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Vážení spoluobčané,
Letošní léto, stejně jako loňské, bude ve
znamení výstavby a oprav. Dne 1. června
byla zahájena výstavba komunikací
v lokalitě Bažantnice, kterou provádí
firma SILMEX, s.r.o. Na financování této
akce byla uzavřena s KB smlouva o úvěru
ve výši 7 mil. Kč. Začátkem července
započne I. etapa oprav budovy zámku,
kterou bude realizovat firma STATUS
stavební, a.s. Další etapy jsou plánovány
do roku 2019. Vše se bude odvíjet od finančních možností městyse a získání
dotací, které by alespoň z části pokryly
náklady oprav. Hrobka Chotků se také
dočká částečné opravy díky získané
dotaci ze Středočeského kraje ve výši
500 tis. Kč. Další dotace ze Středočeského kraje ve výši 530 tis. Kč pomůže
při vybudování vodovodní, kanalizační
a plynové přípojky ke kabinám na fotbalovém hřišti. Potěšeni jsou nájemníci
prostor ve zdravotním středisku, neboť
na přelomu srpna a září proběhne výměna oken v celé budově a výměna vchodových dveří. Ač byla původně v rozpočtu
uvedena oprava střechy, hlasováním
zastupitelstva byla nakonec odsouhlasena výměna oken. V letošním roce
proběhne dokončení úprav interiéru požární zbrojnice a počítáno je i s novou
fasádou. Finance na tyto úpravy jsou
vyčleněny ve schváleném rozpočtu městyse. Konečně tedy dojde i ke kolaudaci
stavebním úřadem. Budova se tak stane
důstojným prvkem sousedních památkových objektů. Obyvatelé “bytovek“,
se dočkají opravy komunikace. V návaznosti na to dojde i ke zpevnění cesty
směrem na fotbalové hřiště. Věřím,
že se podaří, alespoň částečně, uspokojit
i požadavek obyvatel Na výsluní. Tady
nechci dávat plané sliby, záležitost je
zatím v jednání. Do podzimu máme tedy
mnoho práce.

Vážení občané, mám opravdu radost,
když vidím Vaše upravené domy a jejich
okolí. Přispíváte tím k vzhledu celého
městyse. Všichni přeci chceme, aby to
u nás bylo hezké. Kladu si tedy otázku,
proč např. v Havlíčkově ulici stojí auta
na zeleni, proč parkují na nově zadlážděných chodnících? Toto se týká také
Šíchovy ulice. Chodníky nejsou projektovány na zátěž stojících automobilů,
a tak se dříve či později vytvoří prohlubně, ve kterých se bude držet voda. Najížděním aut může dojít i k vyvrácení obrubníků. Ti, kdo takto parkují, se navíc
dopouští porušení vyhlášky o provozu
na pozemních komunikacích a vystavují
se postihu PČR, stejně jako ti, kteří porušují zákaz vjezdu. Respektujte tedy
dopravní značku zákazu vjezdu „od bytovek“ ke hřišti! Vjezd má povolen pouze
ten, kdo má v této části trvalý pobyt,
či místo podnikání, stejná situace je
u vjezdu k mateřské školce a základní
škole, kde jsou rovněž umístěny dopravní značky zákazu vjezdu. Apeluji tímto
na všechny řidiče - respektujte tyto
dopravní značky!
Ráda bych se s Vámi podělila o dvě
zprávy, které mi udělaly radost.
Je to dopis od Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje, v němž je
vyjádřeno poděkování novodvorským
hasičům za kvalitní a profesionální
pomoc při zdolávání rozsáhlé skládky
komunálního odpadu v Čáslavi. Dále
poděkování za poutavý výklad historie
v podání paní Stehlíkové při návštěvě
Nových Dvorů od předsedkyně Svazu
tělesně postižených MO Kbely.
Je před námi čas dovolených a prázdnin.
Žáci devátého ročníku opustí naší školu,
aby pokračovali v dalším vzdělávání
na středních školách a odborných učilištích. Všem absolventům přeji, aby byli

úspěšní ve studiu a aby získané vědomosti uplatnili ve svém dalším životě.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemnou,
prosluněnou dovolenou s odpočinkem,
který si jistě zasloužíte. Vám, děti, přeji
prázdniny plné dobrodružství a krásných zážitků.
Vanda Vöröšová
starostka

POZOR NOVÝ
ÚZEMNÍ PLÁN!!!
Do roku 2020 musí být zpracován
nový územní plán Městyse Nové
Dvory. Jedná o dokument, jehož
pořízení je časově náročné a musí
projít projednáváním a schvalováním
mnohých institucí. Proto je třeba
započít s přípravami již v letošním
roce. Fyzické i právnické osoby
mohou podat své žádosti o změnu
v územním plánu do 15. 9. 2016
v podatelně městyse. Později podané
žádosti nelze akceptovat.
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Cestování s dětmi do zahraničí
Věděli jste, že:
▶ také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států Evropské unie, ale i do dalších
států: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska,
▶ pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a za vydání cestovního pasu 100 Kč,
▶ doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let,
▶ dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou působností
▶ lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních
dnů za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč pro děti do 15 let,
▶ i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)
– rodný list dítěte není cestovním dokladem
Informace jsou platné podle právní úpravy k 1. 1. 2016
Eva Dítětová

Jak správně třídit odpad
Od mého desetiletého vnuka jsem se dozvěděla mnoho zajímavých informací o třídění odpadů. Některé jsem věděla, ale některé
pro mě byli velkým překvapením. Poučoval mě: „Babi, jednotlivé druhy odpadů (papír, sklo, plasty, bioodpad…) musíš házet
odděleně do speciálních kontejnerů, řádně označených konkrétní sběrnou surovinou. Do kontejneru na plast se nesmějí dávat
novodurové trubky, obaly od žíravin, do bioodpadu se nemají dávat kosti a uhynulá zvířata, do kontejneru na papír nepatří
obaly od mléka, džusů, ty se ukládají do kontejneru na tetra pack, keramické předměty nepatří do skla …“, až mi z toho šla
hlava kolem. Je dobře, že i děti tohoto věku se zajímají o třídění odpadů. Velký dík patří hlavně ZŠ Nové Dvory a také rodičům,
kteří učí svoje děti, jak správně třídit odpad. V příštím čísle novin si povíme něco o třídění ostatních odpadů.

