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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
jistě jste zaznamenali, že zastupitelstvo městyse na veřejných
zasedáních projednává, mj., i odkoupení Kovářského rybníka.
Určitě nejsem sama, komu se současný stav nelíbí, a vím,
že většina z Vás by obnovu rybníka uvítala. Nejde jen o samotnou koupi rybníka, ale je zapotřebí mít jasno v tom, co bude
následovat a také si uvědomit finanční náročnost revitalizace
rybníka. Důležitým předpokladem je zajištění přívodu vody.
S tím jsou spojena i vlastnická práva náhonu, jehož část dosavadní majitel odkoupil, zbytek je ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu. Proto probíhá komunikace se zástupci
okresního rybářského spolku, odboru životního prostředí
a dalších institucí. O výsledku jednání dostanete informaci
v dalším vydání Novodvorských novin.
Situace s plánovanou opravou hrobky Chotků se zkomplikovala. Do výběrového řízení se přihlásila jediná firma s nabídkovou cenou značně převyšující rozpočet. Původní projektová
dokumentace zpracovaná v roce 2013 neřešila stav krypty.
Z tohoto důvodu jsme oslovili odbornou firmu, která pomocí
kamerové sondy provedla její průzkum. Nyní víme, že její stav
je dobrý. Na základě tohoto zjištění a také posudku a připomínek statika, budou provedeny některé změny v projektu
a aktualizován rozpočet. V první řadě je nutné provést vhodné odvedení dešťové vody, která se v současné době vsakuje
po obvodu hrobky. Hydrogeologický průzkum ukáže, zda
bude možné vybudovat vsakovací jímku, či bude třeba dešťovou vodu odkanalizovat, což by bylo složitější a hlavně
nákladnější. Snad se podaří najít vhodný dotační titul,
abychom mohli vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele.
Hrobka je nejen dominantou hřbitova, těšící se zájmu turistů, ale hlavně místem uložení ostatků rodiny Chotků. Je proto
naší snahou, aby toto místo bylo důstojné a také, aby neohrožovalo návštěvníky.

V záležitosti záměru vybudovat sportovní areál u fotbalového
hřiště mohu s radostí konstatovat, že jsme se posunuli o krok
dále. Podařilo se najít vhodné architekty. Jsou to mladí lidé,
a úkolu se zhostili na výbornou. Studie je dokončena a můžete
se s ní seznámit na webových stránkách městyse. Na základě
této studie, která je poměrně podrobná, bude zpracována
projektová dokumentace. Samozřejmě stavba tak náročného
díla bude probíhat několik let a po etapách, v návaznosti
na získání dotací. Vybudováním takového areálu získá náš
městys na větší atraktivnosti. Vyžití zde naleznou všechny
věkové skupiny různého sportovního zaměření.
Na přechodu pro chodce u školy na nás už blikají světla tlačítkového semaforu, který zvýší bezpečnost chodců, zejména
pak školních dětí. Doposud se o jejich bezpečné přecházení,
několik let staraly paní Slávka Tyrkasová a paní Jaroslava
Krásenská. Velmi si vážím jejich obětavosti a oběma dámám
děkuji za záslužnou práci.
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Nastupující léto je předzvěstí dovolených a prázdnin. Pro absolventy naší školy jsou
to prázdniny, které ukončí jednu z etap jejich života. Milí mladí přátelé, přeji Vám
mnoho úspěchů a šťastné vykročení vstříc Vaší samostatnosti. Věřím, že směr, který jste
pro své budoucí studium zvolili, je správný, a splní Vaše očekávaní. Hodně štěstí!
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné léto provoněné sluncem a protknuté klidem
a pohodou. Nechť se Vám vydaří vše, co jste si naplánovali. Vám, milé děti, přeji
ty nejkrásnější prázdniny plné nezapomenutelných zážitků.
								
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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VELIKONOČNÍ KONCERT 15. DUBNA 2017
Velikonoce - svátky jara byly letos až v polovině dubna, počasí
však příjemné zrovna nebylo. Za to Velikonoční koncert, ten
byl letos výjimečný! Zpívání Sluníček ze zámku a Červánků
bylo, ostatně jako vždy, krásným zážitkem pro všechny přítomné. Chybět nemohl ani Lukáš Lázňovský, jehož hudební dopro-

vod již řadu let neodmyslitelně patří ke všem koncertům Sluníček ze zámku. Tentokrát si však, na malou chvíli, „střihnul“
také roli sbormistra. Šlo mu to dobře, co myslíte? Mgr. Lucie
Procházková svým osobitým
přístupem a bezprostředností navodila skvělou atmosféru. Při tomto koncertu bylo
jménem Sněhurka pokřtěno
nové digitální piano. Nástroj,
jehož tóny v kostele poprvé
zazněly, byl zakoupen díky
finančnímu daru od pánů
Zdeňka Vřešťála a Lukáše
Kratochvíla, kteří tyto finanční prostředky poskytli z výtěžků pořádaných koncertů
v cyklu „Zpívaná“. Děkujeme
všem umělcům a občanům,
kteří na piano přispěli. Poděkování patří také paní Evě
Procházkové za krásnou jarní výzdobu.
Vanda Vöröšová

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Loučení s prázdninami se bude konat v sobotu 2. 9. 2017
na fotbalovém hřišti.

v okolí městyse. Problém bude vyřešen instalací zásobníků
sáčků na psí exkrementy.

Vítání nově narozených dětí mezi občany městyse se uskuteční v sobotu 23. září 2017 od 10:00 hodin v obřadní místnosti
úřadu městyse.

Každý řidič je povinen dodržovat vyhlášku
o provozu na pozemních komunikacích.
Tedy i zákazovou dopravní značku „Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“ umístěnou
u vjezdu do MŠ, u ZŠ, u „bytovek“ směrem
ke hřišti.

MUDr. Ľubica Veselá nebude ordinovat z důvodu čerpání
dovolené od 17. 7. do 28. 7. 2017 a od 21. 8. do 1. 9. 2017.
MUDr. Jitka Bramborová nebude ordinovat od 11. 8.
do 23. 8. 2017. Zástup Zdravotní středisko Na Studních,
Studentů 133, Kutná Hora.

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a stanovil jejich konání na pátek 20. října
2017 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a sobotu
21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Fyzioterapie Veronika Sýsová, DiS., nebude z důvodu čerpání
dovolené od 17. 7. do 28. 7. 2017 provádět rehabilitace.
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 proběhne očkování psů
proti vzteklině. Zájemci mohou přijít v čase
od 17:30 do 18:30 hodin před úřad městyse.
Vezměte si s sebou průkazku. Očkování
provede MVDr. Antonín Škarka.

