulturní veřejnosti (dosud jich proběhlo šestnáct).
Již od prvních okamžiků své působnosti
přikládá Česká Händelova společnost
neobyčejnou důležitost souvislostem
mezi Händelovou osobností a dílem
a územím dnešní České republiky.
Za tímto účelem mimo jiné sleduje, jak
byla mistrova hudba v průběhu doby přijímána v různých lokalitách v Čechách
a na Moravě. Jednou z takových lokalit
jsou i Nové Dvory u Kutné Hory. Zde
byla Händelova hudba hrána přesně před
200 lety, na podzim roku 1815, zásluhou
nevšedně kultivovaného a podnikavého
majitele panství - Jana Nepomuka
Rudolfa hraběte Chotka z Chotkova
a Vojnína (1748-1824), kteréžto problematice bude právě věnován výše zmíněný celodenní seminář s následujícím
programem:

Prezentace na radnici v Nových Dvorech; výklad k historii městyse a prohlídka jeho památek (Olga Stehlíková).
Účast pro všechny zájemce zdarma.
Oběd v restauraci „U Hájků“ na náměstí v Nových Dvorech. Přednostně pro účastníky autobusového zájezdu.
Přednáška k tématu semináře v učebně č. 36 na zámku v Nových Dvorech (Pavel Polka); úvodem vystoupí,
za klavírního doprovodu Karolíny Jeřábkové, pěvkyně Slávka Tyrkasová: árie „Lascia ch‘io pianga“ z Händelovy
opery „Rinaldo“, HWV 7a (22), a árie „Oh! had I Jubal‘s lyre“ z Händelova oratoria „Joshua“, HWV 64 (38);
přednášku, moderovanou „hrabětem Janem Rudolfem Chotkem“, uzavře přehrávka (CD) Händelova „Utrechtského
Jubilate“, HWV 279. Vstup volný.
Prohlídka hlavní budovy zámku Kačina s „hrabětem Janem Rudolfem Chotkem“. Vstupné: 100/70 Kč.
Recitál loutnisty Milana Černého na teorbu v divadle na zámku Kačina - svity Roberta de Visée (kol.1655-1732/1733).
Vstup volný.
Prohlídka knihovny na zámku Kačina s „hrabětem Janem Rudolfem Chotkem“. Vstup volný.

Koncerty figurující v názvu semináře, vícekráte zmíněné v odborné literatuře, se konaly
na zámku v Nových Dvorech u Kutné Hory zásluhou Jana Nepomuka Rudolfa hraběte
Chotka z Chotkova a Vojnína (1748-1824) dne 23. září a 12. října 1815 a vedle děl
jiných skladatelů na nich zazněla i hudba Georga Friedricha Händela (1685-1759).
Během prvního koncertu, 23. září 1815, byl hrán patrně Händelův Chandoský anthem
č. I „O be joyful in the Lord, all ye lands!“ („Hlahol Hospodinu, celá země!“; HWV 246)
nebo - pravděpodobněji - Händelovo „Utrechtské Jubilate“, HWV 279. Druhý koncert
proběhl dne 12. října 1815 a zahrnoval blíže nejmenovaný Händelův sbor.
Seminář je současně věnován 330. výročí narození Georga Friedricha Händela
a 25. výročí založení České Händelovy společnosti
Podrobnosti k celé akci lze vyhledat na webové adrese České Händelovy společnosti
“www.haendel.cz” v sekci “Aktuality”.
3