Pro lepší orientaci menší nápověda:
MODRÝ KONTEJNER - PAPÍR

ZELENÝ KONTEJNER - SKLO

ANO

ANO

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, knihy,
cokoliv z lepenky, krabičky od pytlíkových čajů, vnější
obaly čokolád, pytlíky od mouky, strouhanky, cukru,
krabice od bot, kancelářský papír, ostatní papír všeho druhu

lahve od vína, piva, minerálek, nápojů a limonád, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin, nádoby z barevného
skla, tabulové sklo z oken a dveří

NE

NE

porcelánové talíře a hrnky, keramické předměty a nádobí,
konvice a nádobí z varného skla, monitory televizí a počítačů, zrcadla, automobilová skla, zářivky a výbojky, žárovky

uhlový (karbonový) papír, znečištěný papír všeho druhu
– mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin, nápojové kartony od vína, mléka, džusů, použité dětské pleny

HNĚDÁ POPELNICE – BIOODPAD

ŽLUTÝ KONTEJNER – PLASTY

ANO

ANO

zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce
a zeleniny, kávový odpad, kávové papírové filtry, čajové
sáčky, tráva, plevel, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny,
drcené větve, skořápky z vajec a ořechů

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, obaly od CD, pěnový polystyrén (menší kusy) a další
výrobky z plastů

NE

maso, kosti, pomazánky, vařené těstoviny, omáčky, stavební
odpad a kamení, textil, pytlíky z vysavače, cigarety, fritovací
olej, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat.

NE

mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny, novodurové trubky

Eva Dítětová
2

2/2016

Práce komise regenerace
V Městysi Nové Dvory je ustavena komise regenerace ve složení:
předseda komise – Rajdl Jiří, členové komise – Bc. Novotný
David – pracovník Středočeského kraje, odbor památek,
Ing. Sehnal Jan, Stehlíková Olga, Vöröšová Vanda a Dítětová
Eva.
V našem městysi byla v roce 1990 vyhlášena Městská památková zóna, do které je zařazeno 34 objektů zapsaných do státního
seznamu nemovitých kulturních památek okresu Kutná Hora
a ostatní objekty tuto památkovou zónu dotváří. Komise se
zabývá stavem památek a získáváním dotací na jejich opravu.
Protože máme Městskou památkovou zónu, čerpáme řadu let
dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR. V minulých letech byly tyto dotace využity na opravu
kostela Sv. Martina, opravu galerie, opravu zámku, opravu
vodárenské věže a řady dalších památek. V roce 2015 byla získána dotace z Programu regenerace v celkové částce 581 tis. Kč.
Byla použita na opravu Mariánského sloupu (366 tis. Kč), opravu sochy Sv. Barbory a Sv. Nortburgy (94 tis. Kč), opravu vstupní brány do hřbitova (29 tis. Kč), opravu pilířové brány mezi
domy č. p. 111 a 110 (78 tis. Kč) a opravu čučků (14 tis. Kč)
na schodišti galerie. Z této dotace jsou restaurátorské práce
hrazeny 100 % a zednické práce 50 % celkových nákladů
na opravu. Pro rok 2016 jsme získali na opravu památek
2 255 000 Kč. Z toho 500 000 Kč na opravu hrobky Chotků
ze Středočeského kraje z Programu obnovy památek. Oprava
je rozdělena do 3 etap a celková předpokládaná částka opravy
činí cca 3 mil. Kč. V současné době se připravuje výběrové řízení na tuto opravu a práce na první etapě budou zahájeny ještě
v letošním roce, 1 755 tis. Kč bude použito na opravu zámku.
Zbytek finančních prostředků bude hrazen z prostředků
městyse. Oprava budovy zámku SV a JZ křídla je rozdělena

do čtyř etap. V letošním roce bude zahájena oprava SV křídla
budovy v celkové částce 9 606 tis. Kč. V této etapě bude řešena
statika tohoto křídla, krytina, oprava tělocvičny a také restaurování poškozených fresek. Oprava tohoto křídla budovy
je velmi důležitá z důvodu možnosti opětovného zahájení výuky v učebně, kde došlo vlivem povětrnostních vlivů v roce 2014
k poškození nástropní fresky a v jedné učebně je freska
provizorně zajištěna. Ve výběrovém řízení na opravu zámku
ze 7 firem zvítězila firma STATUS stavební a.s., Humpolec
s nabídnutou částkou 9 606 tis. Kč. Oprava bude zahájena
na začátku července 2016.
Komise na svém květnovém zasedání schválila seznam památek, které budou zařazeny do žádosti o dotaci z MK na rok
2017. Tohoto jednání se zúčastnili také zástupci Tělocvičné jednoty SOKOL Nové Dvory a Župy Tyršovy Kolín, kteří předložili zpracovaný rozpočet na opravu fasády Sokolovny v Nových
Dvorech. Na schůzce, která se uskuteční v září 2016, bude
oprava sokolovny upřesněna a budou na ni přizváni zástupci
společenských organizací v našem městysi a ředitel ZŠ a MŠ
Nové Dvory.
Komise také jedná s majiteli nemovitostí, které jsou v seznamu
nemovitých kulturních památek a jsou ve špatném technickém
stavu a v některých případech ohrožují bezpečnost chodců.
V našem městysi je řada historických památek, proto musí být
v našem společném zájmu tyto památky chránit a udržovat
i pro budoucí generace. Je také důležité vědět, že při stavebních
úpravách nemovitostí, které jsou zařazeny do památkové zóny,
je třeba tyto opravy projednat s Odborem památkové péče
Městského úřadu v Kutné Hoře.
Jiří Rajdl
předseda komise regenerace

Velikonoční koncert
Plný kostel sv. Martina
a obrovský aplaus
pro Sluníčka
a Hvězdičky ze zámku
a samozřejmě
pro sbormistryni
Mgr. Lucii Procházkovou,
Lukáše Lázňovského
a Mgr. Jana Pavla.
To byla atmosféra
letošního Velikonočního
koncertu.
A zpívalo se i před
kostelem! Nečekanou
tečkou koncertu bylo
několik písní v podání
sboru za doprovodu
akordeonu v rukou
Lukáše Lázňovského.
Vanda Vöröšová
starostka městyse
3

2/2016

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
i za to, co se nám daří zajistit. Určitě se budeme snažit zlepšovat
vše, co bude možné, ale soustředit bychom se chtěli především
na samotný program. Věřím, že i tak nám zachováte přízeň.