Děkujeme těm spoluobčanům, kteří si
udržují veřejné prostranství před svým
domem.

Stále se vyskytujícím nešvarem v našem městysy jsou psí
exkrementy na chodnících i na ostatních veřejných plochách.
Pro každého majitele psa by se mělo stát samozřejmostí vycházet na procházku se sáčkem nebo lopatkou a výkaly po svých
miláčcích automaticky uklízet. Problém se týká i polních cest

Vše nejlepší, hodně zdraví a hodně šťastných chvil v kruhu svých blízkých přejeme
spoluobčanům, kteří v měsíci červenci,
srpnu a září slaví výročí svého narození.
2
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PAMĚTNÍ SÍŇ TRADIC MĚSTYSE NOVÉ DVORY
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městyse schválilo realizaci
„Pamětní síně tradic městyse Nové Dvory“, která má být umístěna v č. p. 111 (bývalé kadeřnictví). Obracím se proto na ty
z Vás, kteří vlastníte různé dokumenty, fotografie, pohlednice,
obrazy a podobně, které se váží k historii našeho městyse nebo
k činnosti společenských organizací a můžete nám je poskytnout, kontaktujte paní Evu Dítětovou č. t. 327571261 (úřad
městyse) nebo pana Jiřího Rajdla č. t. 602355163. V případě,

že originály těchto materiálů budete chtít vrátit, zhotovíme
si s Vaším souhlasem kopie a originály Vám vrátíme. Děkuji
Vám za pochopení a věřím, že společně se nám podaří
vytvořit zmapování historie a života v našem městysi až
do současnosti.
Jiří Rajdl
předseda komise regenerace a kronikář městyse

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
Dáma s prošlou zárukou (Marcela Mlynářová)
- Autorka knihy líčí s osobitým humorem a nadhledem své názory na život, zážitky v rodině
a při cestování po Česku i v cizině.
Srdcová dáma (Nora Roberts) - Úspěšná autorka detektivek Grace přijede do Washingtonu
navštívit sestru Kathleen. Už první den se Grace dozví šokující
novinu, že si její sestra Kathleen - pod přezdívkou Desiree
- po večerech přivydělává jako „dívka na telefonu“. Zanedlouho
je Kathleen brutálně zavražděna. Jak vyjde najevo, pachatelem
může být jedině někdo ze zákazníků erotické linky. Spontánní
Grace se rozhodne stát se nyní novou Desiree, aby brutálního
vraha vylákala z úkrytu.
Jeden plus jedna (Jojo Moyesová) - Představte si, jak by mohl
vypadat příšerný život: manžel vás opustil a rodině nepřispívá
ani penny. Vašeho syna puberťáka šikanují a dcera, jež je matematický génius, má sice možnost nastoupit na prestižní školu
pro nadané děti, ale vy si to zkrátka nemůžete dovolit. Už jen
nákup školní uniformy by znamenal pořádnou díru do rozpočtu – a co teprve školné…

Dívka v ledu (Robert Bryndza) - Poté co je v parku v jižním
Londýně pod vrstvou ledu nalezeno tělo mladé ženy, na místo
přijíždí detektiv šéfinspektor Erika Fosterová. Oběť, krásná
dívka z mocné a bohaté rodiny, měla podle všeho dokonalý
život. Když Erika začne pátrat hlouběji, vynoří se souvislosti
mezi její vraždou a smrtí tří prostitutek, které někdo uškrtil,
svázal jim ruce a hodil do vodních ploch po Londýně. Jaká je
spojitost mezi dcerou vlivného lobbisty a mrtvými imigrantkami? Jaké temné tajemství dívka v ledu skrývala?
Skryté zlo (Sandra Brown) - Dětská lékařka a maratonská
běžkyně, zmizí na horské stezce v Severní Karolíně. Strhující
příběh, v němž nic není tak, jak se jeví, je nabitý nečekanými
zvraty a prostoupený vášnivými emocemi. Vyprávění o lásce,
zradě a volbě, kterou musí člověk učinit, aby přežil.
Letos bude knihovna otevřena i o letních prázdninách.
Pro nové čtenáře – otevírací doba knihovny:
úterý 15:45 – 16:45, pátek 15:00 – 16:00.
Mgr. Jolana Hrušková

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
Zastupitelstvo přidělilo dotace z rozpočtu městyse:
- SK 1933 ČUS Nové Dvory (fotbal + volejbal) ve výši 15 tis. Kč
- Tělocvičné jednotě SOKOL Nové Dvory ve výši 10 tis. Kč
- AVZO vodáckému klubu ve výši 5 tis. Kč
- Mysliveckému sdružení Mír Nové Dvory ve výši 4 tis. Kč
ZM přijalo dotaci z Ministerstva obrany ČR na opravu pomníku obětem světových válek v Nových Dvorech ve výši 63 tis. Kč.
Akce bude dofinancována z rozpočtu městyse.
ZM schválilo využít získané dotace ve výši 770 tis. Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2017 na dofinancování
II. etapy opravy JV a SV křídla zámku (základní školy).
ZM schválilo Smlouvu o dílo s firmou GORNEX, s.r.o.,
na osazení tlačítkového semaforu pro chodce na Masarykově
náměstí (před ZŠ) za celkovou částku 413 892,60 Kč vč. DPH.
ZM schválilo umístit Síň historie v prostorách bývalého kadeřnictví.

Na Ministerstvo zemědělství ČR byla podána žádost o dotace
na obnovu ohradní zdi s kapličkami mezi č. p. 112 a č. p. 113,
márnice na hřbitově, ohradní zdi na hřbitově, pilířového plotu
s branou a sochařskou výzdobou, pískovcových váz na ohradní
zdi hřbitova s branou.
Kronikářem městyse byl zastupitelstvem schválen pan Jiří Rajdl.
ZM schválilo novou šéfredaktoru Novodvorských novin paní
Evu Dítětovou a novou členku redakční rady paní Romanu
Roubíčkovou.
Na funkci předsedy kulturní komise rezignoval pan
Ing. Jan Sehnal. ZM zrušilo dosavadní kulturní komisi ve složení Zdeněk Vřešťál a Jaroslav Chadraba a schválilo novou
kulturní komisi. Předsedkyní kulturní komise se stala paní
Jitka Přibylová, členkami komise paní Eva Procházková a paní
Dana Kremlová.
3

