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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
s koncem léta začala celková rekonstrukce ulice Nová, včetně
nového chodníku a výměny světel veřejného osvětlení. Nejzazší termín dokončení prací je 10. 12. 2021. Předpoklad je,
že do konce listopadu bude vše hotovo. Ulice Vrchlického čeká
rekonstrukce na jaře příštího roku. Opětovně budeme žádat
o dotaci z MMR. V případě, že bychom s žádostí neuspěli,
bude rekonstrukce Vrchlického ulice financována z vlastních
zdrojů městyse. K tomuto rozhodnutí dospělo zastupitelstvo
po dlouhém, pečlivém zvažování a po podrobném rozboru
možností rozpočtu městyse, který poskytla paní hospodářka.
Finanční situace se od loňského roku výrazně změnila k lepšímu. Na seminářích a setkáních představitelů obcí s odborníky
z různých odvětví ekonomie bylo jasně řečeno, že nyní je nejvhodnější čas investovat. Z hlediska ekonomického a z hlediska potřeb našich občanů by bylo nezodpovědné s rekonstrukcí
ulice Vrchlického otálet.
Předpokládala jsem, že do začátku školního roku se podaří
zprovoznit semafor, který byl poškozen po dopravní kolizi.
Bohužel problém nebyl pouze v přívodu elektřiny. Poškozená
je elektronika a již několik měsíců čekáme na dodání komponentů, které v této době prostě nejsou na skladě. Bezpečnost
dětí byla první den řešena ve spolupráci s PČR. V současné
době v ranních hodinách přechod zajišťují pracovníci městyse, odpoledne, po dohodě s vedením školy, pedagogičtí pracovníci.
Opakovaná havárie odpadu ve zdravotním středisku se nakonec podařila odstranit. Odbornou firmou došlo k tlakovému
proplachu odpadu směrem ven. Poté se objevil následný problém neprůchodnosti potrubí pod stoupačkou, který zavinilo
předchozí ucpání kanalizace.

Rok po dokončení parkových úprav u zdravotního střediska
došlo ke krádeži několika půdo pokryvných keřů. Moc mě
mrzí, že i přes snahu zkrášlovat a udržovat veřejná prostranství, dochází k ničení a neustálému znečišťování našeho
městyse. E to o zodpovědnosti nás všech!
Pokračují jednání ohledně územního plánu. Po návštěvě ředitele národního památkového ústavu u nás v Nových Dvorech
se podařilo najít společné řešení, protože původní vyjádření
by nám neumožňovalo rozvíjet výstavbu. Kompromisní řešení bylo nalezeno též z hlediska životního prostředí. Nyní
žádáme krajský úřad o vydání změny stanoviska. Tak se tedy
posuneme zase o kus dál.
Vážení spoluobčané, přeji Vám hezké podzimní dny a dobrou
náladu.
Vanda Vöröšová
starostka městyse

MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Srdečně Vás zvu na „KOUZLENÍ S DIVÁKY“ s kouzelníkem Michalem Klausem
PÁTEK 1. ŘÍJNA V 15:30 HODIN V ZÁMECKÉ RESTAURACI V NOVÝCH DVORECH
Vážení senioři, přijměte přání všeho dobrého. Zdraví, klidu, porozumění a pohody v kruhu nejbližších.
Vanda Vöröšová
Starostka městyse
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Hodiny úřadu městyse pro veřejnost: pondělí a středa 8–11 hod., 12:30–16 hod.
Knihovna do odvolání otevřena pouze v úterý od 15:30 do 17 hodin.
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v úterý 19. 10. 2021.
ŽELEZNÁ SOBOTA aneb sbíráme vše od šroubku po lokomotivu.
SDH Nové Dvory pořádá v sobotu 30. 10. 2021 sběr železného šrotu.
Poslední svoz BIO odpadu se uskuteční ve čtvrtek 18. 11. 2021.
V pátek 8. 10. 2021 od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 hod. do 14 hod se konají volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu, listopadu a prosinci slaví výročí
svého narození přejeme mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody
v kruhu svých blízkých.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ny plnění předmětu VZ ul. Vrchlického takto: předání a převzetí stanoviště nejpozději do 3. 3. 2022, termín dokončení
díla 6 měsíců od zahájení díla.