Chotek, Jan Rudolf
– kresba Tomáše Justa 1996

3/2015

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MAŠINKA
Měsíc červen je v mateřské škole spojován s velkým množstvím
akcí – MDD, výlety, divadla, pasování předškoláků na prvňáčky. Jednou z akcí, na kterou se děti dlouhodobě připravují,
je vystoupení pro rodiče a příbuzné na závěr školního roku.
Letos jsme pro tuto příležitost zpracovali část populární
pohádky otce a syna Svěrákových „Tři bratři“. Ve filmu jsou
zpracovány klasické české pohádky – Šípková Růženka,
Červená Karkulka a Dvanáct měsíčků. Pro naše vystoupení
jsme vybrali Šípkovou Růženku. Vystoupení pro rodiče
se uskutečnilo ve čtvrtek 25.června 2015 odpoledne. O den
dříve, tedy ve středu 24. června, jsme na přání bývalého pana
starosty Jiřího Radla sehráli pohádku i pro širokou veřejnost
našeho městyse. Děti pro tuto příležitost vyrobily pěkné plakáty, které byly rozmístěny na několika nejvíce frekventovaných
místech.
Obě představení měla velmi pozitivní ohlas u všech, kteří je
shlédli. Nejvíce zasáhla samotné děti. Ještě další dva týdny
po vystoupení si v rámci programu v mateřské škole pohádku
připomínaly zpěvem písniček i vlastní dramatizací.
Měsíc červen je však i měsícem loučení. My jsme se v letošním
roce loučili nejen s našimi předškoláky, ale i s paní učitelkou
Luckou Valouškovou. Působila na naší mateřince po dobu
5-ti let jako zástup za paní učitelku Veroniku Volejníkovou
(mateřská a rodičovská dovolená).
Práce paní učitelky Lucky byla pro děti velmi přínosná. Otevřela jim například cestu k osvojení anglického jazyka prostřednictvím výukového programu „WOW“. Tímto programem rozšířila i nabídku kroužků ve Školním klubu zřízeném v místní
základní škole. Učili se podle něj zájemci z prvního, druhého
a třetího ročníku.

Loučení s paní učitelkou Luckou bylo společnou “tajnou“
akcí našich rodičů a dětí. Každé dítě pro ni vyrobilo dárek
na památku a vložilo do velké papírové „mateřské školy
MAŠINKA“. Tato „budova“ školky plná dárečků a velká
fotografická koláž z portrétů dětí s jejich podpisy byla Lucii
předána hned po skončení čtvrtečního vystoupení. Od každého dítěte pak ještě dostala krásnou růži. Za rodiče poděkovala
paní učitelce za její skvělou práci paní Dana Němečková.
Zároveň přivítala vracející se učitelku Veroniku Volejníkovou
a popřála jí mnoho úspěchů v práci s dětmi a hlavně „pevné
nervy“.
Na pátek 26. června byla učitelkami Volejníkovou a Valouškovou
(s vřelým požehnáním učitelky Procházkové) uspořádáno
odpoledne pro děti a rodiče se soutěžemi, opékáním špekáčků,
skákacím hradem a jízdou na ponících. Došlo i na odměny
pro všechny zúčastněné děti, tedy i pro jejich starší či mladší

4

3/2015
sourozence. Děti, které o to měly zájem, mohly prožít
noc v naší krásné mateřince. Měli jsme obavu, že děti nebudou
mít odvahu opustit své domácí pelíšky, ale málem se nám
do prostoru herny (ložnice) nevešly. Pohádkou na dobrou jsme
uspávali 28 dětí předškolního, ale i školního věku.
Páteční zábavné odpoledne bylo zcela v režii učitelek. Sobotnímu ránu naopak veleli rodiče dětí z MŠ – jmenovitě Dana
a Radek Němečkovi, Zuzana a Tomáš Hubalovi, Jana Sadílková,
Dana Erbenová, Monika Makalová, Aleš Němec a Pavel Král.
Tatínkové Hubal, Král, Němeček a Němec si zahráli na paní

NAŠE ŠKOLA |

kuchařky a vařili a následně i servírovali dětem snídani.
Děti z nich byly nadšené. Rozcvičku s dětmi cvičili pohádkové
postavičky Mach a Šebestová v podání maminek Zuzany
Hubalové a Jany Sadílkové. Dětem se ráno v mateřské škole
s novým personálem líbilo natolik, že některé odmítaly jít
domů.
Za sebe mohu říct, že jsem se už dlouho tak skvěle nepobavila.
Eva Procházková
ved. učitelka MŠ

O projektech na získávání financí pro školu v roce 2015

V současné době se řízení školy už dávno nevztahuje pouze
k výsledkům výchovně vzdělávací činnosti. V popředí práce
ředitelů škol a hospodářských pracovníku nacházejí čím dále
větší uplatnění fundrasingové metody získávání financí
prostřednictvím projektů, jež jsou v nepravidelných intervalech vyhlašovány výzvami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jedná se o peníze Evropské unie, které jsou do naší
republiky zasílány prostřednictvím operačního programu
nazvaného Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V letošním roce se naše škola přihlásila do dvou výzev
se dvěma projekty:

v jiných zemích, a hlavně deset vybraných
organizovaně vyjet do Anglie na týdenní
angličtiny v anglické škole a ubytováním v
vedle poznávání cizí země budou moci
angličtinu.

