NOVODVORSKÉ

číslo 1

N OV I N Y

ročník 8

BŘEZEN 2022

vychází čtvrtletně

Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
první událostí nového roku byla malá slavnost, při které jsem
našim hasičům předala klíče od nového dopravního automobilu. Přítomni byli, kromě pana místostarosty Skolila, plk.
Ing. Pokorný, ředitel územního obvodu HZS Středočeského
kraje, pan Pošík z dodavatelské firmy Auto Pošík Uhlířské
Janovice, dále zástupci spolků a někteří občané. Cesta k okamžiku předání klíčů byla časově náročná. Celý proces začal
v dubnu 2020. Jsem moc ráda, že naše úsilí bylo zúročeno a vše
klaplo! Automobil byl financován z rozpočtu městyse částkou
451 935 Kč za finanční podpory získané ze dvou dotačních
titulů, kde jsme byli s žádostmi úspěšní. Z MV – GŘ HZS
450 000 Kč, z fondu Středočeského kraje 300 000 Kč. Administraci žádostí a výběrové řízení na dodavatele automobilu
zajišťovala firma Witero s.r.o. Praha. Ať naší jednotce dlouho
a dobře slouží!
Obyvatelé Vrchlického ulice se dočkali její rekonstrukce. Díky
příznivým klimatickým podmínkám bylo staveniště předáno
21. února a pracovníci firmy Chládek a Tintěra se pustili
do odstraňování stávajících povrchů. I v této ulici bude provedena celková rekonstrukce vozovky, chodníků a osazeno bude
také nové veřejné osvětlení. V průběhu prací bylo zjištěno,
že v zemi je ponecháno značně poškozené betonové potrubí
bývalé dešťové kanalizace. Do potrubí byly napojeny některé
funkční uliční vpusti a po celá léta tak docházelo k postupnému zavodňování jílovitého podloží. Provedené statické zatěžovací zkoušky neměly vyhovující výsledky. Technologický
postup, jak si poradit s nestabilním podložím si již zhotovitel
spolu se stavebním dozorem odsouhlasili. Dalším kostlivcem
jsou plynové přípojky. Ne tedy přímo ony, ale způsob jejich
vedení příčně přes betonové potrubí staré dešťové kanalizace.
Pro Vaši informaci uvádím, že odtěžené štěrky budou po vy-

třídění zpětně využity. Své uplatnění najde i zámková dlažba
z rozebraných zpomalovacích pruhů. Ta bude využita k vybudování zpevněného stání pro kontejnery v Bažantnici. Ještě
taková perlička. Pod jedním z retardérů byl zadlážděn vodovodní hydrant. Snad už nás žádná překvapení nečekají!
Chci Vás, milí spoluobčané, ujistit, že stavba bude dokončena!
Stává se, že se objeví informace, které jsou zavádějící a potom
vznikají zbytečné fámy. Pokud budete mít jakýkoli dotaz, kontaktujte, prosím, mě a já potřebné informace poskytnu.
Milí spoluobčané, jsem velmi ráda, že vás po dlouhé odmlce
mohu pozvat na Velikonoční koncert do kostela sv. Martina.
Těším se na setkání s Vámi v neděli 17. dubna 2022 v 17 hodin.
Přeji Vám krásné jaro plné slunce a pohody!

Vážení a milí,
Přeji Vám krásné a veselé Velikonoce!
Vanda Vöröšová
Starostka městyse

Vanda Vöröšová
starostka městyse
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ KLÍČŮ OD NOVÉHO AUTOMOBILU
JEDNOTCE DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Vše nejlepší, hodně zdraví a hodně šťastných chvil v kruhu svých
blízkých přejeme spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu, květnu a červnu
slaví výročí svého narození.

KRÁSNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ – 100 LET!
Nejstarší obyvatelkou našeho městyse se v měsíci březnu stala paní Františka Fialová. Celý její život byl naplněn tvrdou prací,
přesto nikdy neztrácela smysl pro humor. Své velké výročí oslavila v kruhu nejbližších. Bylo nám velkou ctí a potěšením paní
Fialové k tomuto významnému životnímu jubileu osobně poblahopřát.
Vanda Vöröšová, Milota Skolil

Paní Fialová dnes

…a před lety
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Oslavenkyně dokonce zazpívala

Se svými dětmi

MĚSTYS NOVÉ DVORY UKRAJINĚ
V neděli 13. března 2022 odjelo z Nových Dvorů vozidlo s humanitární pomocí pro Ukrajinu. Majitelé místního e-shopu
Váš Chovatel nabídli městysi bezúplatnou možnost dopravy
humanitární pomoci. Z této firmy putuje na Ukrajinu zdravotnický materiál a krmení pro zvířata příhraničních útulků.
Nabídku jsme samozřejmě velmi rádi přijali, protože jde o to,
aby se pomoc potřebným dostala v co nejkratším čase. Navíc
je jistota, že vše bude předáno do míst, kam je určeno a domluveno. Tedy do nemocničních zařízení. Celá akce byla ze strany
uvedené společnosti pečlivě připravena. Nic nebylo ponechá-

