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Vážení spoluobčané,
Doznívající sváteční a pokojnou atmosféru Vánoc vystřídalo silvestrovské
veselí, jehož vyvrcholením byl novoroční
přípitek. Stojíme na počátku nového
roku 2016 a všichni jsme plni očekávání,
co oněch dvanáct měsíců přinese.
Události ve světě, zejména na konci
loňského roku, jsou alarmující. Dotýkají
se každého z nás a snad víc než kdy jindy
si uvědomujeme, jak křehká je hranice
mezi životem v míru a válečným stavem.
Vážení a milí spoluobčané, ráda bych
Vám do roku dvoutisícíhošestnáctého

popřála nejen jménem svým, ale i jménem celého zastupitelstva městyse pevné
zdraví, mnoho úspěšných a dokončených plánů, hodně radosti a lásky.
Ať všechny nástrahy všedních dnů zvládáte s nadhledem a úsměvem ve tváři.
Na závěr ještě jeden citát J. W. Goetha:
„Člověk žije opravdový život, je-li šťasten
štěstím druhých.“
Buďte tedy hodně šťastni!
			
			

Vanda Vöröšová
starostka

Co nás čeká v roce 2016
V červnovém vydání našich novin jsem
Vás informovala o akcích, které měly být
do konce roku 2015 realizovány částečně
z dotačních titulů, částečně z rozpočtu
městyse. Tyto akce byly dokončeny.
Bohužel nám nebyla přidělena dotace
na opravu zbývajících dvou křídel budovy školy – zámku. V současné době není
vypsán vhodný dotační titul, který
bychom mohli využít. Opravu je však
nutné co nejdříve realizovat, proto budeme hledat jiné možnosti. Nabízí se využití úvěru, což bude předmětem jednání
zastupitelstva.
Obyvatelé lokality Bažantnice se letos
dočkají vybudování komunikací. Vzhledem k tomu, že výstavba místních komunikací není zahrnuta v aktuálních dotačních titulech, musíme tuto investici

financovat z rozpočtu městyse (cca 5 mil.).
Naší snahou bude získat dotační titul
alespoň na vybudování chodníků
(cca 2 mil), což by znamenalo zmenšení
finanční zátěže obecního rozpočtu.
Dalším úkolem je oprava budovy zdravotního střediska. Nevyhovující okna
a také špatný stav střechy bude nutné
letos řešit. Zde by opět mohla pomoci
dotace. Toto vše je ve fázi příprav a jednání.
Úkolů je ještě mnoho. Například:
- osazení tlačítkového semaforu u ZŠ,
- zadat vypracování projektové dokumentace na areál volnočasových aktivit
u fotbalového hřiště, - zajistit umístění
herních prvků na volejbalovém hřišti,
- odvodnění č. p. 111, - vypracovat zadání nového územního plánu, dokončit

vodovodní přípojku k hasičské zbrojnici,
- řešit vodovodní a kanalizační přípojky
u fotbalových kabin, - dle potřeb a možností provést lokální úpravy místních
komunikací (toto je velký problém),
- v případě získaní dotace je třeba pokračovat v opravách a restaurování kulturních památek, - probíhající intenzifikace
ČOV je velkou akcí, jejíž zadavatelem
je DSO obcí Církvice a Nové Dvory
- Klejnarka (o této problematice Vás
budu podrobněji informovat v některém
z dalších vydání našich novin). Spolu
se zastupiteli se snažíme, aby se většina
plánů podařila uskutečnit k Vaší spokojenosti.
			
			

Vanda Vöröšová
starostka

Pro snadnější přístup k informacím, Vás občanů, budou zápisy
ze zasedání zastupitelstva od letošního roku zveřejňovány
na Webových stránkách městyse.
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Podzimní akce pořádané městysem
Koncert Josefa Fouska u příležitosti Mezinárodního dne seniorů se setkal s velkým ohlasem. 5. října loňského roku bylo
v zahradě Zámecké restaurace opravdu veselo.

28. říjen - den vzniku samostatného československého státu
Lampionový průvod vyšel od budovy městyse a pokračoval do základní školy a dále k vodárenské věži. Světélka lampionů na závěr
rozsvítila i volejbalové hřiště, kde byl průvod ukončen. Vzpomínková akce byla ozvláštněna soutěžemi, ve kterých děti uplatnily
své vědomosti z historie naší republiky. Nutno podotknout, že naši potomci obstáli na jedničku!