V sobotu 30. 4. se konala tradiční akce Pálení čarodějnic.
O program se na parketu Zahradní restaurace postaraly paní
učitelky Eva Procházková a Veronika Volejníková, dále Jitka
Přibylová a Dana Kremlová. Děti si zasoutěžily v čarodějnických disciplínách a mohly si nechat také namalovat obličej.
Vyhlášen byl i nejhezčí kostým, za který si vítěz odnesl dort,
který pro nás upekla paní Čihounková.
Krátce před setměním se děti s rodiči vydali na stezku odvahy
lesem směrem k fotbalovému hřišti. Cestou lesem potkávali
pohádkové postavy, za které se převlékly děti z dramatického
kroužku naší školy pod vedením paní učitelky Jolany Hruškové, a v kostýmech jste mohli potkat také sestry Jelínkovy.
Na fotbalovém hřišti pak naši hasiči zapálili tradiční oheň
s čarodějnicí připravenou paní učitelkou Evou Procházkovou.
I když se jednalo o první pokus o stezku odvahy, myslím, že
nápad se docela ujal a do příštího roku se určitě ještě pokusíme
připravit stezku zajímavější.
Zároveň bych chtěl reagovat na četné podnětné myšlenky
ohledně občerstvení. Bohužel nemáme zatím možnost jakkoli
ovlivnit rozsah nabízeného občerstvení, a já osobně jsem rád

Ing. Jan Sehnal

Dětský den
Dne 29. 5. 2016 se uskutečnil v našem městysi dětský den
za účasti novodvorských spolků. Tento rok se dětský den uskutečnil netradičně v neděli odpoledne, a navíc podle předpovědi
hrozily bouřky.
Už na začátku akce jsem měl obavy, zda-li tentokrát dokážeme
občany oslovit natolik, aby přišli. Nakonec účast předčila naše
očekávání a zasoutěžit si přišlo přes 70 dětí. Na začátku si děti
mohly zastřílet ze vzduchovek na stanovišti, které si připravili
vodáci. Hned naproti si paní učitelka Eva Procházková
připravila opičí překážkovou dráhu, za kterou už následovaly
tělocvičné soutěže v lese připravené členy Sokola. Stejně
jako v minulém roce svezli naši vodáci děti na loďkách
na rybníce před mysliveckou chatou a v ní si zase své soutěže
připravili naši myslivci. Trasa dětského dne pak vedla dále
k hasičské zbrojnici, kde se soutěžilo v disciplínách s hasičskou
tématikou.
O závěr dětského dne se pak postarala paní učitelka Lucie
Procházková se Sluníčky ze zámku, kouzelník Martin Hruška
a Zdeněk Vřešťál s kapelou. Věřím, že kdo přišel, nelitoval,
a za rok se na dětském dni sejdeme zase.
Závěrem bych chtěl samozřejmě poděkovat všem spolkům
a jejich vedoucím za přípravu disciplín, muzikantům a dětem
za pěkné vystoupení, a zapomenout nechci ani na obecní
zaměstnance, kteří připravili trasu v lese, paní Krásenské
za dohled na přechodu pro chodce, panu školníkovi za pomoc
při organizaci skákání na nafukovacích hradech. Osobně mě
velmi těší nejen vysoká účast dětí, ale také to, že se do pomoci
při kulturních akcích zapojuje stále více ochotných lidí. Dětský
den je tedy za námi a já věřím, že nám zachováte přízeň
a společně se uvidíme na akcích, které budou následovat.
Pořadatelé oblíbené akce Zpívaná v Nových Dvorech předali
během Dětského dne sbormistryni dětského sboru Sluníčka
ze zámku paní Lucii Procházkové částku 2 000,- Kč. Výtěžek

z koncertů pořádaných v rámci Zpívané letos na jaře poslouží
jako základ ke koupi pianina pro tento sbor. Pořízení byť
použitého pianina není lacinou záležitostí a my věříme,
že se k sympatickému počinu Lukáše Kratochvíla, Jana Sehnala
a Zdeňka Vřešťála přidáte i vy! Třeba i návštěvou některých
z koncertů podzimní části Zpívané.
Ing. Jan Sehnal
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
Když vzdělávání není nuda…
GASK – Galerie Středočeského kraje
sídlí v Jezuitské koleji v Kutné Hoře.
A právě tuto instituci plnou moderního
i současného umění, jsme 28. dubna
tohoto roku s dětmi navštívili.
Reagovali jsme na nabídku programu
nazvaného GASK DĚTEM, ve kterém
jsou naši nejmenší hravou formou
seznamováni s uměleckými díly a s výtvarnými technikami.
Program seznamuje nejmladší žáky
s prostředím galerie, jak se v ní chovat,
co možné je zde objevit a také poznat
význam slova umění.

Dalším cílem je představit tuto instituci
jako místo, kam se děti mohou vracet,
kde mohou trávit volný čas a kde se
učí nové věci. Jeho součástí je výtvarná
aktivita zprostředkovávající vybrané
dílo ze stálé expozice. Nás zaujal
program na téma „moře“.
Výlet do Kutné Hory jsme si báječně
užili. Už cesta linkovým autobusem
byla pro mnohé děti zážitkem a velkou
zábavou.
Ranní procházka městem, čerstvý
vzduch a krásná zahrada GASK dodaly
dětem chuť k jídlu. Po dobré a vydatné
svačině jsme využili čas, který zbýval
do začátku programu a to prohlídkou
zahrady. Zvláště nás zaujali neobvykle
„placatě“ tvarované stromy.
„Cestou po moři“ nás provázela lektorka
I. Bartošová. Děti seznámila s prostory
galerie a s tím, co je to umění. Ve výtvarném ateliéru si pak společně pomocí
tzv. „tupování“ vytvořily děti obraz
moře a zahrály si na stavitele lodí – skládáním z barevných papírů. Velkolepé
dílo jsme si přivezli a vystavili v naší
mateřince. Společný výtvor našich dětí
by mohl zcela jistě konkurovat malíři
Karlu Černému a jeho obrazu „Moře se
sluncem“, který je v galerii vystaven.
V závěru vzdělávacího programu se děti
seznámily s tím, co jsou to majáky
a k čemu na moři slouží. Při návštěvě

dětské herny, plné stavebnicových prvků různých tvarů a barev, si děti zahrály
na jejich stavitele.
Výlet do GASK byl pro naše děti opravdovým zážitkem. Pro nás, učitelky, zase
zajímavou inspirací ke vzdělávání dětí.
Už teď plánujeme jeho další návštěvu,
na kterou se moc těšíme.
Veronika Volejníková a Eva Procházková
učitelky MŠ Mašinka

NAŠE ŠKOLA
V pátek 29. 4. 2016 se naše škola zúčastnila Žehušického
poháru. Je to soutěž vesnických a malých škol v atletice. Naši
školu reprezentovalo 30 dětí.
Soupeři byli velmi kvalitní, ale přesto se nám podařilo získat
9 cenných medailí.
První místo a zlatou medaili získali Šimon Klement za výkon
495 m v hodu plným míčem, Dominika Vaňková v dálce,
skočila 330 cm, a Tonička Šmejkalová v běhu na 500 m
za výkon 1:53,32 min.
Stříbrnou medaili si odvezl Ondra Mlčoch za hod plným
míčem.
Bronzové medaile jsme získali ve sprintu. Byli to Johanka
Pilcová, Dominika Vaňková, Tonička Šmejkalová a Petr
Kosprd. Gábina Janglová si odvezla rovněž bronzovou medaili za hod kriketovým míčkem.
Štafeta mladší přípravky ve složení Ondra Mlčoch, Jakub
Vobořil, Štěpán Langr a Šimon Klement obsadila bronzovou
příčku.