žáků bude moci
pobyt s výukou
rodinách, kde si
zdokonalit svou

2. Tvoříme a mluvíme anglicky
Druhý projekt je v současné době ve fázi žádosti na MŠMT,
ještě není rozhodnuto, zda nám tyto peníze budou poskytnuty,
ale pokud bude žádost vyřízena kladně, potom se nám dostane
vyšší finanční částka na vybavení školní dílny a na internetové
studium angličtiny pro 20 žáků 2. stupně.

1. Čtenářské dílny a jazykové vzdělávání
V tomto projektu se nám podařilo získat finance na aktivity,
které bychom si nemohli z běžného rozpočtu vůbec dovolit.
Díky těmto financím budeme moci vybavit školní knihovnu
větším počtem knih, tři učitelé se mohli o prázdninách zúčastnit jazykového kurzu přímo v Anglii, v Centru studia angličtiny ve Worthingu, tři učitelé budou moci být vysláni na zahraniční stáž, kde budou sledovat jak se učí jejich předměty

A o jaké finanční částky se jedná? Projekt č. 1 přinesl škole
částku ve výši cca 570 tisíc korun a v projektu č. 2 je žádáno
o částku cca 280 tisíc korun.
Mgr. Jan Ingr
ředitel ZŠ a MŠ Nové Dvory

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Prázdniny utekly jako voda a my začínáme od 29. září po velkém poprázdninovém úklidu a údržbě za účasti všech členů
jednoty Sokola opět cvičit podle cvičebního rozvrhu.

Chcete být zdraví? Chcete být fit?
Přijďte si zacvičit!!!

ROZVRH CVIČENÍ
od 29. září 2015 do června 2016
Předškolní děti
Žákyně
Zdrávko
Ženy

úterý
pondělí
čtvrtek
úterý
čtvrtek
pondělí
čtvrtek

Děti a dospělí členové T. J. Sokol Nové Dvory platí celoroční
členské příspěvky dle stanov ČOS (= včetně pojištění
cvičenců).
Dospělí nečlenové T. J. Sokol Nové Dvory - příspěvek 30,- Kč
za cvičební hodinu před začátkem cvičení v tělocvičně
sokolovny.

17:00-18:00
17:00-18:00
16:30-17:30
18:30-19:30
17:45-18:45
19:00-20:00
19:00-20:00

Cvičitelky:
Lenka Kratochvílová
ing. Zdeňka Zelená
kontakt:lenkakratoch@seznam.cz
mobil:720694014

S sebou: obuv vhodnou na cvičení, pití, dospělí ručník
na podložku a dobrou náladu
vchod do šaten: červenými vraty od bytovek
5
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Ukončení cvičebního roku ženy + zdrávko 23. 6. 2015
Cvičební program:
Předškolní děti 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, možnost účastnit se
soutěže sokolské všestrannosti župy Tyršovy, dětských táborů
pořádaných každoročně župou Tyršovou o hlavních prázdninách.
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.

BLAHOPŘEJEME
Novodvorskému fotografovi „Bobajsovi“ k obsazení
3. místa v celostátní fotografické soutěži „Památná
místa 2.světové války očima seniorů“, která byla
vyhlášena Svazem důchodců ČR.

Na podzim připravujeme akci
„Cvičení pro zdraví a pohodu aneb pohyb je radost“
odpolední cvičení pro širokou veřejnost všech věkových
kategorií.
Podrobné informace budou včas oznámeny na stránkách OÚ
a na vývěskách U Kedrštů, OU, nástěnka Sokola a na dalších
místech.
Srdečně zveme všechny zájemce!
Lenka Kratochvílová

Ukázka z tvorby „Bobajse“

Po ukončení cvičebního roku září 2014 - červen 2015
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Fotbalový klub TJ Sokol Nové Dvory
Rádi bychom Vám představili mladší přípravku fotbalového klubu TJ Sokol Nové
Dvory.
U týmu se již dva roky pohybuje trenér
Míra Langr. V květnu letošního roku se
k týmu připojil druhý trenér Lukáš
Redlich.
Na starost máme 13 dětí. V době soutěžní sezony se jim věnujeme třikrát týdně.
Úterý a středa 1,5 hodinový trénink.
O víkendu vždy proběhne turnajové
soutěžní kolo.
Kamkoliv naši hráči vyrazí na utkání,
tam vždy bojují se ctí. V jarní části sezony jsme na žádném hřišti ostudu neudělali, naopak všem jsme ukázali, že můžeme konkurovat větším týmům, jako jsou
například Kutná Hora, Čáslav nebo
Sázava. V druhé polovině jara k nám
na hřiště do Nových Dvorů zavítali
„létající“ trenéři.
Ti byli delegování z FA ČR (fotbalová
asociace ) a věnovali se jak dětem, tak
i nám trenérům. Ukázali nám spoustu
tréninkových metod a jak pracovat
s mládeží.
Jarní sezonu jsme zakončili velmi podařenou rozlučkou, které se aktivně zúčastnili i rodiče hráčů.
Přes prázdniny jsme dětem tréninky
ponechali a společně si užívali pěkného
letního počasí. V druhé polovině prázdnin jsme uspořádali našim svěřencům
první fotbalový turnaj přípravek v naší
obci za účasti 6 mužstev z okolí. Hrálo se
systémem každý s každým na dvou hřištích.
Bohužel naši hráči byli přes léto na dovolených, a tak to při turnaji bylo vidět.
Po ukončení turnaje to pro nás nebyl