Začátek adventu
V podvečer první adventní neděle se, jako každý rok, před budovou městyse rozzářil vánoční strom.
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Vánoční koncert
27. prosinec je již po několik let dnem, kdy se kostel sv. Martina rozezvučí hudbou a zpěvem. Sluníčka ze zámku a letos poprvé
i Hvězdičky (ti nejmenší) pod vedením sbormistryně Lucie Procházkové zazpívaly vánoční písně a koledy. Lukáš Lázňovský
doprovázel na klávesy nejen Sluníčka, ale také Lucii Mrňákovou, která byla hostem koncertu. Jako zpěvák a violoncellista se představil pan učitel Jan Pavel. Zaplněný kostel odměnil všechny účinkující bouřlivým potleskem.

XVII. seminář České Händelovy společnost
Dne 3. října 2015 byl v Nových Dvorech uspořádán seminář
České Händelovy společnosti pořádaný ve spolupráci se 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“.
Celodenní akce začala v kostele sv. Martina přivítáním přítomných starostkou Vandou Vöröšovou. Potom se početné skupiny
účastníků semináře ujala paní Olga Stehlíková a seznámila je
s historií Nových Dvorů a postupně je provedla po všech
významných památkách, včetně hrobky hrabat Chotků,
kde byli návštěvníci seznámeni s osudy tohoto předního českého šlechtického rodu, který měl Nové Dvory ve vlastnictví
od roku 1764. Na závěr prohlídky si mohli ti, kteří měli zájem,
prohlédnout i barokní vodárenskou věž.
Po té se již účastníci přesunuli na oběd do místní restaurace
„U Hájků“, která nabídla velmi pestrý jídelní lístek, do kterého
zařadila i „speciality z Chotkovské kuchyně“ jako například
„Kachničku hraběte Chotka“, „Medailonky hraběnky Marie“
a „Telecí řízek Jana Rudolfa“. Všichni si předložené pokrmy
velmi pochvalovali a majiteli i personálu této restaurace patří

velký dík za to, že takový nápor strávníků bez jakýchkoli
problémů a velmi profesionálně zvládli obsloužit.
Po dobrém obědě následoval program v budově zámku.
Zde všechny přítomní přivítal hrabě Chotek představovaný
panem Miroslavem Štroblem, který od této chvíle se šarmem
sobě vlastním a s aristokratickou noblesou moderoval celé
odpoledne.
Odpolední program zahájil předseda ČHäS pan Pavel Polka
přednáškou na dané téma prokládanou přehrávkami z CD.
Velmi působivé bylo vystoupení pěvkyně Slávky Tyrkasové
za varhanního doprovodu slečny Marie Poklopové.
Po přednášce převezl autobus skupinu na zámek Kačina, kde se
jich znovu ujal hrabě Chotek a provedl je celým zámkem - opět
s velmi zajímavým a zábavným výkladem. Paní ředitelka
zámku Kačina Alena Štecherová účastníky velmi zasvěceně
provedla knihovnou, zámeckou kaplí a divadlem, kde byl také
seminář ukončen.
Akce byla velmi vydařená a všichni zúčastnění odjížděli plni
neopakovatelných zážitků. Všem organizátorům a „účinkujícím“ patří ještě jednou velké poděkování.
Jitka Přibylová
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Činnost nové školské rady a naše škola
Milí občané,