Pohárovou sbírku školy rozšířila kategorie mladší přípravky
pohárem za třetí místo.
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Plavecko - běžecký pohár

Naše škola se této soutěže pravidelně účastní hned od prvního
ročníku a v letošním roce měla v soutěži osm závodníků.
Nejpočetnější skupinu tvořili chlapci z 1. - 3. ročníku. Byli to
Josef Malimánek, Jan Sadílek, Jan Sehnal a Ondřej Vobořil.
V ostatních kategoriích jsme měli po jednom zástupci
za 4. - 5. třídu Romana Šauera a v nejstarších chlapcích
8. - 9. tříd Davida Kosprda.
V dívkách Tereza Lázňovská soupeřila s děvčaty ze 4. - 5. tříd
a Tereza Procházková bojovala s dívkami ze 6. - 7. ročníku.
Dvěma našim závodníkům se podařilo po pěkné výchozí
startovní pozici po plavání celkově obsadit třetí příčku.
Byl to Ondra Vobořil z 3. třídy a Tereza Procházková ze 7. třídy.
Gratulujeme!
Ostatní závodníky chválím za velmi bojovný přístup.

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 se v Kutné Hoře konal již XV. ročník
„Plavecko – běžeckého poháru“.
Je to projekt vyhlášený Středočeským krajem a koordinátorem
je Odbor školství, mládeže a sportu. Soutěžení má rozvíjet
přirozené lidské dovednosti a zároveň fyzickou aktivitou působit jako prevence proti kriminalitě a závislosti na drogách.
Plavecko – běžecký pohár je velmi náročný závod, kde žáci
musí dobře zvládat dvě zcela odlišné disciplíny - duatlon.
Závod začíná plaváním, mladší kategorie plavou 50 m, starší
100 m volným způsobem. Po hodinovém odpočinku následuje
běh. Závodníci vybíhají podle Guendersenovy metody od nejrychlejšího v plavání a v odstupech, který si v této disciplíně
vybojovali. Mladší běží 500 m a starší 1000 m. Kdo je první
v cíli běžeckého závodu, je vítězem celého duatlonu.

EUROREBUS JUNIOR

Na vědomostní soutěž Eurorebus si možná pamětníci vzpomenou, letos se konala již po jedenadvacáté a naše škola v ní měla
v minulosti své úspěšné soutěžící.
Soutěž EUROREBUS JUNIOR, která je její součástí, však zná
téměř každý. Vždyť na školních korespondenčních kolech
se podílejí všichni žáci prvního stupně. Letos probíhá její pátý
ročník. Díky poctivému přístupu všech žáků od první po pátou
třídu jsme se letos opět probojovali mezi nejúspěšnějších
81 škol z celé republiky a postoupili do krajského kola, které se
letos konalo ve středu 30. 4. 2016 na Fakultě tělesné výchovy
a sportu v Praze.
Naši školu zastupoval tříčlenný tým ve složení Josef Malimánek,
Josef Polívka a Dominik Zof. Chlapci se poctivě připravovali,
scházeli se každý týden. Chtěli obstát se ctí, vždyť měli co obhajovat z let minulých. Kluci byli předloni první a loni druzí.
Po zábavném úvodu následovala samotná soutěž, kde kluci
během 30 minut vyplňovali náročný test s 30 otázkami.
O celkovém umístění v soutěži rozhodovaly správné odpovědi
a také rychlost odevzdání testu.
Chlapci v silné konkurenci více než 15 družstev kraje Pražského a Středočeského obsadili krásné třetí místo. Tímto si zajistili účast na republikovém finále 6. června, které se koná tradičně
v kongresovém sálu luxusního Top Hotelu Praha. Tak na ně
myslete a držte jim pěsti!!

Text a foto: Helena Auersvaldová
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Zpívání na Gymnáziu
Jiřího Ortena v Kutné Hoře

Studenti kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena prožili další
netradiční vyučovací hodinu. Tentokrát byla ve znamení
dětského sborového zpěvu. 27. 4. 2016 do jejich školy zavítal
dětský pěvecký sbor novodvorské základní školy Sluníčka
ze zámku, který jim pod vedením své sbormistryně Mgr. Lucie
Procházkové předvedl kromě precizního zpěvu i přípravy
na zpěv samotný. Techniku živého obličeje, dechová a hlasová
cvičení pro podání skvělého výkonu – přesně tyto aktivity
si mohli vyzkoušet studenti primy, sekundy, tercie, společně
s žáky z francouzského Nantes, kteří na škole prožívají svůj týden výměnného pobytu. Byla to výjimečná reprezentace sboru
na půdě Gymnázia GJO a to i včetně zahraničního rozměru.
Osobní poděkování Lukášovi Lázňovskému:
Pěvecký sbor Sluníčka ze zámku se sbormistryní Mgr. Lucií
Procházkovou děkuje Lukáši Lázňovskému za jeho osobní
podporu a veškerou dosavadní spolupráci. Tento nadaný

hudebník, který svým klavírním doprovodem sbor provází už
od jeho raných začátků, byl často nedílnou součástí mnoha
koncertních vystoupení.
Ing. Martin Procházka

Den s Policií ČR
v Nových Dvorech

Policie ČR nacvičili a přítomným předvedli ukázku zákroku
proti nebezpečnému pachateli s vyproštěním z vozidla. Děti
si mohly vyzkoušet, jak se ve své výstroji cítí policejní „těžkooděnec“ a mohly nahlédnout do zcela nových policejních vozidel, i do automobilu s radarovým silničním rychloměrem.
V této souvislosti je třeba konstatovat, že policisté, jak uvedli,
byli překvapeni milým a vstřícným jednáním a celkovým
přístupem ředitele uvedené školy, pana Mgr. Bc. Jana Ingra,
stejně tak i jeho zástupkyně, paní Mgr. Marcely Chmelařové,
se kterými při přípravách celé akce jednali. Organizace věci
takového rozsahu není opravdu jednoduchá a vyžaduje dlouhodobou přípravu. Právě proto byli policisti rádi, že vše dopadlo nad očekávání dobře. Zásluhu na tom má tedy bezesporu
právě výborná spolupráce s vedením této školy a samozřejmě
i s dalšími pedagogy, kteří se akce účastnili.
Mohu-li sám za sebe hodnotit spolupráci s touto školou, tak její
jednání navenek se v poslední době výrazně zlepšilo a celkové
klima vzájemných setkání je velmi příjemné.