2/2017

Z NAŠÍ ŠKOLY
Dne 7. dubna 2017 se uskutečnil na naší škole zápis do prvních
tříd. K zápisu rodiče přivedli 31 dětí, z nichž nastoupí
k základnímu vzdělávání letos v září 28 prvňáčků. Odklady
školní docházky řešíme ve čtyřech případech. Budeme otvírat
dvě první třídy.
Od 5. června probíhá další etapa rekonstrukce střechy školní
budovy, takže v letošním kalendářním roce by měl být

zrekonstruován už kompletně celý krov, půdní zateplení
a střecha objektu základní školy.
V závěru mi dovolte popřát vám všem krásné léto, příjemnou
dovolenou, a budeme se těšit v pondělí 4. září opět ve škole.
Mgr. Jan Ingr
ředitel školy

DEN DĚTÍ 2017
pořádný požární útok v podání větších i těch nejmenších
dětských hasičů. Jakmile byl „oheň uhašen“ děti se rozutekly,
aby se utkaly v zábavných soutěžích, které pro ně jejich starší
spolužáci, většinou převlečeni za pohádkové bytosti, připravili: přetahování lanem, chůze na chůdách, hod granátem na cíl,
běh se svázanýma nohama, hod na plechovky, kopání
na bránu, lov rybiček, běh s knihou na hlavě…
Počasí nám přálo, odměn bylo dost (díky hodným rodičům)
a všichni byli spokojeni. Byl to jeden z příjemně strávených
dní letošního školního roku.
Dík patří všem, kteří se na přípravě a realizaci Dne dětí
podíleli. Pochvalu si zaslouží hlavně deváťáci i za další akce,
jež pro ostatní spolužáky pod vedením učitelů ve školním roce
2016/2017 připravovali, jednalo se např. o Turnaj smíšených
družstev (celoškolní fotbalový turnaj), Pasování na čtenáře
(pro první třídy), Pasování prvňáčků (pro budoucí školáky),
Školní akademii.

Oslava Dne dětí je na naší škole vždy velkou událostí. Organizací bývají pověřeni deváťáci se svým třídním učitelem.
A nebylo tomu jinak ani letos. Ale protože jsme tento den
připravili opravdu ve velkém a deváťáků je pouze šestnáct,
přizvali jsme si na pomoc i žáky z osmé a sedmé třídy.
A jak tedy Den dětí 2017 vypadal? Vše se odehrávalo na fotbalovém hřišti a v jeho okolí. Děti čekalo velké množství zábavných soutěží a také dvě překvapení.
Již brzy ráno do krásného slunečného dne vyrazila první
skupinka přípravného týmu, v podobě hejkalů a čertů,
aby připravila první překvápko: Dračí stezku (výborný nápad
p. uč. Aničky Jackovičové). Na ni se vydávala vždy celá třída
pohromadě, i se svým třídním učitelem a pohádkovým průvodcem. Děti v lesíku u hřiště hledaly dračí hlavy, v kterých
byly ukryty obrázky, pomocí nichž doplňovaly osmisměrku
a luštily odpověď na hádanku. Za její správné vyřešení
(a to bylo vždy) je čekala taška plná odměn. Druhým
příjemným a milým překvapením byla návštěva SDH
ze Svatého Mikuláše, kteří nám ukázali, jak vypadá takový

Mgr. Jolana Hrušková

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
Mašinka na výletě
V pátek 2. června jsme s dětmi vyrazili na
výlet do Prahy. Naším cílem bylo Divadlo
Spejbla a Hurvínka. Protože již delší dobu
spolupracujeme s MŠ ve Starém Kolíně, tak
i tento výlet jsme naplánovali společně.
Dětské nadšení bylo ohromné: “Hurá,
jedeme na Hurvínka!“ A bylo se opravdu na co těšit. Prvním
skvělým zážitkem byla pro nás jízda moderním , klimatizovaným a bezpečnostními pásy vybaveným autobusem. Další
dojmy si děti odnesly z ranní svačinky, kterou absolvovaly
na trávníku u benzinového čerpadla. Tam jsme také po jídle
nasbírali plnou tašku krásných borových šišek. Chceme
je využít při pohádce, kterou chystáme na závěr školního roku
pro rodiče.
V samotné Praze děti neodtrhly oči od oken autobusu. Toto
velkoměsto poskytuje řadu vjemů, které nejsou pro děti běžné.

Budova Divadla S+H děti uchvátila. Přivítali je postavy
z pohádek, které tak dobře znají, v nadživotní velikosti, vymalované na boční straně divadla. A pak už přišlo na řadu dlou4
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ho očekávané představení s názvem „Hurvínkovo přání“.
Nezklamalo nás. I ty nejmladší děti dokázaly udržet pozornost po celou dobu představení.
Já osobně jsem byla zvědavá na hlas představitelky Máničky.
Paní Helena Štáchová, se kterou si tuto postavu asi každý
spojí, vychovala svou nástupkyni Marii Šimarovou opravdu
skvěle.
Na závěr návštěvy divadla jsme pořídili několik fotografií
a vyrazili pomalu zpět k domovu. Velmi mne překvapilo,
když jsem po několika dnech v MŠ mezi kresbami starších
dětí objevila obrázky, ve kterých kreslily Hurvínkův pokoj.
V dětech tento divadelní příběh zcela určitě zanechal pozitivní vzpomínku. A to je to nejdůležitější.

Dovolte mi, abych připojila ke svému článku krátké poděkování. Chci poděkovat za naši mateřskou školu panu Jaroslavu
Chadrabovi za podporu dětské tvořivosti (věnoval MŠ výtvarný materiál), paní Lucii Kaiznerové za věnování nářadí na péči
o školní zahrádku a Zdeňkovi Plašilovi a Matějovi Procházkovi za bezplatné dokončení finální omítky závětří u vchodu
do budovy mateřské školy.
Eva Procházková
učitelka MŠ
Prázdninový provoz mateřské školy
V době od 23. 7. do 1. 9. 2017 bude mateřská škola uzavřena.