no náhodě. Odbornou koordinátorkou byla paní Olina
Vaňková. Vytvořený seznam shromážděného materiálu byl
přeložen do angličtiny a ukrajinštiny a rozdělen do očíslovaných krabic. Městys poskytl zdravotnický materiál v hodnotě
70 000 Kč. Občané darovali tento materiál v hodnotě cca
15 000 Kč. Zásilka zdravotnického materiálu byla předána
na hraničním přechodu Vyšné Nemecké dle předem dohodnutých instrukcí.
Vanda Vöröšová
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Úřední hodiny úřadu městyse: pondělí a středa od 8 do 11 hodin a od 12:30 do 16 hodin.
Knihovna otevřena pouze v úterý od 15:30 do 17 hodin.
„Sběrný dvůr“ úřadu městyse je otevřen každou sobotu od 9 do 11 hodin. Do dvora můžete uložit např. starý nábytek, koberce, ledničky, televize, mikrovlnky, železo, pračky apod., Nepatří sem suť, stavební odpad, nebezpečný
odpad (plechovky od barev, ředidla …) plasty a sklo.
Ukládání uren do hrobů na místním hřbitově hlaste osobně na úřadu městyse v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin
a od 12:30 do 16 hodin anebo na tel. 327 571 261.
Svoz nebezpečného odpadu – ve středu 13. dubna 2022.
Velikonoční koncert se bude konat v neděli 17. dubna 2022 v 17 hodin v kostele sv. Martina.
Položení věnců k pomníku padlých se uskuteční v neděli 8. května 2022 v 17 hodin, sraz účastníků před budovou
úřadu městyse.
BIO odpad – sudý týden, první svoz 7. dubna, poslední svoz 17. listopadu – bude svážen střídavě s komunálním
odpadem.
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí 400 Kč/rok za každou osobu přihlášenou v městysy
Pokud nebude místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zaplacen včas, bude navýšen o 100 Kč.
Místní poplatek za psa činí 80 Kč/rok a za každého dalšího psa 200 Kč/rok.
Splatnost místních poplatků je 31. 5. 2022. Poplatky lze zaplatit v hotovosti do pokladny úřadu městyse nebo platební kartou vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin a od 12:30 hod do 16 hod anebo bankovním převodem
na číslo účtu 2622161/0100, variabilní symbol napište číslo domu.
Od 1. dubna 2022 bude účtováno vodné za 1 m3 ve výši 63,76 Kč/rok za každou osobu přihlášenou v městysy.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Čas neúprosně kvapí a naše školka se pomalu
chystá na zápis dětí pro příští školní rok. V posledním ročníku předškolního vzdělávání máme nyní
deset dětí. Dnes už víme, že některé si pobyt
v kolektivu předškolních dětí o rok prodlouží. Předpokládáme, že budeme moci obsadit šest – sedm
volných míst. Jasno bude až po zápisech do ZŠ,
které probíhají na ZŠ v průběhu měsíce dubna a při
kterých rodiče ještě mohou změnit názor na vstup
svého dítěte do 1. třídy. Pokud se nezmění epidemiologická situace, proběhne zápis do naší mateřské školy ve dnech 2. – 4. 5. 2022 vždy od 10:00
do 11:30 hodin. Rodiče, kteří mají zájem o umístění

svého dítěte do MŠ si mohou na webových stránkách školy dohledat a vytisknout „Žádost o přijetí“
a „Doplňující informace k žádosti“, které vyplněné
mohou přinést do MŠ ještě před zápisem nebo
přímo k zápisu. Mohou si je také vyzvednout přímo
v mateřské škole. Dále s sebou vezmou rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz. Při zápisu obdrží
každý rodič tzv. registrační číslo žádosti nutné pro
zveřejňování výsledků přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na webových stránkách školy.
Eva Procházková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
NOVÉ DVORY, OKRES KUTNÁ HORA
oznamuje všem dětem narozeným v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 (včetně dětí, které mají odklad povinné
školní docházky z minulého roku) a jejich zákonným zástupcům, že pro ně připravila

zápis do 1. třídy,
který se koná dne

8. 4. 2022 od 13.00 hodin
Zaregistrovat k zápisu na určitý čas se můžete na webových stránkách školy
prostřednictvím banneru

„Online zápis do školy“
Co by rodiče měli přinést s sebou?
• občanský průkaz a rodný list dítěte
• vyplněný zápisový list, jenž si mohou stáhnout na školním webu (tlačítko „Online zápis do školy“)
• v případě žádosti o odklad PŠD
		 - doporučení PPP (pedagogicko psychologické poradny)
		 - doporučení dětského lékaře

Co nabízí škola novým žákům?
•
•
•
•
•
•
•

kvalitní výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Klíč k životu
zkušené pedagogické pracovníky
příjemné prostředí – skloubení cenné historické budovy s moderní didaktickou technikou
výtvarné, hudební, sportovní i jiné vyžití v různých zájmových kroužcích
novou počítačovou učebnu
školní družinu a školní klub
žákovskou knihovnu