Je to již tři roky, kdy došlo k částečné změně ve vedení naší
školy, a většina z nás určitě očekávala, že spolu s touto změnou
se klima ve škole výrazně změní k lepšímu. Já osobně jsem očekával, že pozměněné vedení přistoupí velmi aktivně k takovým
opatřením, která povedou ke zlepšení komunikace nejen mezi
učiteli, ale především ke zlepšení komunikace s rodiči a obcí.
Očekával jsem i výraznou podporu při realizaci zajímavých
naučných i pohybových programů a soutěží pro děti, mnohem
více zajímavých exkurzí a výletů, mnohem lepší prezentaci
činnosti školy, výraznější snahu o získání finančních prostředků z nejrůznějších programů. Samostatnou kapitolou je poradenství a motivace ke studiu na střední škole s důrazem třeba
na návštěvy středních škol, na přípravu pro přijímací řízení,
na možnosti uplatnění na trhu práce atd. Zejména v tomto
ohledu má naše škola veliké rezervy.
Vedení naší školy zůstává, dle mého názoru, v tomto ohledu
velmi pasivní a spokojilo se zaběhnutým stavem z předchozích
let. Ukázalo se, že jen částečná personální změna příliš nepomohla a bude zapotřebí mnohem jasněji formulovat požadavky
na zlepšení a vyvinout mnohem větší tlak na jejich plnění,
než doposud.
Na první pohled ale vše vypadá v pořádku. Děti nosí domů
jedničky, dvojky a málokoho napadne, že známky neodpovídají realitě. Problém může nastat, až když se dítě přihlásí na výběrovou střední školu. V tomto okamžiku se problém, o kterém
dnes píši, objeví v plné síle. Najednou zjistíme, že děti sice umí
spočítat rychle jednoduché příklady, dokáží doplnit lehké
pravopisné cvičení, možná napíšou správně pár vět v diktátu,
ale neumí správně pochopit zadání příkladu, chybí správná
analýza textu, sestavení algoritmů řešení a formulace smysluplné odpovědi. K tomu je zapotřebí děti vést, to se ale neděje.
Má osobní zkušenost mě vede k názoru, že na zlomu
1. a 2. stupně začínají děti nabírat ztrátu zejména v matematice
a češtině, kterou pak jen těžko dohánějí později na druhém
stupni, kdy je učiva mnohem více. Důsledkem je zhoršený
prospěch a ztráta motivace k učení. To pak vede k prohlubová-

ní neznalostí, které děti musí následně tvrdě dohánět na střední
škole. Navíc ještě stále mnozí učitelé trvají na mechanickém
učení se nazpaměť - bohužel.
Celý tento proces trval léta, pokud ale chceme naši školu
zachovat pro budoucnost a pozvednout její prestiž, bude zapotřebí zejména přístup vedení školy změnit, a hlavně začít
na tom intenzivně pracovat ihned.
Jak už možná mnozí z vás vědí, byla zvolena nová školská rada,
jejíž jsem předsedou a spolu se mnou jsou členy Katka Pavlíková, Pavel Vaško, Martin Fiala, Jan Pavel a Václav Syrový. Mám-li
mluvit za sebe, budu se snažit otevřít zasedání školské rady
veřejnosti a umožnit lidem vznášet podněty k jednání.
Již v minulém roce Unie rodičů připravila dotazník spokojenosti se školou pro rodiče dětí. I když bude jeho podobu
potřeba ještě upravit, rád bych se osobně zasadil o jeho spuštění
a vyhodnocení ještě během tohoto školního roku.
Jedním z hlavních cílů školské rady rovněž bude co možná
největší informovanost veřejnosti o činnosti školské rady
a o postojích školy ke vzneseným požadavkům.
Již v průběhu měsíce ledna bych rád rozšířil výuku angličtiny
na úřadě městyse o výuku příkladů z oblastí analýzy textů,
matematiky a geometrie zejména pro studenty 4. až 6. tříd.
Smyslem těchto hodin bude vysvětlit dětem srozumitelnou
formou složitější příklady, které se na naší škole neučí.
Doba se mění a nároky kladené na děti se mění také. Pryč jsou
požadavky na encyklopedické znalosti - vždyť ty si může každý
dohledat. Mnohem větší důraz bude kladen na praktickou
aplikaci znalostí. V naší škole působí kvalitní učitelé, kteří
mohou takto učit, jen je potřeba jim vytvořit dobré podmínky
a vytvořit takový systém ohodnocení, který by aktivní učitele
spravedlivě odměnil a povzbudil je v jejich důležité práci. Toto
považuji za jednu z nejdůležitějších věcí a budu se o tom snažit
přesvědčit i ostatní kolegy ve školské radě.
Ing. Jan Sehnal