O tom, že prevence je obecně velmi důležitá, není zcela jistě
nutné pochybovat. Zvláště, jedná-li se o lidský život, zdraví
nebo majetek. Právě v této oblasti Policie České republiky často
spolupracuje s dalšími subjekty, jako jsou obce, školy a mateřské školy. Cílem je vždy prezentovat policii jako partnera právě
na „poli“ prevence a vzbudit důvěru tak, aby se občané na policii mohli bez obav obracet jak se svými problémy, tak i s připomínkami a svou pomocí.
V nedávné době Policie ČR dopravní inspektorát Územního
odboru Kutná Hora ve spolupráci se Základní a Mateřskou
školou Nové Dvory uskutečnil právě v této škole „Den s policií“. Jednalo se zejména o prezentačně preventivní akci s cílem
prezentovat práci policie a zároveň působit preventivně, což je
právě jedním ze základních úkolů policie. Takové aktivity jsou
ostatně ve školských zařízeních velmi vítané a mnohdy požadované. Velmi zajímavá byla prezentace široké škály služebních
zbraní instruktory tělesné a služební přípravy. Ti společně
s „prvosledovou hlídkou“ kutnohorského obvodního oddělení

Inspektor prap. Daniel Votroubek
DI ÚO PČR Kutná Hora

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Děvčatům patří poděkování za vzornou reprezentaci naší
jednoty a rodičům za odvoz na závody tam i zpátky. Rozhodčí
a doprovod Lenka Kratochvílová a Petra Marešová.
V sobotu 21. 5. jednota pořádala ve spolupráci se ZKO Hlízov
na hřišti za školou pro širokou veřejnost ukázku výcviku psů.
Nadšení diváci nešetřili potleskem (celkem se sešlo přes 50 diváků) Poděkování patří nejen cvičitelům pejsků, ale i pejskům
samotným, kteří byli prostě úžasní. Celou akci provázel odborným výkladem vedoucí ZKO Hlízov pan Karel Dvořák, fotografie pro nás pořídil pan Stanislav Vojíř.

Akce Tělocvičné jednoty Sokol Nové Dvory kromě pravidelného cvičení v sokolovně:
V květnu se naše žákyně zúčastnily soutěže všestrannosti
v plavání a atletice. Soutěž pořádala župa Tyršova. Plavání
8. 5. v bazénu v Kutné Hoře, kde Terezka Lázňovská získala
krásné 2. místo, ostatní děvčata Anička Sehnalová, Anička
Holcová, Verunka Sýsová a Klárka Vřešťálová se umístily
od 4. do 22. místa ze 132 závodníků. Atletika 9. 5. na stadionu
Kolín -Borky, kde se k děvčatům ještě přidala Terezka Procházková. Opět hezké umístění od 7. do 24. místa ze 140 závodníků.
7
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V neděli 29. 5. se naše jednota - jako i ostatní spolky - podílela
na pořádání Dětského dne spolu s Kulturní komisí městyse
Nové Dvory. Naše trasa vedla od fotbalového hřiště oborou
k vodárenské věži, kde na 7 stanovištích děti úspěšně plnily
tělocvičné úkoly. Obrázky na jednotlivá stanoviště kreslila naše
šikovná členka Helenka Pospíšilová dětem pro radost.
Blíží se konec cvičebního roku a tak všem dětem přejeme hezké
prázdniny, dospělým pohodovou dovolenou a v září se těšíme
na shledanou!!!
Lenka Kratochvílová

HASIČI V NOVÝCH DVORECH

Z našich zásahů:

Po dojezdu na místo události nás velitel zásahu nechal jako
záloha a poté naši 2 členové si připravili dýchací techniku
na možné střídání zasahujících hasičů. Na základnu se jednotka vrátila krátce po čtvrté hodině.
Zatím poslední výjezd jsme měli 6. června ve 14:25 hodin,
kdy jsme vyjeli na údajný požár trávy směrem k Hlízovu.
Jednalo se o neohlášené pálení čehosi, co se dá ve sběrných
surovinách prodat. Velice to začíná připomínat situaci před
několika lety, kdy pokud nám OPIS oznámil výjezd do Jakuba,
v podstatě na 100 % bylo jasné, do které ulice jedeme.

Zatím jedním z nejnáročnějších zásahů v tomto roce byl požár
čáslavské skládky 15. dubna. Naše jednotka byla vyslána k události ve tři hodiny ráno a na požářiště dovážela vodu z čerpacího stanoviště, které bylo zřízeno u Podměstského rybníka.
Jen naše Tatra během dne najezdila na tříkilometrové vzdálenosti celkově 120 km a navezla zhruba 300 m3 vody. Pro náročnost hašení byl v dopoledních hodinách povolán velitelem
zásahu vrtulník s Bambi vakem a naše jednotka byla převelena
na doplňování vody do tohoto vaku. I tento úkol byl velice
náročný, protože doplňování vody do vaku probíhá pod vrtulníkem, který je cca 5 m nad zemí a vrtulník se pro vodu vracel
každou 1,5 minuty!!! Návrat na základnu jsme hlásili
v 16:20 hodin, to je po 13 hodinách zásahu.
Na požár osobního automobilu v prázdné vodní nádrži byla
vyslána naše jednotka 14. května 17:56 hodin nad Kutnou
Horu. Po dojezdu byl proveden průzkum okolí, zda se někde
nenachází zraněný řidič. Ten nalezen nebyl, tak snad svou
adrenalinovou jízdu přežil ve zdraví. Tato nádrž měla sloužit
k zavlažování sadů a teď podle stop pneu na stěnách slouží
k hazardu s vlastním zdravím.
Dne 6. června v noci ve 2:45 hodin byl vyhlášen poplach
na požár skladových prostor v areálu firmy Phillip Morris.
Na místo události vyjela CAS 32 Tatra s posádkou 1+2.
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První letošní soutěží pro nás byla okrsková soutěž v Jakubu,
která se odehrála na hasičském cvičišti a pořadatelem soutěže
byl SDH Jakub. Jako každý rok nás reprezentovalo družstvo
mužů. V letošní sezoně jsme se nepřihlásili do ročníku
Kutnohorské hasičské ligy, bohužel jednak díky zraněním,
která nás poslední tři sezony provázejí a pak i nezájmem
některých našich členů o závodění. Přesto se některých závodů
určitě zúčastníme.
S jarem začala sportovní sezona a naše časomíra opět zajištuje
hasičské sportovní akce - Běh na rozhlednu Vysoká, letos
rozšířenou o kvalifikaci na mistrovství republiky TFA , okresní
soutěž dospělých v požárním sportu na Olympii v Kutné Hoře
a naposled v Křeseticích na kole KHL.
Po dvouleté pauze jsme v dubnu vyrazili na hasičský výlet,
kdy jsme dali možnost zúčastnit se i Vám, spoluobčanům.
Cílem bylo Technické muzeum v Praze, a protože se akce líbila,
padl návrh na další a to opět do Prahy, tentokrát do ZOO.
Obecní čarodějnice se přesunuly ke hřišti a tam jsme jako
každý rok zajistili požární dozor s následným uhašením.
Stejně jako ostatní novodvorské spolky jsme se podíleli na zajištění dětského dne. Naše stanoviště bylo opět u hasičské
zbrojnice, kde pro děti byly připraveny soutěže s převážně
hasičskou tématikou, shazování kuželek hadicí, spojování hadic, oblíbené hašení domečku vodou, ale i házení šipek.