ZM schválilo na základě nejnižší cenové nabídky dodavatele
dopravního automobilu pro JSDH firmu AUTO POŠÍK a.s.,
Kolínská 836, 285 04 Uhlířské Janovice, IČO: 26212650
za cenu 1 201 935 Kč včetně DPH.

ZM schválilo Příkazní smlouvu na výkon TDI pro stavbu
„Nové Dvory oprava MR část IO 102 – ul. Vrchlického a část
IO 103 – ul. Nová s paní Hanou Eglovou, Na Magistrále 742,
280 02 Kolín 2, IČ: 40001415 za sjednanou cenu, 174 240 Kč vč.
DPH, která je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

ZM schválilo na základě nejnižší cenové nabídky dodavatele
na akci „Nové Dvory – oprava MK – ulice Nová a ul. Vrchlického“ firmu Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., K Vápence
2677, 530 02 Pardubice, a.s., IČO: 25253361 za nabídkovou
cenu 17 500 000 Kč bez DPH (21 175 000 Kč včetně DPH).

ZM schválilo smlouvu o provádění a zajišťování služeb koordinátora v oblasti BOZP pro stavbu Nové Dvory oprava MK
ulice Nová a ulice Vrchlického s panem Pavlem Krulišem,
Dolní 191, Kutná Hora 2853 IČ 18602495 za cenu 9 680 Kč
měsíčně, přičemž cena zahrnuje cestovní a jiné výdaje koordinátora.

ZM schválilo dotaci z rozpočtu městyse - SK 1933 ČUS Nové
Dvory z. s. ve výši 35 000 Kč, Spolku pro Nové Dvory z. s.
ve výši 35 000 Kč, SDH Nové Dvory ve výši 30 000 Kč.
ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2021 v oblasti příjmů
navýšení o 20 000 Kč, v oblasti výdajů navýšení o 260 000 Kč
a v oblasti financování o 240 000 Kč.

ZM se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou
předmětu plnění a poskytnout dotací do plné výše z vlastních
zdrojů. Mezi vlastní zdroje bude rovněž zahrnuta dotační
podpora ze Středočeského kraje na možné spolufinancování
daného projektu ve výši 300 000 Kč.

ZM schválilo Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
Městyse Nové Dvory spolkům a neziskovým organizacím.
ZM schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou Chládek
a Tintěra, Pardubice a. s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice a. s. IČO: 2528 58361, který upravuje zkrácení termínu dokončení díla ul. Nová a to do 10 12. 2021 a termí-

ZM přijímá investiční dotaci od Středočeského kraje ve výši
300 000 Kč na pořízení DA pro JSDH.
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Nebezpečné křižovatky (J. Hanibal) - Román začíná propuštěním pětapadesátiletého profesora matematiky Bedřicha
Kasala z vězení, kde strávil deset let života za zabití milence
své ženy a svého přítele Matěje Kubíka. Po návratu z vězení ho
čeká několik problémů, musí urgentně vyřešit bydlení a najít si
práci. Obojí se mu podaří vyřešit s pomocí bývalého spoluvězně, ale zaplete se tak do party, která vozí falešné lihoviny a cigarety. Po smrti svého společníka prchá do Paříže, kde hledá
svoji dávnou lásku…

slední rok na střední“. Kniha vypráví o jejich vzájemné přitažlivosti a štěstí, které spolu nacházejí, ale o které musejí bojovat,
když jim stále znovu uniká. Je o tom, jaké to je, projít se poprvé kampusem oxfordské univerzity, na které Ruby od dětství
touží studovat, a přáních, která se možná splní. Kniha vás zve
do světa dramatické první lásky, romantiky studentských let
a napínavých okolností, které svět Ruby a Jamese obklopují.
Řetízek slz (Z. Zimmermannová) - Anna Langová, padesátiletá Němka, při návštěvě banky zjistí, že jí přišly na účet čtyři
tisíce euro. Peníze poukázal jakýsi Abu Usama, kterého nezná, takže neví, zda jí peníze patří. Druhý den je překvapivě
pozvaná na policii, kde se dozví, že Abu Usama je, respektive
byl, její syn Richard, který konvertoval k islámu a v Istanbulu
spáchal sebevražedný atentát, při kterém kromě něho zemřelo
mnoho turistů. Anna je zdrcená, nic nechápe a ve snaze
dobrat se pochopení líčí komisaři Krollovi Richardův život.
Od samého začátku. Kroll je trpělivým posluchačem a doufá,
že něco odhalí. Výslech končí pozdě v noci. Anna odchází
domů a Kroll se pouští do hledání stop…