VODÁCKÝ KLUB
Činnost našeho vodáckého klubu se zabývá hlavně sjížděním
řek. Ale tato činnost se neobejde bez kvalitního zázemí.
Proto na pozemku za cukrovarem, kde kdysi stála stodola,
a Svazarm chtěl vybudovat střelnici, opravujeme budovu,
kterou jsme postavili v 80. letech jako zázemí pro střelbu.
Nyní máme přivedený elektrický proud na hranici pozemku
a pitnou vodu až do budovy. Letos se chceme ještě pustit
do střechy, ale záleží na okolnostech, které ovlivní postup
prací. Jak jsem na začátku předeslal, naše činnost se zabývá
hlavně sjížděním českých řek. V dubnu jsme otevřeli řeku,
kterou jezdíme nejčastěji a to Doubravu. Někdo říká Doubravku, obojí je správně. Jelo kolem třiceti lodí. Na začátku sezony
se tato událost neobejde bez křtění „háčků“. To je ten vpředu
na lodi. Náš vodník „Čochtan Doubravák“ je nechá přísahat

na klíč, kterým potom odemkne řeku. Členové vodáckého
klubu ale zjara „nespí“. Již sjeli řeku Vltavu, Otavu, Sázavu
a jiné.
Na našem pozemku pořádá pan Jaroslav Chadraba závody
ve střelbě ze vzduchovky nazvané „Splašená diabolka“. O tuto
akci je velký zájem, o čemž svědčí počet startujících, který
se pohybuje kolem čtyřicítky.
V naší klubovně jsme poskytli azyl začínající hudební skupině
mladých mužů, kteří zde zkoušejí. Možná se dočkáme nějakého úspěchu.
Jiří Pech
Foto Stanislav Vojíř

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA TJ SOKOL NOVÉ DVORY
Mezi naše další aktivity patří i účast žactva na soutěžích
všestrannosti župy Tyršovy v plavání a atletice. Účast dětí
je dobrovolná, podmínkou je zvládnout patřičné soutěžní
disciplíny. Soutěž v plavání se konala 23. 4. 2017 v bazénu

v Kutné Hoře. Za naši jednotu se zúčastnila: za mladší žákyně
I Šárka Erbenová (25 m), mladší žákyně II Nikola Vondrysová
a starší žákyně III Monika Feierfeilová (50 m). Soutěž v atletice se uskutečnila 13. 5. 2017 na atletickém stadionu v Kolíně 5
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Borky. Za věkovou kategorii mladší žákyně I a mladší žáci I
soutěžili: Šárka Erbenová, Štěpán Erben a Ondřej Vejvodič
v běhu na 50 a 300 m, skoku do dálky a hodu kriketovým
míčkem, za kategorii starší žákyně III Petra Pospíšilová v běhu
na 60 a 600 m, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem.
V silné konkurenci 126 závodníků župy Tyršovy naše děti
obsadily krásné 6. až 25. místo. Všichni závodníci obdrželi
od naší jednoty diplomy, čokoládové medaile a další drobnosti za vzornou reprezentaci v sokolovně na cvičení, po ukonče-

ní atletiky od Petry Marešové blahopřání a mňaminky.
Doprovod a dovoz dětí na závody a zpátky Petra Marešová
a Dana Erbenová, rozhodčí na otáčce u plavání a kriketu
na atletice Lenka Kratochvílová. Všem patří poděkování
a těšíme se na příští závody. Třeba to vyjde i těm dětem, které
se letos nemohly z různých důvodů zúčastnit a bylo jim to líto,
ale i tak nám držely palce.				
Lenka Kratochvílová

STARŠÍ PŘÍPRAVKA NOVÉ DVORY NA JAŘE
O góly se postaral Nezavdal 3, Vobořil 2, Veselý 1. Ještě nás
čeká závěrečný turnaj v Čáslavi, kde jsme loni v silné konkurenci skončili na pěkném 6 místě. Letos do toho půjdeme
na krev a pot, abychom uspěli. Závěrem bych chtěl poděkovat
rodičům svých svěřenců, že jezdí svými auty na venkovní
zápasy. A když někdo nemůže, hned se vezme fotbalista a jede
s dalším, takže se to pěkně doplňuje. A hlavně pokud nejsou
nemocní nebo na dovolené, vzorně chodí na tréninky a zápasy
a nejsou u počítače, mobilu, tabletu, konzolí, TV atd. Ať jim
ta chuť do fotbalu vydrží a až budou dospělí, tak si sami vyberou, jestli v tom chtějí pokračovat pro zábavu nebo profesionálně v dnešní uspěchané a komerční době. S pozdravem,
který si vždy „zařvem“ po vyhraném zápase „jeden za všechny,
všichni za Nové Dvory, sportu zdar a fotbalu zvlášť“ trenér
st. přípravky Miroslav Langr

V jarním kole jsme odehráli 16 mistrovských utkání, podívali
jsme se za hranice Nových Dvorů, navštívili jsme Potěhy,
Tupadly, Zaboří, Uhlířské Janovice. Hráli jsme také tři pohárová utkání s Čáslaví, Potěhami a Tupadly, v němž jsme
se umístili na pěkném 3. místě se sedmi body. Celková bilance
všech 19 utkání je na góly 158:264, 11 výher, 2 remízy
a 27 proher, 3 nejlepší střelci Langr 27, Veselý 26, Vobořil.
Nejvíc musím pochválit st. přípravku za domácí zápas v derby
proti Malínu. Popis utkání: začátek nám nevyšel jako vždy.
Po 5 minutách jsme prohrávali 0:2. Ale kluci, jak je vidím já,
nikdy nic nevzdávají, a i když kolikrát prohrajeme, je na nich
vidět, že je to baví. Zpátky k zápasu. Do poločasu jsme vyrovnali na 2:2 a pěkně nabuzený jsme na ně do druhého poločasu
vlítli a výsledek 6:3 nás předčasně uklidnil. Ale Malín také
zabojoval. Stačil však jen dotáhnout na 6:5 a tím zápas skončil.
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FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA
Dne 13. 6. 2017 proběhl na fotbalovém
hřišti nábor dětí do fotbalové školičky
do týmu SK 1933 ČUS Nové Dvory z. s.
Příprava na hřišti začala s časovým předstihem a pak už se jen čekalo, jaká bude
účast. Deset minut před začátkem to nevypadalo dobře, ale nakonec v 17 hod kdy
to oficiálně začalo, se počet zastavil na 8 nadšenců a mladých
sportovců. Děti se nejprve seznámili s trenérem a mezi sebou.
Obdrželi informační kartičku s úkoly, které museli projít během náboru. Součástí náboru byly zábavné hry, dovednostní

cvičení, opičí dráha, slalom s balonem, střelba na branku
a nakonec došlo i na fotbal. V půlce náboru děti navštívil
předseda Vašek Melša a s dětmi krátce pohovořil. Všechny
děti musím pochválit. Necelou hodinu se dokázali soustředit
a byly velmi šikovní a nadšení. Na konci se společně rozloučili,
potvrdili účast do budoucna a obdrželi dárkový balíček. Touto
cestou bych rád poděkoval své přítelkyni za podporu s touto
akcí, přípravou před začátkem a fotografováním. Děkuji
i rodičům, kteří přivedli své děti, a těším se na další spolupráci.
Trenér Lukáš Redlich