Stále budujeme v hasičské zbrojnici zázemí, které vzniká
v půdním prostoru, konečně se podařilo dovést do zbrojnice
vodu a úpravy pokračují i na Tatře CAS 32, kde v zadní části
nástavby se původní dveře nahradily výklopnými. Prostě
i na brigády si musíme udělat čas. Poslední byla na odstranění
schodiště v jednom z obecních bytů, o které nás požádala naše
starostka městyse.
Schodiště jsme rozřezali a pro jistotu jsme prováděli noční
dohlídku, zda nějaká jiskřička neudělá nějakou neplechu.
Jaroslav Dušek

Oratorium Matoušovy pašije v Nizozemsku
a společenský život v Nových Dvorech
pisná kniha, jehož jeden výtisk mi věnoval. Setkávám se s ním
při různých příležitostech dodnes.
S obdivem jsem sledovala jeho organizátorskou práci a jednoho dne zatoužila něco takového alespoň v malém provedení
mít i v Nových Dvorech. A tak tady máme ZO SDČR.
Kdysi Bert uspořádal festival na počest Antonína Dvořáka,
kde jsem zazpívala cyklus Biblických písní, ve spolupráci
s holandskou altistkou Moravské dvojzpěvy a na závěr celého
festivalu árii z opery Rusalka.
Mnoho českých muzikantů jezdí do Nizozemska, do země
přátelských, přívětivých a pohostinných lidí.
Umělecký životopis a další informace o mé umělecké činnosti,
o Bertovi a jeho práci najdete na webových stránkách.

J. S. Bach, Nizozemsko, Nové Dvory? Jde tohle dohromady?
Pokusím se to vysvětlit v tomto článku.
J. S. Bach napsal překrásnou hudbu k příležitosti velikonočních
svátků. Je to oratorium Matoušovy pašije a provozuje se každoročně po celém Nizozemsku.
Kvůli tomu se shánějí hudebníci-instrumentalisté, sbory a sóloví zpěváci z celého světa, je jich třeba hodně, protože to chce
mít pomalu každé město. Měla jsem štěstí a byla jsem pozvána
do Nizozemska, abych se také podílela na tomto velkolepém
festivalu. Dnes už jsem dlouholetou stálicí se svým sopránem
na podiích, na kterých se setkávají umělci různých národností.
V jedné nizozemské vesničce u moře jsem kdysi před lety
potkala skvělého člověka. Jmenuje se Bert Kisjes. Je to neúnavný organizátor mnoha setkání umělců, vědců, sportovců,
filozofů, atd. na různých úrovních z celé Evropy. Svou činností
upoutal i nizozemskou královnu a byla o něm napsaná životo-

Slávka Tyrkasová
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Naše stromy
V minulém čísle Novodvorského zpravodaje byl uveřejněn článek o památných
stromech. Chtěl bych tento článek z minulosti převést do současnosti. V roce
2008 jsme společně zasadili v areálu
mateřské školy lípu k 90. výročí vzniku
Československa a v roce 2013 jsme
zasadili lípu na městečku k 95. výročí
vzniku Československa. Obě tyto akce
se těšily hojné účasti občanů. Berme tyto
stromy jako památné, ke kterým budou
umístěny tabulky s rokem výsadby.
Jiří Rajdl

Památné stromy
Vážení čtenáři,
reaguji na poznámku paní starostky, která se u mého článku
o památných stromech objevila dříve, než samotné noviny
vyšly, což se mi pochopitelně nelíbí. Pravděpodobně ani ona,
ani někteří zastupitelé nepochopili, co je to památný strom
a jeho význam. My památné stromy totiž na našem území
máme a dokonce zapsané v kronikách, jen zastupitelé v roce
1992 „neošetřili“ tyto stromy úředně a podle zákona je nevyhlásili. Kdyby se tak stalo, nebyla by skácena lípa u váhy,
která byla vysazena „na paměť“ vzniku Republiky v r. 1919.
Stromy jsou svědky událostí a životů generací lidí, kteří žili
před námi – a pokud stromy „nezahubíme“ – pak budou
svědky i našich životů pro generace následující. V dobách
minulých i dnes byly a jsou vysazovány stromy „na paměť“
a jsou zapisovány do kronik, aby se na tuto událost nezapomnělo. My takové stromy máme, ale víme jen o těch, které
zachycuje kronika. V budoucnu už tomu tak nebude. Nepíšeme
kroniku, nezaznamenáváme události, nebudeme mít minulost
- jako bychom nebyli- jen ty stromy budou tichými svědky.
Mnozí z Vás byste asi chtěli vědět, o který památný strom
šlo, který by městys přišel tak draho. Jednalo se o dub rostoucí
vedle vodárenské věže. Pokud si prohlédnete barokní obraz
Nových Dvorů, můžete na něm tento dub spatřit již jako vzrostlý strom. Byl zasazen pravděpodobně již při založení Nových
Dvorů někdy po roce 1552 Hynkem Martinickým z Chřenovic,
který vybudoval Svatoanenský rybník a na jehož hrázi dodnes
stojí tytéž duby. Dub byl za „památný strom“ navržen na základě doporučení odborníků Krajinářské dílny, která se v Nových
Dvorech konala 24. - 25. dubna 2015, ale bohužel se jí nezúčastnil žádný ze zastupitelů městyse. Ne každý strom může být
prohlášen památným, tento tu šanci měl a ještě stále má, záleží
jen na moudrých rozhodnutích našich zastupitelů. Stačí jen
znovu hlasovat.
Co se týká dotací, je zde nepřeberné množství možností.
V první řadě je to Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
která každým rokem vyhlašuje výzvy. Dále se o dotaci může
žádat u Ministerstva životního prostředí, Ministerstva
pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství - Státního fondu
životního prostředí, ČEZ, u Státních lesů nebo u Středočeského