Stezka mrtvých (S. Blaedel) – Kniha je osmým pokračováním
série S Louise Rickovou, jednotlivé díly je však možno číst bez
znalosti ostatních. Během rituálu zasvěcování do dospělosti
zmizí patnáctiletý chlapec a zanedlouho se ukáže, že není jediným pohřešovaným. Proč všichni mlčí? Co skrývá tajemný
les? Kdo používá Stezku mrtvých, po níž se za starých časů
chodívalo k obětnímu dubu? Najdou se ve Hvalso i dnes
vyznavači dávné severské víry, kteří bohům přinášejí oběti?
Pátrání po pohřešovaném chlapci se pro Louise Rickovou stává nepříjemně osobním. Stopy totiž vedou na panské sídlo,
kam se provdala Louisina nejlepší kamarádka Camilla. Vyšetřování odhalí temné stránky rádoby malebného dánského
venkova, kde každý na každého něco ví a nebojí se toho využít. Louise opět musí čelit vlastní minulosti a čas navíc běží
zběsilým tempem. Podaří se chlapce najít včas.

Láska v troskách (O. Eir) - Novela psaná ve formě deníku se
skládá z drobných všedních postřehů i úvah o závažnějších
otázkách. Čerstvě rozvedená spisovatelka hledá nové základy
partnerského soužití i rodinného života a usiluje o obnovení
pout mezi člověkem a přírodou. Vydá se na cestu po stopách
svých vikinských a keltských kořenů a spolu s bratrem archeologem objevuje zříceniny obydlí svých předků, kteří se snažili žít v harmonii s přírodou a ve vzájemném souladu…
		

Zachraň mě (M. Kasten) – Ruby je nesmělá, puntičkářská
a cílevědomá stipendistka, která se dosud zajímala jen o studium, její rodina je docela obyčejná, ale harmonická; zatímco
James je dědicem starobylého oděvního impéria a příkladem
zkaženého, nevychovaného mladíka, který se snaží „užít si po-

Mgr. Jolana Hrušková

Z NAŠÍ ŠKOLY
Ve středu 1. září 2021 jsme zahájili nový školní rok. Do dvanácti školních tříd nastoupilo 221 žáků. Učit je bude 19 učitelek a učitelů. Školní družina bude mít 3 oddělení s téměř
80 žáky, fungovat bude rovněž školní klub, o jehož naplnění
se ještě bude rozhodovat v průběhu měsíce září, kdy se děti

budou moci přihlásit do některého z nabízených kroužků.
Do mateřské školy nastoupilo 25 dětí. V době hlavních prázdnin byly ve škole nově vymalovány chodby šatny i několik tříd,
některé třídy byly opatřeny novým nábytkem. Škola začala tak
jak v červnu skončila – testováním žáků na covid-19. Trojí
4
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testování skončilo absolutně negativním výsledkem, nikomu
z žáků nemoc při testech nebyla prokázána. Chtěl bych poděkovat všem žákům i jejich rodičům, že k testům přistoupili
s pochopením, a že se nenašel nikdo, kdo by testování jakkoli
bojkotoval. Do nového školního roku, který, doufáme, že pro-

běhne pokud možno normálním způsobem, bych chtěl popřát
všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy hodně trpělivosti, chuti i elánu do celoroční náročné práce.

Ve středu 15. září 2021 se uskutečnil na naší škole sportovní projekt, propagující radost z pohybu na čerstvém
vzduchu - Olympijský běh. Olympijského běhu se zúčastnili všichni žáci naší školy rozděleni podle tříd.
Mladší žáci od 1. do 4. třídy si zaběhli jedno kolečko
okolo fotbalového hřiště (asi 400 metrů), starší měli
trasu delší – kolem hřiště a ještě kolem bloku domků
v Bažantnici (cca 900 metrů). Startérem závodu nebyl
nikdo jiný, než mistryně světa a světová rekordmanka
v běhu na 800 metrů paní Jarmila Kratochvílová.
Tato naše vzácná návštěva z Golčova Jeníkova nejen

odstartovala většinu běžců, ale také podepisovala
dětem medaile, fotografovala se s nimi a vyprávěla
o sportu a lehké atletice. Celá akce byla velmi příjemná.
Vyšlo nám krásné počasí, děti se pohybovaly na čerstvém vzduchu. Rovněž přinesla dětem zajímavé setkání, a já doufám, že s paní Jarmilou Kratochvílovou
budeme spolupracovat ještě trochu hlouběji, a že bude
moci přiblížit a možná i předat našim dětem něco
ze své bohaté sportovní kariéry.