CO TO VŮBEC MATRIKA JE
Při uzavření manželství je k zápisu do knihy manželství
příslušný matriční úřad, v jehož správním obvodu k uzavření
manželství došlo.
Občanský sňatek se uzavírá před oddávajícím, kterým může
být starosta, místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva
obce, která je matričním úřadem, a to za přítomnosti matrikáře. I když se to tak nezdá, matrikář je nejdůležitější osobou
při uzavírání manželství, protože právě on je odpovědný za to,
že manželství bude právoplatně uzavřené a o jeho uzavření
nevzniknou žádné pochybnosti. Bez přítomnosti oddávajícího
nebo matrikáře manželství nevznikne.
V současné době se mohou snoubenci rozhodnout uzavřít
sňatek i před starostou nebo místostarostou obce, která není
matričním úřadem. Zde je ovšem zákonem stanovena podmínka, že alespoň jeden ze snoubenců musí mít v jejím územním obvodu trvalý pobyt. I zde je nezastupitelná role matrikáře. Pokud nastane situace, kdy matrikář nemůže z jakéhokoli
důvodu činnosti na úseku matrik vykonávat, nelze tuto situaci
řešit zástupem matrikáře z jiného matričního úřadu.
Matričním úřadům je zákonem svěřeno určování místa a stanovení doby pro konání svatebních obřadů. V Městysi Nové

Dvory byla stanovena pro konání svatebních obřadů obřadní
místnost úřadu městyse, doba pro uzavírání manželství pátek
a sobota od 9:00 hodin do 12:00 hodin. Snoubenci nejsou
vázáni pouze místem, které určí matriční úřad a mohou manželství uzavřít prakticky na kterémkoli vhodném místě.
Velice hezké jsou svatby v kostele sv. Martina (kostel je
v majetku městyse, konají se zde civilní svatby). Uskutečnila
se také svatba v parku před bývalým dominikánským klášterem v tzv. „Portále“, několik svateb proběhlo doma na zahradě
a dokonce i na veřejném prostranství před kostelem sv. Jakuba
v Církvici.
Snoubenci mohou uzavřít také církevní sňatek. Ovšem ani zde
se snoubenci nevyhnou návštěvě úřadu. Všechny potřebné
doklady předkládají matričnímu úřadu v místě uzavření
manželství. Matrikář provede kontrolu správnosti dokladů,
vystaví osvědčení, bez kterého by byl církevní sňatek neplatný
a žádost o uzavření manželství spolu s osvědčením o tom, že
snoubenci splnili všechny požadavky, které zákon stanovuje
pro platné uzavření manželství, postoupí orgánu církve.
Církevní sňatek se uzavírá před osobou, která je pověřena
církví nebo náboženskou společností k přijímání prohlášení
7
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vstupu do manželství. Církevní svatby se uskutečnily v kostele sv. Anny v Nových Dvorech a v kostele sv. Jakuba v Církvici.
Zde je nutné se zmínit o tom, že uzavřou-li snoubenci církevní
sňatek, nelze již uzavřít sňatek občanský. V opačném případě
toto lze, ovšem církevní forma má pouze náboženský charakter. Nejedná se tedy o faktické uzavření manželství, ale pouze
o stvrzení občanského sňatku před Bohem.
Pokud uvažuje český státní občan o uzavření manželství
v zahraničí, téměř ve všech případech bude nucen podat
žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství. Vysvědčení vydává snoubenci matriční úřad
v místě trvalého pobytu po předložení všech potřebných
dokladů. Tyto doklady jsou totožné s doklady pro uzavření
manželství na území našeho státu. Vysvědčení se vydává
na předepsaném tiskopise, kde jsou jednotlivé rubriky nadepsány v českém, anglickém, německém a ruském jazyce. Toto
vysvědčení obsahuje údaje o obou snoubencích. Platnost
vysvědčení je stanovena na dobu šesti měsíců. Stejně jako

při uzavírání manželství v cizině českým státním občanem,
tak i při uzavírání sňatku cizím státním příslušníkem v České
republice je třeba předkládat vysvědčení o způsobilosti k uzavření manželství českému matričnímu úřadu.
Ať již chceme nebo nechceme, matrika se dotýká každého
z nás. Již na úplném začátku života jsme zapsáni do matriky
narození, je nám vydán rodný list. Postupem let se s touto
částí veřejné správy setkáváme při uzavírání manželství, naše
jméno je zapsáno v matrice oddání a je nám vydán oddací list
a i při úmrtí, kdy je naše jméno zaneseno do matriky úmrtí
a pozůstalým je vydán úmrtní list.
Matriční knihy jsou uloženy u matričního úřadu po dobu 100
let od posledního zápisu narození, 75 let od posledního zápisu
manželství a 75 let od posledního zápisu úmrtí. Po uplynutí
stanovené doby se matriční knihy předají k archivaci příslušnému státnímu oblastnímu archivu.
Eva Dítětová

POLICIE ČR INFORMUJE
V dopoledních hodinách v pondělí 29. května 2017 došlo
k vloupání do rodinného domu v obci Nové Dvory. Zloděj
překonal oplocení domu, vnikl na pozemek a do garáže,
odkud odcizil vrtačku a bourací kladivo. Z chodby domu pak
navíc odcizil volně položený notebook. Majiteli vznikla škoda
za více jak 165 tisíc korun.

v celkové hodnotě necelé 4 mil. korun a finanční prostředky
ve výši 1 300 000 Kč. Touto činností se čtyři obviněné
osoby mohly nezákonně obohatit za poslední rok až o 4 milióny korun. U dalších obviněných bude tato částka teprve
vyčíslena.
Jejich dalším zájmem byla i jiná trestná činnost, která vyšla
najevo během vyšetřování. Kriminalisté zajistili indoor
pěstírny konopí, konkrétně 12 pěstebních stanů, ve kterých
bylo nalezeno 170 kusů vzrostlých rostlin a 5 kg usušeného
konopí. Vyšetřovatelé v rámci realizace také zajistili dvě osobní vozidla.
Devíti osobám bylo sděleno obvinění. Sedmi osobám z trestného činu krádeže. Jedné osobě z trestného činu podílnictví
a jedné osobě z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Vyšetřování osob je vedeno na svobodě. V případě prokázání
viny hrozí obviněným tresty odnětí svobody od dvou do osmi
let. Kriminalisté na případu stále pracují.