Volejbalová školička
Ve středu 13. 1. 2016 proběhla první hodina nácviku volejbalových dovedností pod vedením pana Mareše v tělocvičně naší
školy. Velmi mile mě překvapila relativně vysoká účast dětí
a ukazuje se, že podobné aktivity v našem městysi dlouhodobě
chyběly. Navíc se zdá, že pan Mareš vzbudil svou aktivitou
zájem nejen dětí, ale i dospělých. Samozřejmě, že bude chvilku
trvat, než se dořeší vybavení a organizace tréninků. To ale nevadí, podstatnější je to, že zájem mezi občany a dětmi je
a najdou se u nás ochotní lidé, kteří neváhají svůj čas věnovat
ostatním. Rád bych touto cestou pozval i další děti, které by
si volejbal chtěly zahrát. Tréninky budou prozatím pravidelně
každou středu od 17. hod v tělocvičně školy, a jakmile nám to
počasí dovolí, přesunuli bychom se na malé volejbalové hřiště.
Vítáni jsou všichni.
Ing. Jan Sehnal
4

3/2015

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MAŠINKA
Zahrada v naší mateřské škole je krásným prostorem pro hry
dětí. Naším cílem je i nadále ji upravovat, popřípadě vybavovat
novými herními prvky.
Protože při pobytu venku se dá organizovat řada nejrůznějších
činností, chtěli jsme pořídit pro naše děti tzv. „piknikové stolky“, což je vlastně sestava stolečku a dvou laviček. K pořízení
tohoto zahradního nábytku nám pomohla iniciativa jednoho
z rodičů - pana Radka Vlasáka. Ten pracuje v kolínském závodě
TPCA, který přiděluje dotace na nejrůznější sportovní aktivity,
vybavení mateřských, základních škol apod. Jeho jménem jsme
tedy podali žádost o dotaci na nákup již zmíněných piknikových setů. Bylo nám vyhověno a dotace ve výši 9.000,- Kč
putovala do naší mateřinky. Za tuto částku jsme pořídili pět
zahradních piknikových setů.
Jejich využití je značné. Díky teplému podzimu děti mohly
odpoledne pohodlně svačit venku na zahradě, kreslit si,
modelovat, pořádat hostiny z pískových výtvorů apod.
Začátkem listopadu dokonce venku i obědvaly. Společně s paní

učitelkou V. Volejníkovou si v rámci řízených činností vařily
dýňovou polévku. Je pravdou ,že jsem nevěřila tomu, že tento
druh polévky budou i jíst. Ale na zahradě u nových stolečků
chutná všechno. A když si člověk sám uvaří, chutná mu
dvojnásob.
U dýní ještě zůstaneme. Začátkem října jsme s dětmi vyrazili
na výlet do „Dýňového světa“ v Nové Vsi u Leštiny. Pro děti
to byl nezapomenutelný zážitek. Seznámily se s různými druhy
dýní, vyřádily se v dýňových labyrintech, na dřevěných
houpačkách i na překážkách vyrobených z balíků slámy.
V úterý 27. října pak společně s rodiči měly možnost vydlabat
si v rámci odpolední tvořivé dílny v mateřské škole svoji vlastní
dýni. Jejich společné výrobky zdobily antukové hřiště
při lampiónovém průvodu 28. října (svátek vyhlášení
samostatné Československé republiky).
Eva Procházková
ved. učitelka MŠ

naše škola
V roce 2006 se naše škola zapojila
do charitativního projektu ADOPCE
NA DÁLKU, prostřednictvím Rozvojového střediska ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA.
Cílem projektu je poskytování finančního daru na vzdělání a zdravotní péčí
nejchudším dětem. Od roku 2009 přispíváme holčičce THULASAMMĚ z jižní
části Indie. Pochází z oblasti Mysore,
stát Karnakata.
Z jejích dopisů se dozvídáme, že má dva
sourozence, tatínek je vážně nemocný
a o rodinu se musí starat maminka.
V tomto školním roce navštěvuje internátní školu, a proto jezdí domu pouze
jednou měsíčně a už jim nemůže tolik
pomáhat. Rozhodla se ale studovat, protože vzdělání považuje za jediný způsob,
jak pomoci své rodině.