Co by mělo dítě před vstupem do školy umět?
•
•
•
•
•
•
•

umět se samo obsloužit při oblékání, obouvání, na WC
znát své jméno, příjmení, bydliště
umět základy komunikace s dospělými – pozdravit, odpovídat na otázky
spočítat počet prvků do pěti, rozeznat jednoduché geometrické tvary
zazpívat písničku či zarecitovat básničku
poznat alespoň základní barvy (červená, zelená, žlutá, modrá, černá, bílá)
poznat některá zvířata – domácí i volně žijící
5
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
totiž nastala doba, kdy jsme mohli našim nejmenším dopřát
nějakou tu pohádku zahranou profesionálními herci. V lednu
jsme je kvůli zmíněným neštovicím realizovat nemohli.
V následujícím měsíci jsme dětem dopřáli hned dvě divadelní
představení. S pohádkou „Princ Bajaja“ je přijel potěšit loutkoherec J. Bílek z Hradce Králové. Pražské Divadélko Koloběžka
si pro děti připravilo pohádku „Cirkus na kolečkách“. Do konce školního roku je čeká ještě pět dalších představení. V úterý
1. března jsme si ve školce uspořádali karneval. I když děti
vědí, jaké masky patří k období masopustních průvodů, přece
jen zvolily své masky poplatné současnosti. Je zvláštní, jak
jsou mezi nimi oblíbení akční hrdinové, někdy i takoví, jejichž
jména jen těžko vyslovují. Soutěžili jsme, tancovali, ujídali
masopustní kobližky a užívali si „masopustního úterý“.
Je pravdou, že „popeleční středa“ by měla zahájit přísný půst.
My jsme se s ním ve školce nijak neztotožnili a naše stravování
zůstává stejné jako před ním.

Návrat dětí po vánočních prázdninách byl
zpestřen dočasnou posilou pedagogického
sboru. Svou čtyřtýdenní souvislou pedagogickou praxi v naší školce absolvovala
studentka 4. ročníku SOPgŠ v Čáslavi
Vendula K. Protože u nás už praktikovala
v loňském roce (květen 2021), děti ji velmi
mile přivítaly. V rámci lednové praxe
se studentka zúčastnila i projektu Sdílení zkušeností z tzv.
Šablon a navštívila společně s p. učitelkou Procházkovou
Mateřskou školu Církvice, kde čerpala informace o práci
s interaktivní sestavou SchollBoard pro předškolní vzdělávání. Toto vzdělávací zařízení chce naše MŠ pořídit pro zpestření vzdělávacích aktivit a připravit tak lépe děti na vstup do ZŠ,
kde se s obdobnou technikou běžně pracuje. Během měsíce
ledna se mezi dětmi v MŠ značně rozšířily plané neštovice.
Postupně se jimi nakazila většina dětí. Proto jsme museli
některé plánované akce přesunout na jiný termín. Konečně
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Zlodějka příběhů (M. Klevisová) - Šéfka televizního
scenáristického týmu Anna Valentová je výrazná osobnost – lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Anna chce být
ve všem nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná
pověst hroutí pod rukama: její dcera je nezvěstná
a navíc neznámý vyděrač odhalil všechna její tajemství.
Co s tím vším mají společného její dvě kamarádky
z dětství? Pak dojde k vraždě a je na charizmatickém
inspektorovi Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě
zamotané klubko přátelských a mileneckých vztahů.

dá se z nich spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně jako
v té šílené spoustě tajemství, co si v sobě pečlivě střeží dospělí i děti. Budete se modlit, aby vám aspoň někdo
z nich něco prozradil a aby si řekl o pomoc hlasitěji než
úplným tichem. Všichni občas potřebujeme někoho,
kdo nás zachrání.
Propast smrti (R. Bryndza) - Soukromá detektivní
kancelář Kate Marshallové a Tristana Harpera má svůj
první velký případ. Před dvanácti lety zmizela novinářka Joanna Duncanová, která se naposledy zabývala
politickým skandálem. Většina lidí už na to zapomněla,
jen Joannina matka zapomenout odmítá. Kate a Tristan
získají přístup k původním složkám případu a vydávají
se po Joanniných stopách. Mezi jejími osobními
poznámkami odhalí Kate jména dvou mladých mužů,
kteří také zmizeli. Když začnou Kata a Tristan propojovat poslední dny všech tří pohřešovaných, zjišťují,
že Joanna pravděpodobně narazila na něco mnohem
tajemnějšího a hrůznějšího, než by kohokoliv napadlo:
na sériového vraha....