Tabákové výrobky kradli ve velkém
Rozkrytí rozsáhlé trestné činnosti ve spolupráci s krajskými
vyšetřovateli.
Krajská a kutnohorská kriminálka odhalila koncem května
letošního roku po předchozím operativním rozpracování
skupinu 11 osob podezřelých z krádeží tabákových výrobků
v podniku v Kutné Hoře. Zadržení těchto osob proběhlo koordinovaně ve stejný okamžik, s využitím Zásahové jednotky
Středočeského kraje. Do akce bylo zapojeno přes sto policistů.
Policisté provedli celkem 28 domovních prohlídek a prohlídek
jiných prostor. Zajistili tabákové výrobky různých značek

CZECH POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál
(Czech POINT) je projekt,
který umožňuje získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny a převádět písemné dokumenty do elektronické podoby.
Cílem projektu je vytvořit službu pro komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa, které se nazývá kontaktní
místo veřejné správy. Prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy lze získat například výpis z rejstříku trestů, výpis

z katastru nemovitostí, výpis bodového hodnocení osoby,
výpis z obchodního rejstříku či výpis z živnostenského rejstříku. Můžete požádat o zřízení datové schránky, o zneplatnění
přístupových údajů a vydání nových. Cena za výstup z ISVS
je dle zákona o správních poplatcích stanovena maximální
částkou 100 Kč za první stranu a částkou 50 Kč za druhou
a další stránku výstupu. O tyto výpisy můžete požádat
na našem úřadě. Provozní doba pracoviště Czech POINTu
je shodná s úředními hodinami.
Eva Dítětová
8
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CYKLISTICKÁ SEZÓNA ZAČALA
Právě cyklisté představují velmi ohroženou skupinu a právě
teď, kdy se intenzivně rozbíhá
cyklistická sezóna, je potřeba
připomenout několik základních preventivních pravidel
bezpečné jízdy na jízdním kole.
Není třeba zdůrazňovat, že právě sami cyklisté při nehodách
končí s těmi nejvážnějšími zraněními. Je proto nezbytné, aby
při jízdě na kole, dodržovali základní pravidla bezpečnosti.
Alkohol za volant nepatří a nepatří ani za řídítka jízdního
kola. Alkohol má negativní dopad na schopnosti řidiče, který
má následně problémy s orientací a nedokáže své kolo bezpečně ovládat. Stává se tak nebezpečným ne jenom sám sobě,
ale i dalším účastníkům silničního provozu.

5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní
k vám. Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte,
že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat. A také že cesta
před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto
bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící
a předjíždějící vozidla.
6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží,
obzvlášť při odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom proveďte potřebnou změnu. Sledujte
stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě
potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte
se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy,
protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte
bezpečný odstup od překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě
ve skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní
vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky nemá
šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte
odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla
při zatáčení vybočují do stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu
a na dobře viditelném místě, a to současně za rám a alespoň
přední kolo (zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním nahlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii
ČR (tel. 158), v případě závažnějšího zranění také záchrannou
službu (tel. 155), kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným.

BESIP kromě zajímavých videí zveřejnil rovněž cyklistické
desatero, které by měl znát každý cyklista:
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční
a seřízené s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé
a zadní červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné
je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy)
a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapomínejte
na vhodný pitný režim.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte
na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmenším za snížené
viditelnosti buďte vždy osvětleni vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během
ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete
sebe i ostatní. V případě postihu je na Vás pohlíženo stejně
jako na řidiče motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností
a možností. Snažte se vyhnout komunikacím silně zatíženým
automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte,
že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.

CO JE VLASTNĚ INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM?
Pod pojmem IZS si většina z nás okamžitě představí sanitku,
hasičské nebo policejní auto spěchající k zásahu. Skutečnost
je však trochu složitější. IZS je především systém definovaný
a vymezený zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému. Základy IZS byly položeny již v roce
1993. IZS vznikl jako potřeba každodenní spolupráce hasičů,
zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných
událostí (požárů, havárií, dopravních nehod atd.). Spolupráce

na místě zásahu uvedených složek v nějaké formě existovala
vždy. Avšak odlišná pracovní náplň i pravomoci jednotlivých
složek vyžadují určitou koordinaci postupů. IZS je definován
zákonem jako efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce
a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů
státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob
při společném provádění záchranných a likvidačních prací
a přípravě na mimořádné události, tak aby nebyl opomenut
9
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nikdo, kdo pomoci může, a vzájemně si nikdo nepřekážel.
IZS se skládá ze základních a ostatních složek IZS. Mezi základní složky IZS patří Hasičský záchranný sbor České republiky (profesionální hasiči), jednotky požární ochrany zařazené
do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (dobrovolní a podnikoví hasiči), zdravotnická záchranná služba
a Policie České republiky. Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné
události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Působí na celém území České republiky.
Ostatními složkami IZS jsou vyčleněné síly a prostředky
ozbrojených sil (Armáda ČR), ostatní ozbrojené bezpečnostní
sbory (např. městská nebo obecní policie), ostatní záchranné
sbory (např. horská služba), orgány ochrany veřejného zdraví,
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. plynaři,
energetici, vodaři), zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. S ostatními složkami IZS je předem písemně dohodnutý způsob poskytnutí pomoci obecnímu úřadu
obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu
vnitra nebo základním složkám IZS při provádění záchranných a likvidačních prací. Hasičský záchranný sbor ČR
je hlavním koordinátorem a páteří IZS. V praxi to znamená,
že pokud zasahuje více složek IZS, na místě zpravidla velí
příslušník Hasičského záchranného sboru ČR. Velitelem zásahu však může být i příslušník složky, jejíž činnost v místě
zásahu převažuje. Například při záchraně pohřešovaných
osob v terénu - pátrací akci v terénu nebo při zásahu na útočícího aktivního střelce velí příslušník Policie ČR. Velitel zásahu
řídí součinnost složek a koordinuje záchranné a likvidační
práce. V případě zásahu pouze jedné složky se nejedná o zásah
IZS. O zásah složek IZS se jedná až v případě, kdy společně
zasahují dvě a více složek IZS. Operační a informační středisko IZS (jsou jimi OPIS HZS krajů a OPIS HZS ČR) povolává
a nasazuje potřebné síly a prostředky (lidi a techniku) jednotlivých složek IZS v konkrétních lokalitách, je oprávněno
varovat obyvatelstvo na ohroženém území, vyžadovat a organizovat věcnou a osobní pomoc atd. Na strategické úrovni
je pak IZS koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra. Dle zákona o integrovaném záchranném systému