Její rodina nás přijala za vlastní, jsou
nám moc vděční za finanční pomoc,
bez které by nemohla studovat .
Thulasamma dosahuje velmi dobrých
studijních výsledků. Je velice pilná
a snaživá. Ráda čte, maluje, sportuje,
hezky zpívá a tancuje. Za výborné studijní výsledky získala stipendium na školní
uniformu, příspěvek na klubové aktivity,
zájmové kroužky.
Žáci 9. třídy v hodině konverzace anglického jazyka četli dopisy od Thulasammy,
porovnávali život a podmínky v Karnakatě a České republice a s pomocí paní
učitelky anglického jazyka napsali Thulasammě dopis o naší škole i o Nových
Dvorech.
Děkujeme všem rodičům, kteří prostřednictvím svých dětí umožňují tento projekt realizovat.
Mgr. Anna Jackovičová
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HASIČI V NOVÝCH DVORECH
Před několika málo dny skončil rok 2015, a byl to rok hodně
náročný. Od posledního vydání tohoto čtvrtletníku (září)
se sice výjezdovost naší jednotky po horkém létě vrátila
do normálu, přesto jsme měli do konce roku ještě 8 výjezdů.
17. září byly dva výjezdy v jeden den a to odpoledne
na požár trávy v Kutné Hoře a druhý večer technický výjezd,
na odstranění stromu na silnici ke Starému Kolínu. Prvního
října jsme v noci vyjeli k požáru autobazaru ve Lžovicích
u Týnce n. L., kde hořela budova a několik zaparkovaných
vozidel. Dne 4. 10. jsme hasili požár střechy budovy v bývalém
areálu ČSAD v Kutné Hoře, kdy bylo potřeba rozebrat větší část
střechy.
Další výjezd byl 9. 10. do Kutné Hory na ohlášený požár výškové budovy, který se naštěstí ukázal jako planý poplach.
3. října jsme se zúčastnili ve Zbraslavicích celodenní odborné
přípravy pro dobrovolné hasiče pořádané Okresním sdružení
hasičů, zaměřené na poskytování první pomoci při autonehodě, záchranu tonoucího a používání záchranných prostředků.
Dále nás čekal bytový trenažér k nácviku pohybu v zakouřeném prostoru. Posledním tématem bylo vyhledávání osob
v rojnici, kde byla předvedena i spolupráce s potápěči při prozkoumání vodní plochy. Druhé cvičení nás čekalo 6. 10.
na vojenském letišti v Chotusicích, kde byla věrně simulována
havárie letadla s větším počtem zraněných osob. Další cvičení
připravil náš sbor pro okolní sbory našeho okrsku a to 21. 11.
v lese Na Bažantnici, kde se procvičovala součinnost při vyhledávání pohřešované osoby.
V listopadu byla naše jednotka vyslána na údajný požár výškové budovy, který se později ukázal jako planý poplach. Bohužel
ani poslední měsíc roku nebyl klidný. V noci 19. 12. jsme vyjeli
k tragické dopravní nehodě nedaleko Nových Dvorů a poslední
zásah jsme měli 30. 12. v Rohozci v areálu Zemědělského družstva, kde došlo k požáru šatny. Rok 2015 uzavíráme se zhruba
46 výjezdy, což je proti předchozím rokům výrazný nárůst.
V posledním čtvrtletí jsme začali s úpravou úložných prostorů
cisterny pro uložení vybavení, které potřebujeme při výjezdech.
Je to sice běh na dlouhou trať, protože tyto úpravy provádíme
svépomocí a musí probíhat tak, abychom mohli kdykoli vyjet
na zásah, ale úložné prostory jsou poplatné době, kdy bylo vozidlo vyrobeno. Ve spolupráci s městysem se podařilo získat
dotaci Středočeského kraje na zlepšení vybavení, ale i zde musíme hledat další dotační tituly pro obnovu výstroje našich členů.
Ani ve spolkové činnosti jsme nezaháleli. Naši kluci zakončili
soutěžní sezónu v Kutnohorské hasičské lize na 7. místě, takže
si udrželi střed soutěžního pole. V listopadu jsme asistovali
s časomírou na tradičním běhu na rozhlednu na Vysoké,
která začíná mít ohlas mezi závodníky jiných krajů, takže díky