Winterbergova poslední cesta (J. Rudiš) - Takhle
o dějinách střední Evropy ještě nikdo nevyprávěl.
Jan Kraus je pečovatel a v Berlíně se stará o umírající.
Pochází z Vimperku, od roku 1986 žije v Německu.
S umírajícími tráví poslední chvíle jejich života. Někdy
to jsou jen dny, jindy týdny, málokdy měsíce. Jedním
z těch, které převáží na druhý břeh, je Wenzel Winterberg, rodák z Liberce, který je stejně starý jako tamní
krematorium i Československá republika. Téměř stoletý
muž trpí záchvaty historie, celý život pracoval jako
tramvaják a nikdy nestudoval, ale přesto toho ví o historii hodně. Jednoho dne Krause požádá, aby s ním
vyrazil na poslední cestu střední Evropou. Společně
se vydají vlakem z Berlína do Sarajeva podle starého
průvodce pro Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují
po stopách Winterbergovy dávné lásky Lenky, která
se ztratila na začátku poslední války. Venku je zima a za
okny vlaku ožívají staré, dávno zapomenuté příběhy…

15 roků lásky (P. Hartl) - Realita umí být neuvěřitelná
a skutečné události někdy působí nepravděpodobně.
Aleš by do svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život
bude vypadat takhle. Představoval si ho úplně jinak.
Jednou roku 2001 v dubnu odpoledne se zamiloval
do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by
to porazilo i vola. Tento román vypráví o všem, co musel
zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.
								
Mgr. Jolana Hrušková

Tajemství (R. Třeštíková) - Napínavé vyprávění o lidech
v horách a horách mezi nimi, které už nejde obejít, ale
7
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR, Z. S. NOVÉ DVORY
Naše základní organizace SENIOŘI ČR, z.s. Nové Dvory má
celkem 43 členů (36 žen a 7 mužů). Předsedou organizace
je pan Jiří Rajdl, který se této práci opravdu věnuje a připravuje s členkami výboru nové a nové akce. Na každý měsíc
máme pro naše členy vždy nějakou zábavu a věřte, že bývá
veselo. V březnu jsme oslavili mezinárodní den žen, dále
nás čeká velikonoční posezení, výlet do HORTISU, posezení

u Marušku při vínečku, posezení s kapelou MOTOVIDLO,
turnaj v BOWLINGU, Sousedské posezení a ještě spoustu
dalších … Pokud byste měl někdo zájem rozšířit naše řady,
můžete přijít a stát se členem naší organizace, budeme rádi.
								
Eva Dítětová

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN
Po delší neplánované přestávce jsme se sešli v úterý 8. března
2022 v restauraci U Hájků, abychom popřáli našim členkám
k MDŽ a společně tento svátek oslavili. K poslechu a dobré náladě nám hned v úvodu zahrál novodvorský občan – písničkář
pan Ing. Zdeněk Vřešťál. Jeho vystoupení přispělo k dobré pohodě, vyvolalo na našich rtech úsměv a většina z nás
si s ním i zazpívala a za to mu patří poděkování. Co by to bylo
za oslavu MDŽ, kdyby naše ženy nedostaly přání a kytičku.
Této funkce se ujal předseda organizace a pan Václav Bílek.
Za vzorné vedení kroniky naší organizace byl paní Marii
Turkové předán Diplom. Akce se zúčastnila také starostka

městyse paní Vanda Vöröšová. Někteří z nás si zakoupili
knihu STARÉ ČASY V NOVÝCH DVORECH, kterou napsal
vnuk pana Klimenta Chlupáče. Tuto knihu vydal pan Roman
Krása, jeho potomek. Pan Kliment Chlupáč vykonával funkci
starosty v našem městysi nejdéle ze všech starostů a to od roku
1888 do roku 1915. Knihu je možné zakoupit u předsedy organizace za částku 100 Kč. Dohodli jsme se na plánu našich
akcích na II. a III. čtvrtletí letošního roku.
Jiří Rajdl předseda organizace
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OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN

PLÁN AKCÍ ZO SENIOŘI ČR, Z.S. NOVÉ DVORY NA II. A III. ČTVRTLETÍ 2022
DUBEN - 12. 4. 2022 od 14:30 hod. - restaurace U Hájků - VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
KVĚTEN - 17. 5. 2022 odjezd v 10 hod. - Návštěva zahradnictví HORTIS a STARKL
		
- 28. 5. 2022 - od 15 hod. - Posezení v Zámecké restauraci s kapelou MOTOVIDLO
ČERVEN - 9. 6. 2022 - od 15:30 hod. - restaurace U Hájků - BESEDA O HISTORII NOVÝCH DVORŮ
		
- 18. 6. 2022 - Spoluúčast na zajištění oslav 140. let vzniku Hasičského sboru v Nových Dvorech
		
- 21. 6. 2022 od 15 hod. - Zámecká restaurace TURNAJ V BOWLINGU
ČERVENEC - 12. 7. 2022 od 15 hod. - POSEZENÍ U MARUŠKY S OCHUTNÁVKOU VÍNA
SRPEN - 20. 8. 2022 od 14:30 hod. - Zámecká restaurace - SOUSEDSKÉ POSEZENÍ - zahraje skupina
			 Laura Bohuslava Ryšánka
ZÁŘÍ