Jan Ingr, ředitel školy

Jan Ingr, ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
LOUČENÍ NEMUSÍ BÝT JEN SMUTNÉ

Loučení je pro každého člověka určitě nepříjemnou záležitostí. Když se musíte rozloučit s dětmi, které po dobu tří, někdy
i čtyř let vychováváte, učíte a prožíváte
s nimi jejich radosti i bolístky, je vám smutno. S těmito pocity se každoročně setkáváme v naší školce na konci školního roku.
Loučíme se s našimi předškoláky a předáváme je do péče školních pedagogů a vychovatelů. Proto
se snažíme toto loučení dětem i sobě nějak příjemně zpestřit.
Každoročně pro ně a jejich rodiče připravujeme tematickou
hru, při které se společně pořádně vydovádíme a zasmějeme.
Letos byla připravena hra s názvem „Zachráníme království“.
Byla situována do zahrady mateřské školy a do přilehlého parku. Cílem bylo najít formuli na uspání draka, který se po tisíci
letech probudil a ohrožoval nejen pohádkové království, ale
i obyvatele Nových Dvorů. Děti si během dopoledního pobytu
ve školce vyrobily čelenky, podle kterých, při zahájení hry,
byly rozděleny do skupin. Na každém stanovišti na ně čekaly
postavy z pohádkového království a zadávaly jim úkoly, na základě kterých získávaly části kouzelného zaklínadla k uspání
draka. Na závěr společně části zaklínadla poskládaly, draka
jím opět uspaly a zachránily pohádkové království a také
všechny obyvatele Nových Dvorů před zničením. Po vyčerpávajícím plnění úkolů přišel čas na občerstvení účastníků. Děti
a rodiče si společně opekli na zahradě špekáčky a občerstvili
se i připraveným ovocem. Následovalo slavnostní předávání
Pamětních knížek všem našim předškolákům a slavnostní
přípitek šampaňským. Na samý závěr tohoto dne bylo pro
všechny připraveno „letní kino“. S touto nabídkou přišli členové Spolku pro Nové Dvory a my jsme ji s nadšením přijali.
Dokonce se podával i popcorn. A protože jsme nechtěli porušovat tradici, měli předškoláci možnost, společně s paní učitel-

kou Verčou a asistentkou Alicí , strávit noc v mateřské škole.
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na realizaci tohoto
zábavného (pozdního) odpoledne podíleli – paní učitelce
Verče, která přípravě věnovala spoustu svého volného času,
asistentce Alici, Katce Pavlíkové (často s námi spolupracuje),
Katce Rajdlové a především Daně Kremlové, která se bravurně
zhostila ztvárnění hnedle dvou pohádkových postav – draka
a skřítka a v těchto dvou kostýmech se doslova pařila po celou
dobu hry. Dík patří samozřejmě i členům Spolku pro Nové
Dvory – jmenovitě panu P. Vaškovi, A. Němcovi a P. Královi.
Poslední červnový den byl díky této plánované akci plný smíchu a zábavy a loučení nebylo vůbec smutné. Našim malým
„prvňáčkům“ přejeme, aby si to ve škole užívali stejně, jako
u nás ve školce – s radostí a nadšením. Mateřská škola
se dětem ve školním roce 2020/2021 zcela uzavřela v pátek
9. července. Přerušení provozu jsme využili nejen k čerpání
dovolené, ale i k plánované rekonstrukci. Do herny jsme pořídili nový koberec a kuchyňka na výdej jídla byla vymalována
a opatřena novou kuchyňskou linkou a myčkou na nádobí –
vše v celkové hodnotě cca 44 tis. Kč. Mateřské škole byl také
poskytnut finanční dar na pořízení keramického kruhu.
Dárcem byl pan ing. J. Žíla, kterému tímto děkujeme. Dětem
tak můžeme v rámci našeho vzdělávacího programu nabídnout další zajímavou aktivitu.
Mateřská škola zahájila školní rok 2021/2022 ve středu 1. 9.
2021 s počtem 25 dětí. Povinného vzdělávání se zúčastňuje
deset z nich. V kolektivu jsme přivítali nejen devět nových
dětí, ale i novou asistentku pedagoga Terezu M. Doufám,
že se všem „nováčkům“ bude v naší Mašince líbit a společně
prožijeme skvělý školní rok.
Eva Procházková
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CO JSTE HASIČI
Letní prázdninové měsíce jsou nenávratně pryč a ani přes léto
jsme se nenudili. V závěru měsíce června jsme měli časově
hodně náročný zásah. Dne 25. 6. jsme byli vysláni na meziokresní pomoc na Kolínsko, do Krakovan, kde došlo k požáru
stodoly a obytného domu. Vyjížděli jsme s T 815 a posádkou
1+3 v 5.16 hod. a na základnu jsme se vrátili ve 21.30 hod.,
tj po 15 hodinách. Ale návratem nic nekončí, musí se doplnit
voda, pohonné hmoty, připravit náhradní čistou výstroj
a vybavení tak, aby v případě potřeby mohla jednotka znovu
vyjet. Z hasičky jsme se rozešli půl hodiny před 23 hodinou.
O den dříve Honza Vízner zareagoval na výzvu Transfuzní
stanice Čáslav a jako prvodárce se zúčastnil dokonce se svojí
mamkou, která darovala krev po 37!!!