patří všem, kdo přijel pomoci buď s obsluhou časomíry,
nebo zajištěním organizace této akce.
Podzimní sběr železa je také tradiční akcí, bohužel ceny
za železný odpad spadly na velice nízkou úroveň. Proto byl
železný odpad zatím uskladněn na obecním dvoře. Na jaře jsme
avizovali, že budeme sbírat i elektroodpad, a díky vám spoluobčanům se i tento odpad daří soustředit ve sběrném dvoře.
Závěr listopadu patřil akci „Daruj krev s hasiči“. Je to akce,
která už běží pátým rokem a naši členové se pravidelně zúčastňují. Patří jim poděkování za účast.
Na začátku prosince jsme uspořádali valnou hromadu okrsku
a bylo příjemné slyšet od okolních hasičských kolegů poděkování za přípravu kvalitní okrskové soutěže a přípravu okrskového cvičení.
Pomyslnou tečkou roku 2015 bylo letos už desáté loučení se
starým rokem, kdy jsme se na Silvestra v 16.00 hodin sešli
v naší hasičské zbrojnici a připili si na zdraví.
Máme před sebou rok 2016, přejeme všem hodně zdraví, štěstí,
pohody a také Vám přejeme, abyste, nás hasiče, potkávali pouze
při ukázkách a společenských akcích.
Jaroslav Dušek

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL NOVÉ DVORY

V sobotu 21. 11. 2015 se uskutečnila přednáška Bc. Dany
Němečkové a Radka Němečka Dis. na téma „Cvičení
pro zdraví a pohodu“ a „První pomoc“. Přednáška byla
velmi zajímavá a poučná a oběma přednášejícím patří náš
velký dík.
Lenka Prchalová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MÍR NOVÉ DVORY
Dne 9. 1. 2016 jsme pořádali jako již tradičně v Kulturním
domě v Hlízově myslivecký ples.
V letošním roce byla účast opravdu značná a o lístky byl
v předprodeji velký zájem - zúčastnilo se okolo 220 lidí
a hlízovský sál doslova „praskal ve švech“. Připravili jsme také
bohatou tombolu, do které se nám v letošním roce podařilo,
kromě pernaté zvěře - bažantů, dvou zajíců, dvou kusů černé
zvěře a srnčího, sehnat také jeden kus jelení zvěře, což celou
tombolu učinilo ještě zajímavější a pestřejší.

K tanci nám hrála naše oblíbená skupina TIP z Kaňku. Tančilo
se až do ranních hodin, kdy potom rozjařené účastníky do jejich domovů rozvezl autobus.
Ples se myslím velice vydařil a všichni, kdo se přišli pobavit
a zatančit si, neodešli zklamaní.
František Valenta

pro milovníky historie - kamajka
Nedaleko za Novým rybníkem se rozkládal holý skalnatý pahorek a u něho lom
na kámen. Ovšem vše bylo majetkem
žehušického panství rodu Thun-Hohenstein. Proto hrabě Jan Rudolf Chotek,
milovník hájů a lesů, si pronajal 14. října
1796 tyto pozemky ve výměře 4 jitra 391
sáhů za roční nájem 37 zlatých 51 krejcarů (a 5 zlatých za honitbu). Pahorek
nechal proměnit v pěkný park a na nejvyšším bodě dal postavit pavilon z cihel
v maurském slohu a nazval jej „Vilheminenhügel“
(Wilhelminin
pahorek)
k poctě žehušické hraběnky Marie Vilemíny Thun-Hohenstein rozené Uhlfeldt.
Hraběnka se otevření pavilonu nedočkala. Zemřela ve Vídni 18. května 1800
ve věku 56 let. Proto nad vchodem byla
umístěna mramorová deska s německým
nápisem „Dem Frohen ländlichen
Genusse Nachbarlicher Eintracht war
dieses Lustort gewidmet. Doch es verschwand vor seiner Vollendung die Freundin, deren Geist diese Gegend belebte
Als Dauerndes Denkmal der innigsten
Freundschaft sey er nun den edlen
Geweiht.“
Volně přeloženo: Příjemnému venkovskému požitku sousedské svornosti bylo
toto místo věnováno. Však odešla před
jeho ukončením přítelkyně, jejíž duch

tento kraj oživoval. Jako trvalý pomník
vroucího přátelství buď jen šlechetným
posvěceno.