- POSEZENÍ POD PERGOLOU fotbalového hřiště - opékání buřtů - termín bude upřesněn
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Sokolský Ježíšek chodí i v březnu. Bohužel Vánoční besídka se
kvůli covidové situaci nekonala v termínu Vánoc, ale sokolský
Ježíšek nezapomněl a dětem nechal na úvodní cvičení, které
začalo až 7. 3., drobnosti pod malým rozsvíceným stromečkem. Pro všechny děti přinesl nádherné kartonové cihličky,
které využijí při cvičení. Hned jsme s malými dětmi vyzkoušely a bylo to super. Také jsme si zazpívali Rolničky a zahráli
hry s většíma dětma. Bylo to moc hezké setkání po dlouhé
době. Také jsme obdrželi jako jednota od ČOS Diplom s krásným 9. místem, které bylo za noční pochod a vycházku při

akci Týden spolu v pohybu. Určitě se této akce zúčastníme
i letos. V nejbližší době nás, kromě cvičení podle rozvrhu,
čeká akce nejen pro členy Sokola, ale i pro všechny příznivce
vítání jara, na Smrtnou neděli 3. 4. 2022. Sraz u bytovek
ve 14:30 hod. Dojdeme odemknout les, cestou si zahrajeme
jarní hry a vyneseme utopit figurínu zimy do Klejnarky.
Těšíme se na všechny účastníky této akce a všem přejeme
hodně zdraví a krásný začátek jara.
								
Lenka Kratochvílová

SOKOL SPOLU V POHYBU
SOKOL SPOLU V POHYBU je projekt ČOS, který se snaží
propojovat lidi všech věkových kategorií pomocí pohybových aktivit napříč celou Českou republikou, který se uskutečnil v termínu 23. 9. až 30. 9. 2021. Sokol spolu v pohybu
je součástí Evropského týdne sportu, který nese motto
Be Active, což je iniciativa Evropské komise na podporu
sportu a pohybové aktivity v celé Evropě.

ne. Celkem se zúčastnilo 232 účastníků. Účastníci obdrželi
diplom, náramky, balonky, malé batůžky s logem Spolu
v pohybu a bombička od T. J. Sokol Nové Dvory. Počet km
při vycházce a nočním pochodu je 320 km. Celkový výsledek se stanoví tak, že se dohromady spočítají km zdolané
každým účastníkem akce (vycházka 28 účastníků krát 5 km
= 140 km, noční pochod 60 účastníků krát 3 km = 180 km.)

Významnou součástí je i večerní běh nebo pochod.

Za účast na tomto projektu jsme v rámci celé ČOS získali
Diplom s krásným 9. místem

Naše jednota se také zúčastnila tohoto projektu a připravila
program na každý den týdnu od 23. 9.–30. 9. 2021.
Ve čtvrtek 23. 9., úterý 28. 9., čtvrtek 30. 9. jsme měli cvičení
pro děti Spolu + zdrávko dospěláci, sobota výstavka kronik
(kronikářka jednoty Helenka Pospíšilová) + fotodokumentace
z táborů a pobytu v přírodě + župní soutěže všestrannosti,
neděle vycházka k Ovčáráku a mlýnu, pondělí 27. 9. večerní
pochod oborou, který měl velký úspěch, 60 účastníků !! Cvičení s MŠ Mašinka Nové Dvory jsme se připravili v pátek 24. 9.
dopoledne, pohybové hry na hřišti s prvním oddělením družiny ZŠ Nové Dvory jsme se připravili na středu 29. 9. odpoled10
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ROZVRH CVIČENÍ TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY
SOKOL NOVÉ DVORY
březen - červen 2022
Kdy začínáme?
Malé děti od 3 let v úterý 8. 3. 2022 od 17 do 18 hod.
a dále každé úterý od 17 do 18 hod. Náplň cvičení: Všestranná pohybová náplň pro danou věkovou kategorii

Žákyně v pondělí 7. 3. 2022 od 17 do 18 hod.
a dále každé pondělí od 17 do 18 hod. Náplň cvičení: základy sportovní všestrannosti

Cvičení pro ženy v pondělí 7. 3. 2022 od 18:30 do 19:30 hod.
a dále každé pondělí od 18:30 do 19:30 hod. Náplň cvičení: cvičení s hudbou pro radost a kondici

Zdravotní cvičení v úterý 7. 3. 2022 od 18:30 do 19:30 hod.
a dále každé úterý od 18:30 do 19:30 hod. Náplň cvičení: při příjemné hudbě protažení a rozhýbání ztuhlých kloubů

Kde se cvičí ?
v sokolovně, vchod do šaten červenými vraty naproti bytovce
S sebou: vhodnou obuv na cvičení a pití
Na sebe: vhodný oděv na cvičení (tepláky, tričko, mikynu)

Za kolik ? členský příspěvěk na kalendářní rok činí včetně pojištění cvičenců
250 Kč žactvo, dorost do 18 let a seniorky nad 65 let, u dospělých cvičenců činí 550 Kč, včetně pojištění.
Příspěvek dospělého nečlena Sokola činí za 1 hod. cvičení 35 Kč, pojištění cvičence se na něho nevztahuje.