konec. Hned odpoledne následoval pro
děti kemp do druhého dne. Za hřištěm
se postavily stany, vařilo se nad ohněm
a děti měly během dvou dnů velké
množství jak fotbalových, tak i mimo
fotbalových aktivit.
Zde bychom rádi touto cestou poděkovali klubu TJ Sokol Nové Dvory a rodičům,
kteří nám hodně pomohli a na celkové
akci se podíleli.
Na konci srpna nás čeká ještě jeden
fotbalový turnaj, ze kterého si - doufejme

- odvezeme pěkné umístění.
Od září nám začíná podzimní část sezony a jdeme do ní společně s jasným cílem
- vyhrát co se dá, ale hlavně aby naši
hráči byli spokojeni, zahráli si kvalitní
fotbal a společně se bavili touto pěknou
kolektivní hrou.
Na závěr bychom rádi poděkovali
p. řediteli ZŠ Nové Dvory za poskytnutí
tělocvičny pro zimní přípravu.
Trenéři: Miroslav Langr a Lukáš Redlich

HASIČI V NOVÝCH DVORECH
Slovy klasika „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“, zahájíme dnešní povídání o hasičích.
Jestliže letní měsíce v předchozích letech byly pro naši jednotku poměrně poklidné, letošní dlouhotrvající úmorná vedra
a nedostatek vláhy naopak znamenal nadstandardní nasazení.
Pro připomenutí: v průměru máme za kalendářní rok
cca 24 výjezdů, ale k letošnímu 31. 8. máme na kontě 40 zásahů
a jen za poslední dva měsíce jsme byli vyzváni k výjezdu 22x.
Během prázdnin nebylo výjimkou, že jsme vyjížděli během
týdne i k šesti výjezdům, a několikrát se stalo, že nám byl vyhlášen poplach dvakrát, třikrát za den, což už bylo opravdu velice
náročné.

Převážná část výjezdů byla stejně jako u ostatních hasičských
jednotek na požáry trávy, polí a lesa, ale i na obytné budovy.
Rozepisovat se zde, kde naše jednotka zasahovala, by zabralo
hodně místa, ale náš operační rádius byl kolem 25 km.
Prostě tentokrát jsme si sáhli na dno a poděkování patří všem,
kdo se podíleli na výjezdech.
Ani na spolkovém poli jsme nezaháleli. V závěru měsíce června
jsme na fotbalovém hřišti uspořádali okrskovou hasičskou
soutěž za účasti okolních hasičských sborů Malín, Hlízov,
Jakub, Církvice, Třebešice. Bojovalo se ve dvou disciplínách požárního sportu, ve Štafetě 4x100m a Požární útok o putovní
pohár okrsku č. 2. Našemu družstvu se podařilo vybojovat
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2. místo, a velice nás těší ohlasy zúčastněných týmů, kdy bylo
konstatováno, že pořadatelsky jsme soutěž připravili a zajistili
k plné spokojenosti a byla to nejlepší soutěž posledních let.
Soutěžní družstvo i v letních měsících sbíralo body v Kutnohorské hasičské lize. Poprvé jsme uspořádali noční kolo KHL
u nás v Nových Dvorech, kterého se zúčastnilo 12 družstev
mužů a 6 týmů žen. Udělali jsme snad maximum, aby se soutěž
povedla, a opravdu jsme byli překvapeni velkou diváckou
návštěvností.
Na našich klucích se podepsala celodenní příprava, ale po pravdě i nedostatek tréninku právě četností výjezdů. Přesto si ostudu neudělali a skončili v polovině startovního pole. Ale v tomto
případě pro nás bylo mnohem důležitější organizačně připravit
soutěž tak, aby byli závodníci i diváci spokojeni. Díky vám
všem, kdo jste přišli fanděním podpořit novodvorský tým,
anebo se jen přišli ze zvědavosti podívat. Byla to skvělá atmosféra
a my zvažujeme, zda příští rok noční soutěž nezopakujeme.
Poslední prázdninovou akcí byla naše účast na akci Loučení
s prázdninami, kde jsme vytvořili stanoviště. Je dobře, že se
těchto akcí zúčastňují všechny spolky pod taktovkou městyse
Nových Dvorů.
Co nás čeká:
V nejbližších dnech závěr sportovní hasičské sezony, poslední
kolo Kutnohorské hasičské ligy, naši členové se zúčastní
cvičení Kutnohorský hasič ve Zbraslavicích, kde si rozšíříme