ka střešní krytiny na obytný dům. Třetí den proběhla pokládka druhé poloviny střechy domu a garáže. Náročné pracovní
dny probíhaly v teplotách nad 30°C. Velké poděkování patří
klukům za jejich pomoc, a také našemu kamarádovi z Mutěnic, který klukům poskytl v penzionu bezplatný azyl. Po tomto výjezdu jsme se domluvili a vyčlenily určitou část spolkových peněz, k tomu jsme přidali vybrané prostředky od našich
členů a do Mikulčic jsme poslali 10 000 Kč. I všem, kdo přispěl
finanční hotovostí, děkujeme. V sobotu 11. 7. proběhla tradiční řízená degustace vín, a protože bylo krásné počasí, proběhlo před hasičskou zbrojnicí s největší účastí v historii těchto
setkání. Příznivci moravského vína měli možnost okoštovat
13 vzorků vín+tři mimo „ soutěž“. Akce se vydařila a už připravujeme podzimní. A protože máme rádi víno, opět jsme
kývli a pro seniory jsme pomohli se zajištěním malé degustace
o týden později. Věříme, že i toto posezení při vínečku
se vyvedlo. Další červencový výjezd jsme měli 29. 7.
ve 21.18 hod. na požár v Kutné Hoře, 6. patro osmi podlažního
domu. Po příjezdu a průzkumu byla naše jednotka poslána
zpět na základnu. V srpnu jsme díky dotaci od městyse
na činnost spolku koupily 3 stany pro zajištění spolkových,
případně obecních akcí. A protože se podařilo získat i finanční podporu z fondu MAS Lípa, budeme kupovat džberové stříkačky pro zajištění akcí pro děti.
		
Jaroslav Dušek

Tornádo na Moravě. Zareagovali jsme a vyhlásili v Nových
Dvorech sbírku potřebného vybavení. Děkujeme všem, kdo
přispěl. Současně jsme začali připravovat výjezd na Moravu
a 7. - 9. 7. se jelo pomáhat do obce Mikulčice, kam se vezla
i sbírka. Martin Dušek, který tuto akci inicioval, ji dostal na
starost a spolu s ním jel Jan Vízner, Martin Procházka, Tomáš
Topol a Mirek Potměšil (kluci z Církvice a Olšan). Bohužel
se dalším našim klukům nepodařilo uvolnit se zaměstnání.
Ihned po příjezdu do Mikulčic, nahlášení se krizovému štábu
a vyložení sbírky, se pustili kluci do rozebrání cihlové zdi
a očištění cihel a po skončení se jeli ubytovat. Druhý den ráno
proběhlo vynošení palet zdícího materiálu na půdu domu,
poté následoval výkop pro základ nové zdi a do večera poklád-
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
U Marušky na zahradě bylo veselo, když se 20. července sešlo
28 seniorů na posezení při ochutnávce vína, kterou pro nás
připravili manželé Zuzka a Jaroslav Duškovi. Ochutnali jsme
celkem 8 druhů moravského vína. Při ochutnávce a povídání
nám rychle uteklo úterní odpoledne. Poděkování patří Marii