Kdo chce být zdravý a fit, přijde si s námi zacvičit !
Na všechny cvičence se těší cvičitelky Sokola Lenka Kratochvílová a Ing. Zdena Zelená
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Tělocvičná jednota SOKOL Nové Dvory
zve všechny příznivce jara
na akci

VYNESENÍ ZIMY ZE VSI,
PŘINESENÍ LÍTA DO VSI
V NEDĚLI 3. 4. 2022
Sraz ve 14:30 hodin před šatnou sokolovny (u bytovek).
Ukončení asi v 16 hod.
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!!!!
Těšíme se na všechny účastníky

CO JSTE HASIČI
Hasiči – rok 2022 – výročí 140 let od založení SDH
v Nových Dvorech

Nejčerstvější akcí byl v uvozovkách hasičský víkend skoro
v polovině března.

V letošním roce uplyne 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Nových Dvorech.

Dne 11. 3. v pátek, proběhlo pravidelné školení členů jednotky
v hasičské zbrojnici, v sobotu 12. 3. jsme prováděli kondiční
jízdy s našimi vozidly včetně mytí vozidel a v neděli 1. 3. nám
byl vyhlášen poplach na požár lesního porostu mezi obcemi
Rohozec a Habrkovice. Vyjeli jsme s T815 a DA.

Při této příležitosti jsme připravili na první pololetí akce:
1.3.–30. 4. Výtvarná soutěž dětí ve spolupráci se ZŠ a MŠ
V Nových Dvorech
8. 3. MDŽ – Květiny našim členkám
18. 3. Posezení s moravským vinařstvím
1. 4. Výroční valná hromada SDH
7. 5. Akce Florián – zábavné odpoledne u hasičské zbrojnice
28. 5. Posezení s moravským vinařstvím
18. 6. Hasičské oslavy na náměstí v ND za podpory novodvorských spolků a finanční podpory městyse
Sběr železa provedeme v podzimních měsících, ale v případě,
že někomu doma železo překáží a chcete ho dát hasičům, dejte
nám vědět a my ho odvezeme v co nejkratší době. Děkujeme.
To na úvod.
12

Na MDŽ jsme opět našim členkám rozvezli kytičku, to se pomalu stává tradicí, která vnikla v podstatě nedávno, v době,
kdy „korona“ vládla světem byl zákaz scházení se.
V sobotu 5. 3. v Malíně proběhl 4. ples hasičského okrsku č. 2,
do kterého patříme. Ples i díky hudbě Staré Klády opravdu vyvedl, místa v sále byly vyprodány předem, a to i díky Jirkovi
Zavoralovi. Zúčastnilo se víc jak 200 platících účastníků
a bohatá tombola jen kvalitu plesu podtrhla.
Ve středu 2. 3. jsme si dovolili pozvat zástupce novodvorských
spolků na schůzku, kde jsme představili naše plány na Oslavy
140 let SDH a podpůrné akce k tomuto výročí. Při našem přá-
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telském jednání jsme nabídli spolupráci i prezentaci spolku
na oslavách. Děkujeme za účast a podporu. V průběhu měsíce
února probíhaly kondiční a seznamovací jízdy s DA Renault
Master tak, aby si všichni členové s odpovídajícím řidičským
oprávněním osvojily jízdu s vozidlem s právem přednosti
v jízdě.

roku. Dne 19. 9. jsme připojili (nástup členů jednotky před
hasičskou zbrojnicí) uctění památky dobrovolných hasičů,
kteří zahynuli při výbuchu rodinného domu. V říjnu proběhlo posezení členů SDH a s cisternou jsme jeli na STK. V sobotu
30. 10 proběhl sběr železa, v listopadu jsme se školili, proběhlo
cyklické školení velitelů jednotek a díky opatřením bylo toto
školení online. V prosinci 16tého, po 20 letech služby, se vydala Avia Furgon k novému majiteli. Sice nezůstává ve službách
některého z hasičského sboru, jak bychom si možná přáli, ale
k soukromému nadšenci, který sbírá a renovuje hasičské stříkačky i elektrocentrály a snad se s ním a jeho sbírkou uvidíme
na našich oslavách. No a 18.12. v podstatě pod stromeček jsme
přivezli od dodavatele AUTO Pošík Uhlířské Janovice devítimístný DA Renault Master.
Jaroslav Dušek