znalosti zdravovědy, vyhledávání osob, práce na vodě, polygon.
Dále v Nových Dvorech připravujeme na podzimní měsíce
okrskové námětové cvičení.
A pro potěchu smyslů opět připravujeme pro příznivce
dobrého vína posezení s vínem s oblíbeným Vinařstvím
Štěpánek z Mutěnic. A pokud by měl někdo zájem, i tentokrát
budou volná místa nabídnuta případným zájemcům.
Na závěr: rádi mezi námi přivítáme případné zájemce
o vstup do výjezdové jednotky nebo jen za členy našeho sboru.
Jaroslav Dušek

MYSLIVECKÝ SPOLEK MÍR NOVÉ DVORY

soutěže, předání putovního poháru i věcných cen. Potom jsme
popřáli našim jubilantům z řad členů hlavně hodně zdraví
do další let.
Další naší akcí, na kterou jsme se připravovali i těšili, byly
Speciální zkoušky z vodní práce psů. Tyto zkoušky se konaly
v sobotu 22. srpna v naší honitbě. Zúčastnilo se celkem 9 psů,
z toho 8 ohařů a 1 slídič. Zkoušky úspěšně dokončilo osm psů,
jeden neuspěl na dohledávce kachny v rákosí. Celkovým
vítězem se stala fena českého fouska Chita Krupá se svým
vůdcem Radkem Pokorným, a to s plným počtem bodů.
Na příští rok jsme byli požádáni o uspořádání vrcholové
kynologické akce ,,memoriálu“ v naší honitbě.

Označení června jakožto měsíce myslivosti patří mezi nejmladší tradici naší české myslivosti. Zatímco většina mysliveckých tradic přechází z generace na generaci již po staletí,
červen byl měsícem myslivosti a ochrany přírody označen
teprve v roce 1959. Hlavním smyslem této myšlenky byla
propagace myslivosti a práce myslivců.
V sobotu 20. června jsme se po roce opět u této příležitosti sešli
na naší chatě. Po krátkém projevu předsedy pana Pavla Krále
jsme se vypravili na brokovou střelnici na Klukách, kde si myslivci vyslechli přednášku o bezpečném zacházení se zbraní
od mysliveckého hospodáře Josefa Kouta. Následovala soutěž
ve střelbě na lovecké kolo z brokovnice o putovní pohár MS
Nové Dvory a věcné ceny. Loňský vítěz poháru Tomáš Koudelka
st. z Hlízova své vítězství ohájil a opět byl nejlepší. Na druhém
místě byl Roman Kout a třetí se umístil Josef Koudelka (junior)
z Nových Dvorů. Po návratu na chatu bylo vyhlášení výsledků

Myslivosti zdar
František Valenta
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AVZO Nové Dvory – vodácký klub
Naše hlavní činnost spočívá v provozování vodácké a pěší
turistiky.
V létě pořádáme vodácký putovní tábor, je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Děti se naučí základům vodáctví
a turistiky pod vedením zkušených instruktorů.
Tento výcvik se provádí i během školního roku a snažíme se
spolupracovat se základní školou – pokud je zájem.
Do našeho klubu se mohou přihlásit děti i dospělí.
Našimi hlavními akcemi je „otevírání“ a „zavírání“ řeky
Doubravky z Vrdů do Žehušic.