Turkové za umožnění akce na její zahradě, Vaškovi Bílkovi,
který nám zahrál na harmoniku a manželům Duškovým
za provedenou ochutnávku.
Jiří Rajdl, předseda ZO SENIOŘI ČR
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
V sobotu 14. 8. 2021 jsme se sešli v Zámecké restauraci
v Nových Dvorech na Sousedském posezení, které vonělo štrúdlem a dalšími dobrotami z trouby. Byly zde také vystaveny fotografie umění našich členek v pěstování jiřinek.
Do soutěže o nejlepší novodvorský štrúdl anebo něco lepšího
z trouby se zapojilo 15 soutěžících. Porota, která hodnotila
tyto dobroty, byla ryze mužská. Že to chlapi neměli vůbec lehké, vyplývalo z rozmanitosti dobrot. Byl tam štrúdl, šátečky,
rolády, koláče, řezy a to v různém provedení. Porota vyhodnotila jako nejlepší štrúdl od L. Hubalové a šátečky od I. Hanzlíkové. Na 2. až 3. místě se umístily E. Wassebauerová s věnečky
a T. Bílková s roládou. Do soutěže v pěstování jiřinek se zapojilo 20 členek, z nichž jako nejlepší pěstitelky byly vyhodnoceny J. Vojtíšková, L. Hubalová a K. Rajdlová. Tuto akci jsme
mohli uskutečnit díky sponzorům; zde patří poděkování
Řeznictví - uzenářství U Pozdníků, Řeznictví M. Říha, Mateř-

ské škole v Nových Dvorech, VAPASKU s.r.o. Nové Dvory,
Potravinám Nguen Dinh Hungen, Fyzioterapii Veroniky
Sýsové, Vodouchovému světu Jiřího Rajdla, manželům Prchalovým, manželům Duškovým a řadě našich členů, kteří
do tomboly také přispěli. Tuto akci jsme mohli uskutečnit
díky finančnímu příspěvku Městyse Nové Dvory a MAS Lípa
pro venkov Zbraslavice. Přestože teploměr ukazoval tropickou teplotu, bylo to pro účastníky příjemně strávené sobotní
odpoledne. K tomu nám přispěla Českomoravská dechová
hudba z Čáslavi Věnovanka, pod vedením kapelníka Václava
Musílka. Krédo této kapely je MUZIKU DĚLÁME S ÚCTOU
A LÁSKOU. A to nám tito mladí muzikanti dechové hudby
dokázali, že to není jenom heslo.
Jiří Rajdl předseda ZO SENIOŘI ČR
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SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

Plněné rohlíčky dle receptu od paní Ivy Hanzlíkové.
1/2 kg polohrubé mouky, 1 máslo, 6 dkg droždí, 12 lžic mléka, 1 vanilkový cukr, 1 celé vejce,
citronová kůra. Těsto rozdělíme na 6 dílů. Každý díl rozválíme na placku a rozdělíme
na 8 dílů a nakonec dílu dáme lžičku náplně a srolujeme. Upečené obalíme v cukru.

Štrúdl dle receptu od paní Libuše Hubalové.
300 g hladké mouky, 250 g másla /Hery/, 70 g cukru moučka, 1 vejce, 2 polévkové
lžíce mléka, citronová kůra, 2 polévkové lžíce rumu, špetka soli, bílek na potření.
1 hodinu nechat uležet v lednici.
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POSEZENÍ V CHATĚ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
NOVÉ DVORY
V úterý 14.9.2021 senioři navštívili mysliveckou chatu
v Nových Dvorech, kde nás přivítal předseda spolku pan
František Valenta. Seznámil nás s historií mysliveckého spolku a výstavbou této chaty. Po jeho vystoupení následovala
diskuze a dotazy na téma myslivosti. Zajímavá byla prohlídka
trofejí, obrazů a fotografií. Milé překvapení nám připravil
nejstarší člen spolku pan J. Dvořák, který nám zahrál na harmoniku, a společně jsme si zazpívali několik písniček. Protože
řada členů naší organizace byla v této chatě poprvé, byli překvapeni její útulností a její výzdobou a také padla poznámka,
že senioři v Nových Dvorech by také pro svoji činnost potřebovali klubovnu. Děkujeme vedení mysliveckého sdružení
a zejména panu F. Valentovi o umožnění návštěvy jejich myslivecké chaty. Při zpáteční cestě jsme měli možnost si prohlédnout vodárenskou věž.
Jiří Rajdl, předseda ZO SENIOŘI ČR
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POSEZENÍ V CHATĚ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ
NOVÉ DVORY
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Základní organizace SENIOŘI, z.s. NOVÉ DVORY
pořádá