Opodál pavilonu nechal hrabě postavit
hájovnu. V hájovně pobýval obyčejně
starý hajný penzista. Bývali tu Fejk,
Menšl, Janoušek, Tetrev, Šilha ……
„Po smrti hraběte nájem nebyl obnoven
a háj opět drželo panství Žehušice. Člen
tohoto rodu byl nepřítelem Čechů
a o nich se ve vídeňském parlamentě
neuctivě vyslovil. Proto po I. světové
válce zabráno mu snad celé panství.“
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(citace ze zápisků učitele církvické školy
Václava Lázinky z roku 1943). Panství
koupil Václav Stome, ředitel agrární
banky. Ten směnil lesík Kamajka 10. prosince 1931 s Josefem Hájkem ze Žehušic
za jeho majetek v Žehušicích.
Takto nabízel pan Hájek na pohlednici
z 12. června 1935 Kamajka k prodeji.
Doslovná citace: „Celková výměra jest
as 7 hektarů. To jest háj, as tři korce pole
u háje, kamenný lom as 1 hektar as 400 m
od háje. Budova, bývalá hájovna, kterou
jsem uvnitř přestavěl, čtyři místnosti,
dvě obýváme a dvě mám nedodělané,
1 pokoj a komora, pak záchod ve stavení,
je zde chlév, kůlna, sklep mimo stavení,
nad sklepem dřevník, pitná voda, studna.
V háji stojí pavilon chráněný jako památka, má se v brzku opravovat, pak jej možno majitely užívat. Háj možno obhrádit,
tím se získá samost.honitba, to by vyžadovalo cca 6 - 7 tis. Kč. Osm minut od háje je
rybník, patřící k velkostatku Nové Dvory.
Já používám háj jako výletní místo, pořádají se zde divadla, výlety. Mám prodej
láhv. piva, vod atd. Je odtud krásná
vyhlídka a bydlení. V pádu by jste o to
zájem měl, prosím mě uvědomnit stran
prohlídky cena 180 tis. Kč.
V úctě Josef Hájek, usedlost Kamajka
pošta Chotusice u Čáslavi“

3/2015
„Ale až 15. ledna 1940, od pana Josefa
Hájka, koupil Kamajka svým nezletilým
dětem, Miloslavě a Jiřímu na polovici,
jejich otec Jiří Štěpánek za 143.000 Kč.
Pan ing. Štěpánek, spolumajitel továrny
na obuv v Hostivaři, má za manželku
vnučku zemřelého Antonína Čejky,
rolníka a starostu ve Sv. Jakubě, po němž
je i majitelem jeho statků ve Sv.Jakubě.
Na Kamajkách prý vystaví pan ing. vilu.“
(citace ze zápisků učitele církvické školy
Václava Lázinky z roku 1943).
Vilu pan inženýr nepostavil, o Kamajka
přišel, pavilon a hájovna chátrala a dnes
už není po nich ani památky. Jen vyschlá
studna zůstala.
Po roce 1989 byla Kamajka vrácena
v restitucích dceři inženýra Štěpánka,
paní Miloslavě Konopáčové, roz. Štěpánkové. Trochu se pokoušel ochránit lokalitu před devastováním motorkáři
a kácením dřeva její syn Daniel Konopáč. Paní Konopáčová v září 2014
Kamajka prodala a nový majitel v prosinci téhož roku, podle našeho názoru
necitlivě, porost vykácel. Podle odboru
životního prostředí Městského úřadu

Čáslav ze dne 18. 10. 2005 tvořila Kamajka lokální biocentrum. Paní Konopáčová
z toho důvodu nemusela platit daň
z nemovitosti.
Olga Stehlíková

Prameny:
Kronika Chotusic,
Zápisky učitele církvické školy
Václava Lázinky z roku 1943
a Trhová smlouva z r. 1940

ZPÍVANÁ - JARO 2016

nekuřácký salonek restaurace U HÁJKŮ vždy od 20,00 hodin
v pátek 29. 1. zazpívá Mirek Paleček

český folkový písničkář známý hlavně z folkového dua Miroslav Paleček a Michael Janík,
jako bývalý člen divadla Semafor a písničkář, spolupracující se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou

v pátek 4. 3. Luboš Pospíšil
český zpěvák populární hudby

v pátek 18. 3. Zdeněk Vřešťál a utajení hosté
v pátek 22. 4. Karel Kahovec a Michal Šindelář
Připravujeme na květen: Blanka Šrůmová a Jan Sahara Hedl
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.

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