velitel zásahu má při provádění záchranných a likvidačních
prací i rozsáhlé pravomoci. Může mj. zakázat nebo omezit
vstup osob na místo zásahu, nařídit evakuaci osob nebo stanovit jiná dočasná omezení k ochraně života, zdraví, majetku
a životního prostředí. Velitel zásahu je rovněž ze zákona
oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci. Firmy a občané mají ze zákona povinnost žádosti o pomoc při řešení mimořádné události uposlechnout. Práva a povinnosti právnických, podnikajících
fyzických osob a fyzických osob při mimořádných událostech
stanoví zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v §23 - 25. I když nejsou
přímo jeho součástí, mají v systému IZS významné místo
i orgány a starostové obcí, a to především v oblasti přípravy
na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Konkrétní povinnosti orgánům obce a starostovi stanovuje zákon č. 239/2000 Sb., o IZS, v § 15 - 16. Obce
se v systému přípravy na řešení krizových situací podílí především na spolupráci se složkami IZS při zpracování stanovené
dokumentace, sběru a aktualizaci dat. Pro přípravu a řešení
krizových situací zřizují zvláštní orgány podle zákona např.
krizové štáby, bezpečnostní rady, povodňové komise apod.
Při řešení různých situací spolupracují se složkami IZS, koordinují činnost na svém území, poskytují pomoc občanům
(např. distribuce humanitární pomoci, zajišťování náhradního stravování a ubytování, zajišťování finanční pomoci, distribuce sociálních dávek, zajištění informovanosti obyvatelstva).
V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato
telefonní čísla:
• 150 Hasičský záchranný sbor ČR
• 155 Zdravotnická záchranná služba
• 158 Policie ČR
• 156 Obecní (městská) policie
• 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
Přístup k těmto telefonním číslům je zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů i z veřejných
telefonních automatů.
Zdroj: HZS ČR						
Eva Dítětová

VHS KUTNÁ HORA - NOVINKY VE VYÚČTOVÁNÍ,
ODEČTECH A SMLOUVÁCH OD ROKU 2017
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč a.s. zajišťuje již
23 let dodávku pitné vody a odvádění odpadní vody v regionu
Kutnohorska a Čáslavska. Její historie a tradice však nesahá
jen do roku 1994, kdy vznikla na základě úspěšného privatizačního projektu, ale mnohem dále, protože je nástupnickou
organizací středočeských vodáren. Držiteli akcií jsou z 98 %
obce, v jejichž katastru společnost vlastní a spravuje infrastrukturu potřebnou pro dodávku pitné vody a odvedení odpadní vody a její vyčištění. V současné době dochází k rychlému rozvoji digitálních technologií a je nutné se této
skutečnosti přizpůsobit. Ve VHS Kutná Hora jsme si toho

vědomi a v následujících letech chceme tento trend využít
ve prospěch našich zákazníků.
První oblastí, kde dojde ke změně, je postupná výměna fakturačních vodoměrů s nutností odečtu hodnot spotřeby přímo
z počitadla na vodoměru za vodoměry s dálkovým odečtem
„z ulice“. V letošním roce proběhne zkušební provoz ve vybrané lokalitě a po vyhodnocení se rozeběhne výměna dalších
vodoměrů. Výměna bude probíhat v termínech ukončení
cejchu současných nainstalovaných vodoměrů a k celkové
obměně tak dojde v horizontu 7 let. Koncového zákazníka tato
změna nijak nezatíží, naopak už nebude nutná přítomnost
10
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majitele nemovitosti při odečtu a zatížení zákazníků se sníží.
Druhou oblastí, kterou chceme posunout vpřed, je vyúčtování
a fakturace. Od 1. 4. 2017 již není možné si sjednat ve smlouvě
zasílání poštovní poukázky. Zasílání červené poštovní poukázky A chceme od 1. 1. 2018 úplně zrušit a nahradit je zasíláním „pouze“ faktury se všemi údaji potřebnými k platbě. Toto
je první krok na cestě k čistě elektronickému vyúčtování.
Postupně bychom chtěli navyšovat podíl vyúčtování zasílaných elektronicky na e-mail na úkor vyúčtování zasílaných
poštou, až zasílání vyúčtování poštou úplně nahradíme
e-mailem a SMS. Samozřejmě budeme stále přijímat platbu
přes složenku, ale zákazník již neobdrží složenku předvyplněnou a bude muset si v takovém případě složenku sám na poště
vyplnit. Již v současné době je více než 75 % plateb prováděných jinak než složenkou, přestože zasíláme složenku více než
75 % zákazníků. Uvědomujeme si, že v jednotlivých případech
může opatření způsobit určité potíže, a proto můžeme slíbit,
že k problémům budeme přistupovat citlivě a konstruktivně.
Naše společnost upřednostňuje platby přes SIPO, povolení
k inkasu a bankovním převodem, které využívá většina zákazníků. I nadále budeme přijímat platby v hotovosti na pokladnách společnosti v Kutné Hoře, Čáslavi a ve Zruči nad Sázavou. Pokladny však nemohou být otevřené po celou pracovní
dobu, proto se o konkrétních otevíracích hodinách pokladen,
v případě zájmu, informujte na webových stránkách společnosti nebo telefonicky. V případě nevyhovujícího času je možné si i dohodnout návštěvu v jiném konkrétním termínu.
Poslední oblastí, ale určitě ne významem, kde zaznamenáme
změnu, jsou odběratelské smlouvy. Dne 1. 1. 2014 totiž vstou-

pila v platnost novela Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a nová prováděcí vyhláška č. 48/2014. Z §8 Práva a povinnosti vlastníka vodovodu
nebo kanalizace zde pro společnosti a jejich zákazníky vyplývá povinnost dát do souladu se zákonem veškeré smlouvy uzavřené před platností zákona. Nové smlouvy musí být v souladu se zákonem nejpozději do 1. 1. 2024 (dle čl. II bod 5 zákona
č. 275/2013 Sb.). Z uvedeného je patrné, že se to týká velké
většiny smluv. Zástupci naší společnosti musí v následujících
letech kontaktovat více než 10 000 zákazníků a novelizovat
s nimi jejich smlouvy. Toto je časově nejnáročnější úkon, který
na nás zákonodárci vymysleli a je u něj nutná ochota spolupracovat mezi obchodním oddělením společnosti a odběratelem. O všech výše uvedených skutečnostech a záměrech
budou zákazníci včas informováni a informace budou zobrazovány i na našich webových stránkách www.vhskh.cz.
Závěrem bychom si Vás naše zákazníky dovolili požádat
o aktualizaci Vašich údajů (především datum narození, adresa, e-mail, telefon, počet trvale připojených osob, atd.),
abychom mohli nové smlouvy podle zákona správně připravit,
zkrátili tím vzájemnou komunikaci a tím Vás i obtěžovali jen
minimálně. Údaje prosím sdělte na tel. čísla 327 588 131, 132.
Na těchto číslech můžete vznášet i jiné dotazy a připomínky.
Věříme, že chystané kroky nezatíží příliš Vás, naše zákazníky,
a naopak Vám do budoucna přinesou větší komfort v komunikaci s naší společností. Děkujeme.
Za společnost VHS Kutná Hora Ing. Pavel Šanc,
ekonomický náměstek