kraje. Nezkoumala jsem, kdo dává jaký podíl, na tom snad ani
nezáleží, protože každá koruna je dobrá. Stav stromů není
nikdy tak havarijní, aby se na dotaci nemohlo počkat,
a při množství možností snad nějaká musí vyjít. Pamatuji si
ještě, jaké velké částky se dávali na ošetření stromů v minulosti.
No a dotace se dají žádat na jakoukoli zeleň. Památné stromy
mají výjimečné postavení a je u nich mnohem větší naděje,
že dotace bude přidělena.
Ještě mi dovolte jednu poznámku na závěr. Když se schvalovalo
vyhlášení památného stromu, nebylo to veřejně vyhlášeno
(tento bod nebyl samostatným bodem programu), takže ani já
jsem nevěděla, že se tato věc bude na veřejné schůzi projednávat. Proč? Ví se o mně, že se zajímám o historii městyse,
a kdybych byla pozvána, mohli se zastupitelé zeptat na můj
názor. I paní Ing. Adéla Jiránková z Odboru životního prostředí při MÚ Kutná Hora, která strom navrhovala za „památný
strom“ se podivovala, že městys poslal zamítavé stanovisko.
Nechápala důvod. Ještě stále nebylo zahájeno správní řízení
a zastupitelé mohou své rozhodnutí přehodnotit.
Co je to památný strom: Legislativněprávní předpoklady
Podle § 46, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny je možno mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí vyhlásit rozhodnutím orgánu ochrany přírody
za „památné stromy“. Pro zabezpečení památných stromů
před škodlivými vlivy je možné, aby orgán ochrany přírody,
který vyhlašuje památné stromy, vymezil pro ně ochranné
pásmo a stanovil podmínky ochrany, respektive určil činnosti,
které je možno v ochranném pásmu konat jen s předchozím
souhlasem orgánu ochrany přírody.
Pokud nebylo ochranné pásmo takto vymezeno, platí, že každý
památný strom má ze zákona určeno základní ochranné pásmo
ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru měřeného
130 cm nad zemí. Rovněž ze zákona vyplývají základní ochranné podmínky v tom smyslu, že v tomto pásmu není dovolena
žádná pro památný strom škodlivá činnost (§ 46, odst. 3, cit.
zákona).				
Olga Stehlíková
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Největší skříň světa
Jen málokdo z nás ví, že firma ART-STYLE,
která má sídlo v našem městysy, vyrobila
k dvacetiletému výročí svého založení
největší skříň světa a zapsala se tak
do Guinnessovy knihy rekordů a České
databáze rekordů. Největší skříň světa
byla slavnostně odhalena na veletrhu
Tendence v pražských Letňanech dne 10.
září 2009 a zaujala širokou veřejnost
v celé České republice.
Základní údaje o největší skříni světa:
celkové maximální rozměry skříně jsou
606 cm výška, 407 cm šířka a 150 cm
hloubka, skříň je rozkládací, lze ji rozložit do 10 kusů, jedná se o ryze českou
výrobu. Na výrobě se podíleli 2 truhláři,
1 řezbář, 1 malíř a 1 povrchář, architekt
a vedoucí projektu byl Ing. Jan Bilý,

majitel firmy ART-STYLE. Při výrobě
převládala ruční práce nad strojovou,
motivy na předních panelech skříně
představují alegorii čtvero ročních období. Šroubovice a veškeré řezbářské práce
jsou vyrobeny mistrem řezbářem. Výroba největší skříně světa trvala dva a půl
měsíce, na její výrobu se spotřebovalo
5,2 m3 smrkového a lipového dřeva.
Největší skříň světa je v současné
době umístěna v showroomu firmy
ART-STYLE v Nových Dvorech.
(Pozn.: Guinnessova kniha rekordů je
příručka, která shrnuje, zaznamenává
a kategorizuje světové rekordy z oblasti
lidské činnosti i přírody)
Eva Dítětová

Pro milovníky historie
V tomto vydání Novodvorských novin bych Vám chtěla
ocitovat některé „pozoruhodnosti“ z Pamětní knihy školy
Novodvorské, kterou sepsal řídící učitel pan Josef Ledr.
Materiály pro tuto pamětní knihu sbíral Josef Ledr od roku
1874, kdy se stal řídícím učitelem školy v Nových Dvorech,
až do roku 1881, kdy přistoupil k sepsání této pamětní knihy.
Na úvod ještě stručný životopis pana Josef Ledra:
Josef Ledr se narodil dne 26. července 1849 v Sezemicích
u Pardubic. Jeho otec Antonín měl mlynářsko-krupařský
obchod a jeho matka Barbora byla dcerou sezemického měšťana Václava Procházky. Od vstupu na studia upravil Josef
své příjmení na Ledr místo Leder. Podle rodinné tradice
pocházela rodina Ledrova z Moravy, odkud se přestěhovala
jedna její větev v 16. stol. do Čech; z ní pocházel „náš“ Josef
Ledr.
Navštěvoval obecnou školu ve svém rodišti, IV. třídu hlavní
školy v Pardubicích. Studoval na vyšších reálných školách
v Pardubicích a v Hradci Králové, tamtéž složil na c. k. ústavu
učitelském zkoušku dospělosti s vyznamenáním. Dekretem
školdozorního úřadu v Hradci Králové ze dne 15/8 1867 byl
ustanoven podučitelem v Plotišti u Hradce Králové, odkud
r. 1868 přešel na hlavní školu Novodvorskou a patronem školy
hrabětem Rudolfem Chotkem jmenován podučitelem. V roce
1873 byl ustanoven učitelem a roku 1874 řídícím učitelem.
V Nových Dvorech napsal spisy: Děje panství a města Nových
Dvorů, genealogii Hrabata Chotkové z Chotkova a Vojnína
a Děje Malína.
Již jako řídící učitel novodvorské školy, se l7. srpna 1877
v Nových Dvorech, oženil s Cecilií Knoblochovou (*16. 11.
1856 v Nových Dvorech), dcerou hraběcího ústředního účetního Jana Knoblocha z Nových Dvorů č. 1 (zámek). Manželé
bydleli v residenci (stará škola) čp. 13, po přečíslování v r.1890
nové čp. 22. Zde se jim narodilo celkem sedm dětí. Za zmínku
stojí synové: Josef (*24. 10. 1879) , učitel měst. školy a okresní