V neděli odpoledne 6. 2. byla vyslána naše jednotka k odstranění stromu na komunikaci mezi bývalým cukrovarem
a „Kuchyňkou“. V lednu proběhly dva svozy elektroodpadu,
bohužel firma, která odvoz pro nás provádí, podcenila kapacitu vozidla a nepodařilo se jim ani na dvakrát odvézt všechen
připravený elektroodpad. V neděli 30. 1. jsme vyjížděli na
požár provozovny do Starého Kolína, kde byl požár naštěstí
zachycen včas. Na místě zasahoval SDH Starý Kolín,
HZS Kolín a naše jednotka. V sobotu 22. 1. 30 minut po půlnoci jsme byly vysláni do Kutné Hory do areálu bývalé Avie,
kde došlo k požáru skladu. Zasahoval HZS Kutná Hora,
SDH Malín a naše jednotka. Slavnostním dnem pro novodvorské hasiče byla sobota 15. 1., kdy došlo k oficiálnímu
předání DA Renault Master naší jednotce. Slavnostního aktu
se zúčastnit ředitel územního odboru HZS Středočeského
kraje plk. Ing. Jiří Pokorný, dodavatel vozidla AUTO POŠÍK
p. Jiří Pošík, zástupci spolků, vedení městyse starostka Vanda
Vöröšová a místostarosta p. Milota Skolil a samozřejmě
členové naší jednotky a SDH. Hodnota vozidla je 1,2 mil. Kč
a na financování se podílelo GŘ HZS, Stř. kraj a městys. Poděkování patří vedení a zastupitelům městyse za podporu a Janu
Duškovi, který má velký podíl za realizaci tohoto projektu.
Sluší se také zmínit, že je to poprvé v historii, kdy jsme
do našich služeb získali nové vozidlo. Poslední číslo ND novin
v r. 2021 jsme nevyužili, tak na závěr v krátkosti, co se asi nejdůležitějšího dělo u nás hasičů v druhé polovině loňského
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SPOLEK PRO NOVÉ DVORY
V letošním roce připravujeme následující akce:

Milí občané, v prosinci minulého roku se nám podařilo uskutečnit již tradiční „Mikulášskou obchůzku“ a novou akci
s názvem „Betlémské světlo v Nových Dvorech“. Světlo
z Betléma jsme převzali od skautů na kutnohorském nádraží
a pečlivě ho uchovávali do 23. prosince, kde jsme ho před
kostelem sv. Martina nabízeli příchozím občanům. Pro zahřátí byl připraven čaj, rum a vánoční trdla. Doufáme, že se vám
akce líbila a těšíme se na další společná setkání.

•
•
•
•
•

Filipojakubská noc – 30.4.
Letní kino (2–3 projekce)
Novodvorské dýňobraní – říjen
Mikulášská obchůzka – prosinec
Betlémské světlo v Nových Dvorech – prosinec
Petr Němec

14
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SPOLEK PRO NOVÉ DVORY

ZDRAVÁ ZELENINA
Petržel je významná pro okysličování organismu, pro podporu nadledvinek a štítné žlázy. Rovněž pomáhá udržovat zdravé cévy, i ty nejjemnější. Prospívá močovému a pohlavnímu
ústrojí, pomáhá při kamenech v ledvinách a v močovém měchýři i při bílkovině v moči, zánětech a ostatních ledvinových
chorobách.
Mrkev posiluje organismus, pomáhá proti vyčerpání a nespavosti. Blahodárně působí na pleť, zabraňuje tvorbě akné.
Je také dobrá na oči. Syrová mrkev je zdrojem mnoha vitaminů: A, B, C, D, E a K. Obsahuje minerální látky železo, vápník,
draslík, hořčík, fosfor, křemík a sodík.
Pomazánka: 4 mrkve, 2 petržele, malá plechovka hrášek sterilizovaný, sůl a pepř podle chuti, pár lžic tatarky, 1 veka, na
ozdobu šunka, vařené vejce. Mrkev i petržel důkladně očistíme
a v mírně osolené vodě vaříme zeleninu tak dlouho, aby byla
poloměkká. Pak vodu slijeme a zeleninu necháme vychladnout.
Vychladlou zeleninu nastrouháme. Přidáme sterilovaný hrášek‚ osolíme‚ opepříme a přimícháme pár lžic tatarské omáčky
– podle množství zeleniny. Mažeme na veku a ozdobíme šunkou a vejcem.
Červená řepa je skvělým zdrojem křemíku nazývaného
„minerál krásy“. Je důležitý pro tvorbu a pevnost vazivových
tkání a kostí, elasticitu a zdraví cévních stěn a v neposlední
řadě pružnost a mladý vzhled pokožky, pevné vlasy a nehty.
Křemík celkově podporuje regeneraci celého organismu,
je proto zpomalovačem stárnutí. V řepě je také vysoký obsah
kyseliny listové. Šťáva z červené řepy se doporučuje jako
prevence a součást léčby rakovinného bujení, stejně tak i pro
rekonvalescenci po její léčbě.
Pomazánka: středně velkou červenou řepu uvaříme v osolené
vodě do změknutí. Vychladlou řepu oloupeme a nastrouháme.
Stroužky česneku oloupeme a prolisujeme. Nastrouhanou řepu
smícháme s česnekem, pomazánkovým máslem a podle chuti
osolíme a opepříme. Pomazánku z červené řepy podáváme
s pečivem.
Okurka - podporuje vylučování moče, takže odvodňuje
a proto je oblíbená při redukčních dietách, tím spíš, že nemá
prakticky žádné kalorie. Čistí krev, játra a žlučník a zároveň