Máme 20 plastových lodí, 10 laminátových lodí, nafukovací
raft, pramici, vesty, pádla i přilby.
K přepravě lodí máme přívěsný vozík za osobní auto s krakorcem.
Rádi mezi námi přivítáme každého, kdo by měl o vodácký
spor zájem!
Kontakt: Pech Jiří, tel.: 723 013 537
e-mail: ndvodaciI@seznam.cz / www.ndvodaci.estranky.cz
Jiří Pech - předseda vodáckého klubu

Z HISTORIE NOVÝCH DVORŮ / „Na Putánce“
„Na Putánce“ je lidový název pro pole sahající od tzv. Hvězdy
(kruhová výsadba stromů kaštanu koňského – dnes jen zbytky), podél novodvorské obory až k ovčárskému cukrovaru.
Název vznikl kolem roku 1820, kdy se vrchním inspektorem
chotkovských statků stal svobodný pán Karel Josef Puteani.
V roce 1939 bylo rozparcelováno tehdejší fotbalové hřiště
na stavební parcely pro domky MUDr. Josefa Tichého,
vrchního strážmistra Karla Vébra a štábního strážmistra
Aloise Poláka. Až roku 1946 obec požádala správu velkostatku
o pronájem jiného pozemku pro zřízení hřiště. Komise vybrala
jako vhodný pozemek část pole u Panských vrat, zvaného
Na Putánce. (Panská vrata – dnes proluka mezi domy pana Žíly
a Jelínka, pamětníci si je jistě pamatují). Hřiště bylo slavnostně
otevřeno 31. srpna 1947. Obec platila za pronájem správě

velkostatku 4500 Kčs ročně. Po roce 1948 přešel pozemek
do majetku obce. Podle zápisu v místní kronice z roku 1948,
bylo schváleno: „ Založení ořechového sadu na Putánce
cca 300 stromů“. Stromky sázeli i žáci místní školy pod vedením pana učitele Ladislava Vojtíška. (Torzo ořechového sadu
patrné dodnes).
Druhou část pole, za cestou, obdělával již před druhou
světovou válkou ovčárecký cukrovar, který měl svoje hospodářství. (Viz foto – sklizeň obilí samovazem taženém třemi cukrovarskými voly). Škoda, že zastupitelstvo nezachovalo při nové
zástavbě tento název alespoň pro jednu z ulic. Je velkou
chybou, že se postupně vytrácí historické názvy lokalit a úcta
k odkazu předků.
Olga Stehlíková
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nekuřácký salonek restaurace U HÁJKŮ vždy od 20,00 hodin
v pátek 18. 9. František a Silvia POKORNÍ

(znáte například z Divadélka Kůzle, ale tentokrát zahrají písničky pro dospělé)

v pátek 23. 10. trampské DUO KOMÁŘI

v čele s legendárním Bedou Šedifkou Röhrichem. Druhým členem Komárů je jeho syn Michal Röhrich,
kterého znáte především jako vynikajícího kytaristu doprovodné skupiny Marie Rottrové.

v pondělí 16. 11. (tedy večer před státním svátkem)
vystoupí legendární skupina KRAUSBERRY,

tentokrát v akustickém obsazení 2 kytary a kontrabas. Můžete se těšit na nenapodobitelný chraplák
Martina Krause a klasické hanspaulské vypalovačky.

v sobotu 26. 12. to bude přesně rok, co jsme v Nových Dvorech začali pořádat Zpívané.
Jubilejní 10. koncert proběhne opět na Štěpána a jak říká Lukáš Kráťa Kratochvíl „bude určitě nabito,
protože lidi se přijdou ukázat v nových svetrech...“ Zahrají a zazpívají Zdeněk Vřešťál, Lukáš Kratochvíl
a všichni, kteří budou mít chuť.

Těšíme se na vás!

Vstupenky lze zakoupit vždy měsíc předem v Obchodě U Kedrštů a nově i přímo v restauraci u Hájků.
Kapacita je omezená, však víte…..
Ceny vstupenek jsme nezměnili - budou opět za 100,- Kč.

NA Š I

Ž I V NOSTNÍ C I

Od 1. 10. 2015 otevřena Fyzioterapie
Veronika Sýsová , DiS.
v budově zdravotního střediska
v Nových Dvorech.
Bude poskytována odborná fyzioterapie
u poruch pohybového aparátu na základě
fyzioterapeutického vyšetření, kineziotaping,
masáže, fyzikální terapie.
Smluvní vztah se ZP není dosud navázán.
Kontakty pro objednání:
Tel. 776 547 377
email: rehabilitaceND@seznam.cz

DŮLEŽITÉ
Ordinace praktického
lékaře na zdravotním
středisku bude
zprovozněna ve druhé
polovině října 2015.

Podrobnější informace
budou zveřejněny
na webových
stránkách městyse

www.novedvory.cz

Případní zájemci o inzerci se mohou hlásit na úřadu Městyse Nové Dvory.

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