ZAMYŠLENÍ
Vždyť se u nás udělalo tolik práce, máme vybudovanou kanalizaci, vodovod, plyn, čistírnu odpadních vod, opravené
náměstí a některé ulice. Máme zde základní školu, do které
jezdí děti z okolních obcí a která se v současné době opravuje,
mateřskou školku, školní jídelnu, zubní ordinaci, praktickou
lékařku pro dospělé, dětskou lékařku, pedikúru, fyzioterapii, kosmetiku, svatební a společenské studio, ubytovny,
restaurace, řeznictví – uzenářství, obchody s potravinami
a drogistickým zbožím, prodejnu kuchyňských potřeb a nádobí, obchodní dům, cukrárnu, výrobu dortů, zákusků, cukroví
a perníčků, pražírnu kávy, chovatelské a rybářské potřeby,
výrobu stylového nábytku, louhování nábytku, výrobu,
montáž finských saun, autoservis, autobazar, fotbalové hřiště,
dětská hřiště, nově vybudované volejbalové hřiště, opravují
se památky, máme zde plno spolků (myslivecký, vodácký,
fotbalový a volejbalový oddíl, tělocvičnou jednotu, sbor
dobrovolných hasičů), které vyvíjejí ve svém volném čase
záslužnou činnost, tak si to nekažme!
Buďme také ohleduplní ke svým spoluobčanům, odložme
alespoň v nedělní odpoledne křovinořezy, sekačky, pily a různé hlučné zahradní nářadí a relaxujme na svých zahradách
se svými blízkými.
Přeji dětem krásné prázdniny a nám všem hezkou dovolenou.
					
			
Eva Dítětová

Velice mě trápí, že se někteří občané chovají v našem městysi
leckdy neukázněně. I když mají parkoviště naproti svému
domu, parkují ve vjezdech tak, že část vozu zasahuje do chodníku, mnohdy není možné ani projít. To se týká hlavně parkování na Masarykově náměstí. Také řidiči, kteří se jdou
naobědvat do restaurace na náměstí, zaparkují svá vozidla
takovým způsobem, že nejde projít po chodníku, natož projet
s kočárkem. Děti z naší základní školy, které chodí na obědy
do školní jídelny, se musí těmto vozidlům vyhýbat. Řidiči,
parkujte tak, abyste nebránili hladkému průchodu po chodníku. Ve velké oblibě některých občanů je ukládat si věci
na veřejné prostranství, aniž by nahlásili zábor na úřadu
městyse. Dle obecně závazné vyhlášky je toto povinností.
Ke kontejnerům na tříděný odpad se vyhazují věci, které tam
ani nepatří. Neuvědomujeme si, že třídit odpad je dost důležité. Platíme částku 400 Kč za svoz tuhého komunálního odpadu, ale tato částka však zdaleka nestačí na pokrytí všech
nákladů na odvoz komunálního odpadu. Rozdíl těchto nákladů hradí městys ze svého rozpočtu. Bioodpad je nám všem
svážen zadarmo a již několik let. Také za tento svoz městys
platí nemalé náklady ze svého rozpočtu. Další, pro mě
nepochopitelnou věcí je, že se někteří řidiči naučili jezdit
kolem fotbalového hřiště a vyjíždějí u Hotelu Rudolf. Cesta
kolem hřiště není příjezdová cesta k Vašim rodinným domkům! Je až s podivem, koho tento nesmysl mohl napadnout.
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… a protože nás čeká nejkrásnější období v roce, čas dovolených, prázdnin, odpočinků a výletů, přejeme krásné prázdniny a hezkou dovolenou, prostě pohodové léto všem!
Redakční rada

Milé čtenářky, milí čtenáři, toto číslo jsme pro Vás připravovali s radostí. Noviny jsme obohatili o rubriky, které Vás určitě zaujaly a se kterými se budete i nadále v našich novinách
setkávat. Nezapomněli jsme také na milovníky historie.
Děkuji všem autorům, kteří poslali články, protože bez nich by
noviny nebyly.
Děkuji čtenářům, kteří noviny rádi čtou, protože bez nich by
noviny neměly smysl.
Děkuji celé redakční radě, která se podílela na přípravě vydání
Novodvorských novin.
								
		
Šéfredaktorka

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
PRVNÍ POMOCI (LSPP)
PRO DOSPĚLÉ
Pracoviště Kolín
Pavilon „CH“ - budova centrálních operačních sálů,
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Všední den 17:00–21:00 hod.
Víkend, svátky 8:00–20:00 hod.
Kontakt: 321 756 427
Pracoviště Kutná Hora
Areál záchranné služby, Vojtěšská 237, 284 30 Kutná Hora
Všední den 17:00–21:00 hod.
Víkend, svátky 8:00–20:00 hod.
Kontakt: 327 503 484
LSPP pro děti a dorost – Pracoviště Kolín
Pavilon „D“ - přízemí dětského pavilonu, dětská
odborná ambulance,
Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Všední den 17:00–21:00 hod.
Víkend, svátky 8:00–20:00 hod.
Kontakt: 321 756 641
LSPP – Stomatologie – pracoviště Kolín
Pavilon „O“ - přízemí pavilonu
- stomatologická ambulance, Žižkova 146, 280 01 Kolín III
Víkend, svátky 8:00–13:00 hod.
Kontakt: 321 756 668

ZÁMECKÁ RESTAURACE
A PIZZERIE NOVÉ DVORY
Letní parket
I letošní rok je nabitý zvučnými jmény.
K letnímu parketu neodmyslitelně
patří dva venkovní bary a udírna.
Dále je zde krytý zahradní altán
s kapacitou 200 míst k sezení.

14. 7.

ARGEMA + PARADEMARCHE

22. 7.

TURBO + GALLILEO ROCK

29. 7.

STARÝ KLÁDY (pouťová)

12. 8.

ORTEL + KLAXON ROCK

25. 8.

DOGA + KOMUNÁL

9. 9.

MARKÝZ JOHN + BENEFIT

Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 10. 9. 2017; příspěvky je možné zasílat na e-mail novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.
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