má blahodárný vliv na prostatu. Osvědčuje se při potížích
s močovým měchýřem a ledvinami, zejména při ledvinových
kamenech nebo písku. Zároveň zmírňuje i revmatické potíže.
Vysokým obsahem draslíku pozitivně působí při vysokém
a nízkém krevním tlaku. Stejně tak poskytuje pomoc při zubních potížích a onemocnění dásní, například při zánětech.
Obsahuje také enzym erepsin, který prospívá trávení a zužitkování bílkovin.
Pomazánka: okurku oloupeme, nastrouháme nahrubo a vymačkáme přebytečnou vodu, aby pomazánka nebyla příliš
tekutá. Česnek oloupeme a rozdrtíme. K nastrouhané okurce
přidáme zakysanou smetanu, tavené sýry, česnek, osolíme,
opepříme podle chuti a dobře promícháme. Okurkovou pomazánku se smetanou můžeme podávat k pečivu jako salát nebo
pomazánku a také k masu místo tatarské omáčky.
Okurkový salát: okurku nastrouháme, posolíme. V misce si
rozmícháme vodu, ocet, cukr a nalijeme na okurku. Opepříme
podle chuti.
Rajčata - najdeme v nich spousty vitaminu C, železa a karotenu. Obsahují ochranné proti rakovinotvorné látky - především lykopen, který vychytává v buňkách tzv. volné radikály
(mají za následek stárnutí buněk) a snižuje riziko kardiovaskulárních chorob. Lykopen patří do skupiny karotenoidů
a je nejsilnějším a nejúčinnějším antioxidantem, jenž účinně
bojuje proti všem formám rakoviny. Tomatová šťáva snižuje
u osob s diabetem 2. typu tvorbu krevních sraženin.
Pomazánka: do středně velké misky dáme tvaroh. Omytá
rajčata nakrájíme na maličké kousky a smícháme s tvarohem.
Cibuli nebo pažitku nakrájíme hodně najemno a také smícháme s tvarohem a rajčátky. Pomazánku podáváme s pečivem.
Rajčatový salát: rajčata nakrájíme na měsíčky, přidáme
nakrájenou cibuli, posypeme pepřem, v misce si rozmícháme
vodu, ocet, cukr, sůl, a zálivku nalejeme na směs rajčat a cibule.
Je rajče ovoce, nebo zelenina? Rajče je pro Evropský parlament
ovocem, pro soudy v USA ovocem, pro botaniky ovocem, pro
pěstitele zeleninou, pro kuchaře zeleninou.
Zdroj: internet		
Eva Dítětová
15
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ZPÍVANÁ - DÁREK PRO SESTŘIČKY
V neděli 26. prosince se konala tradiční Štěpánská Zpívaná.
Vystoupil bluesový zpěvák, klavírista a skladatel Jiří „Šlupka“
Svěrák a se svou troškou do mlýna přispěli i členové zapsaného spolku Zpívaná Jan Ingr, Lukáš Kratochvíl, Dušan Lapáček
a Zdeněk Vřešťál. Hráli jsme koledy i naše vlastní adventní
písničky. Mottem Štěpánské Zpívané byla pomoc zaměstnancům covidových center – sestřičkám a doktorům, kteří se starají o nás a naše blízké v nemocnicích. Proto jsme se rozhodli,
že veškerou tržbu za prodané vstupenky použijeme na nákup
kávy, čaje, džusů, moštů, antiperspirantů a hygienických
potřeb, které předáme covidovým centrům v kolínské a kutnohorské nemocnici. K předání těchto dárků došlo začátkem
ledna 2022 (viz foto). Děkujeme všem našim příznivcům, kteří
zakoupením vstupenky přispěli na dobrou věc! „Jsme rádi,
že si na nás alespoň někdo vzpomněl…“ – to jsou slova jedné
sestřičky v kolínské nemocnici. Slouží v těžkých podmínkách
už dva roky… Máme z celé akce opravdu dobrý pocit a věříme,
že se příště přidají i ti, kteří tentokrát nemohli přijít!
Zdeněk Vřešťál za Zpívaná z.s

Milé čtenářky, milí čtenáři, připravili jsme pro Vás jarní vydání Novodvorských novin. V novinách jsme
se opět snažili informovat Vás o nejaktuálnějších a nejzajímavějších zprávách z našeho městyse a také
i o jiných zajímavostech a návodech, jak postupovat v životních situacích. Věřím, že Vás některé články
zaujaly. Poděkování patří všem autorům, kteří poslali články, protože bez nich by noviny nebyly, čtenářům, kteří noviny rádi čtou, protože bez nich by noviny neměly smysl a celé redakční radě, která
se podílela na přípravě vydání tohoto čísla.
Eva Dítětová, šéfredaktorka

Pomalu se blíží Velikonoce, ty nejslunější v roce, ať dobrou náladu pro vás znamenají
a všichni se opravdu báječně mají.
Klidné a pohodové Velikonoce přeje Eva Dítětová, šéfredaktorka

Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 10. 6. 2022; příspěvky je možné zasílat na e-mail novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.

Redakční rada ani šéfredaktorka redakční rady nebudou zkoumat ani posuzovat pravdivost sdělení v příspěvcích a nenesou
za případnou nepravdivost příspěvků žádnou odpovědnost. Každý autor je obsahově i právně odpovědný za svůj příspěvek.
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