školní inspektor v Pardubicích, Emil (*24. 11. 1881), učitel
měst. školy v Uhl. Janovicích a Pardubicích a Zdeněk (*22. 5.
1884), řídící učitel školy v Sedlci u Kutné Hory. Pavel Peša,
prapravnuk Josefa Ledra a pravnuk jeho syna Zdeňka, žije
v Praze.
13. 9. 1899 se stal Josef Ledr ředitelem městské školy chlapecké
a dívčí v Uhlířských Janovicích. Zde r. 1909 napsal a vydal
„Dějiny města Uhlířské Janovice.“ R. 1915 odešel na trvalý
odpočinek do Přelouče a zde brzy vydal obsáhlé „Dějiny
Přelouče“ (r. 1927). V rukopisech zůstaly jeho Pamětní kniha
školy novodvorské (od r. 1623 - 1899), Pamětní kniha obce
Nových Dvorů (1278 - 1899) a Pamětní kniha obce Sv. Mikuláš
(1278 - 1899).

Josef Ledr r. 1878
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Horlivě také pracoval v archeologickém spolku „Vocel“ v Kutné
Hoře. Napsal mnoho článků historických, pedagogických
a biografických do četných učitelských a krajinských časopisů.
O jeho pokrokovém smýšlení, o vytrvalosti a životní houževnatosti svědčí jeho spor s faráři novodvorskými v letech
1869 - 1885, který skončil pro školu novodvorskou Ledrovým
úspěchem a vítězstvím.
Josef Ledr také dovedl zajímavě vyprávět o svých osudech,
životních bojích a historiích české šlechty. Překvapoval pamětí
jejích rodokmenů.
V Nových Dvorech na něj jeho žáci vzpomínali jako na učitele
přísného, ale spravedlivého, který poctivě učil a také je mnoho
naučil; mluvili o něm s láskou, úctou a vděčností. Josef Ledr
žil na pensi v Přelouči (1916 - 1934), kde zemřel ve věku 85 let
– 18. června 1934. Pochován byl v Sezemicích.
A nyní již slibované zajímavé výňatky z Pamětní knihy školy
novodvorské (doslovná citace):
„Ředitel Javornický obdržel dne 31. března 1814. dosazovací
dekret od úřadu zemského, podjav se již r. 1812. zkouškám
ředitelským při c. k. hlavní vzorní škole Pražské. Téhož dne
obdržel dosazovací dekret i katecheta J. Krejčí.
Javornický, stejně jako jeho předchůdce Rautenkranc, byl velikým
přítelem hodné mládeže školní; pro ni pracoval téměř po celý
život. Ve škole ji horlivě vyučoval, v sadech a hájích se s ní upřímně bavil a doma pro ni neunavně psal. Za doby letní chodíval
Javornický a Krejčí se žáky po vyučování ke „Katovskému
rybníku“ a to dvakráte za týden při hlaholu bubnů, by žáci
se vykoupali a řádně umyli. Došedše místa ihned žáci po krátké
pohově na povel bez prodlení za husté křoví se ukryli, tuto
se svlékli a na zavíření bubnů do rybníka chvátali. Asi po malé
půlhodině dáno znamení na buben a hoši spěchali neprodleně
ku křoví, by se oblékli. Na povel postavili se do řady a za víření
bubnů ubírali se opět domů pod dozorem svých pěstounů.
Nelze popírati, že koupel sloužila k osvěžení a sílení těla, i nebylo
by od místa, kdyby se, kde možno, koupel podobná ku tělocviku
připojila. Dobré věci, byť i staré, zasluhují, by k nim zřeno bylo.
Slavností školních byl Javornický velikým přítelem; vědělť jako
dobrý paedagog, jak dobře pomáhají v díle vychovatelském; zpěv
ve škole, při hrách i na vycházkách miloval velice, vždyť přesvědčen byl, kterak ušlechtile zpěv a nevinná kratochvíle v mysl dítek
působí. Javornický sám o tom napsal velmi dobře: „Zpěv
k zlepšení, ušlechtění a způsobení mravů nemálo přispívá; neboť
tak dobré, utěšené a spanilé city, kterých výborně spořádanými
zpěvy mládeži udělujeme, nesrovnávají s hrubými a nevyhlazenými mravy, které často dítkám za podíl se dostávají…! A v skutku – což bych snad pošeptmu říci měl – nalézáme naše žáky
a žákyně nad jiné mysli spokojenější a srdce vlídnějšího; nevšak
rozpustilé, prostopášné, svévolné nebo nezbedné.“
„Aby vyučování zeměpisu, jemuž ředitel 1 hodinu týdně vyučoval, s větším úspěchem se dálo, požádal ředitel patrona o mapu
dílů světa a Čech, kteréž také patron v březnu 1828 škole daroval.
V témž úmyslu uspořádal ředitel dne 9. června 1829. výlet
na Kaňkovské kopce, by spatřili žáci východ slunce. Shromáždili

Cecilie Knoblochová r. 1875
se před 2. hod. ranní s rodiči a přáteli školství před školou, načež
rázem 2. hodiny odebrali se na Kaňkovské kopce, kdež pozorovali východ slunce. Odtamtud k 9. hodině došlo do Hlízova, kdež
v zámecké kapli přítomni byli mši sv. V dubnu a květnu 1828.
stonalo mnoho dítek zimnicí, což vysvětluje ředitel výpary
z blízkých četných rybníků.
Uveden budiž zde zvláštní trest, jakým potrestán r. 1828. žák
Václav Kačírek pro krádež. Obdržel důkladný výprask prutem,
byly pak ruce svázány, do nich vložen prut, jímž byl potrestán,
zavěšeno mu na krk prkénko s nápisem „pro krádež“ a musil
po celou hodinu před školním domem státi. Na to byl na 8 dní
o chlebě a vodě zavřen.“ Kdyby dnes některý učitel takovýmto
spůsobem aneb jen částí opovážil se potrestati žáka-zloděje, jistě
by více nesměl vstoupiti do světnice školní. Trest uvedený byl sice
na míru přísný, ale snad žáka toho vyléčil.“
Celá tato pamětní kniha je psána velice zajímavě, podrobně
a poutavě. Velice věrným způsobem nás dokáže „přenést“
do tehdejšího dění ve škole v Nových Dvorech, ale zachycuje
i historické dění v Nových Dvorech a ve světě. Stejně tak poutavé jsou ostatní publikace, které Josef Ledr ve svém životě
napsal… Opravdu nutno říci – čest jeho památce.
Jitka Přibylová

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