BESEDU S MUDr. ĽUBICÍ VESELOU
4. 10. 2021 od 15:30 hodin
v Restauraci U HÁJKŮ Nové Dvory

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za hezké odpoledne 14. 8. pořádané klubem seniorů.
Děkuji p. Rajdlovi a výboru, že se snaží pro nás připravovat
podobné aktivity. Hudba Věnovanka z Čáslavi, která nám
všem hrála ve svižném tempu, byla skvělá. Tombola díky
Novodvorským podnikatelům byla bohatá, jak pro potěchu
oka, tak i pro potěchu žaludku. „Pečení z trouby“ bylo zastoupeno různými druhy závinů, koláčů, zákusků a naše chuťové
pohárky si přišly na své. Co mi však chybělo, byla účast více
lidí. Pozvánky byly rozneseny, ale zájem novodvoráků byl mizivý. Možná jste si říkali, že je vedro (mě také), že vás bolí nohy

(mě také), že nemůžete dýchat (já také), ale přece nepatříme
do starého železa, abychom jednou za rok nemohli vytáhnout
paty z domu. Vím, že dechovka každého neláká, ale věřte,
dovede pozvednout náladu. Je velká škoda, že větší účastí
nemůžeme poděkovat všem, kteří to pro nás organizují a kteří
se nám snaží zpříjemnit všední dny. Proto bych vás chtěla
poprosit ať senioři nebo ostatní přijďte příště mezi nás a určitě
si kousek zábavy každý užijete.
Marešová J.

POVINNÉ VÝMĚNY KOTLŮ 1. A 2. EMISNÍ TŘÍDY DO 31. 8. 2022
Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se od 1. 9. 2022
nebudou moci provozovat kotle na tuhá paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které nebudou splňovat
nejméně 3. emisní třídu, dle normy ČSN 303-5. To znamená,
že kotle první a druhé emisní třídy budou muset být nahrazeny kotli s vyšší emisní splňující Ekodesing, což je požadavek
na nízkoemisní provoz kotlů dle Nařízení komise (EU)
2015/1189. Provozovatel, který bude provozovat kotle 1. nebo
2. emisní třídy po 1.9.2022 riskuje pokutu do výše 50 000 Kč.
Hlavním cílem výměny kotlů je zlepšení kvality ovzduší
ve městech a obcích. Při výměně kotlů mohou občané využít
vyhlašovaných dotačních programů jednak z Operačního
programu Životního prostředí nebo z programu Nová zelená
úsporám. Jako nové zdroje budou podporována tepelná čerpadla, automatické i ruční kotle na biomasu a pravděpodobně

i kondenzační kotle na zemní plyn. Zákon o ochraně ovzduší
ukládá provozovatelům kotlů povinnost související s provozem kotlů a tou je provádět pravidelně nejméně jednou za tři
roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje
na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu
od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění a na vyžádání předkládat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení
kontroly. V případě nedodržení této povinnosti je sankce
do výše 20 000 Kč. Cílem kontrol je odborné seřízení kotlů
v provozu, tak aby produkovaly co nejméně emisí, zvýšení
informovanosti o volbě správného paliva, správném způsobu
obsluhy, správné péči o kotel, která zajistí maximální životnost kotle a úsporu energie (životnost kotle se snižuje např.
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spalováním odpadu nebo při provozu bez předepsané akumulační nádoby) a správném skladování paliva. Příslušné orgány
ochrany ovzduší budou v rámci své kontrolní činnosti identifikovat domácnosti provozující kotle 1. a 2. emisní třídy a prověřovat, zda provozovatelé kotlů dodržují povinnost provedení pravidelné kontroly technického stavu a provozu kotlů
na pevná paliva jedenkrát za tři roky.
Vytápění dřevní hmotou. U kotlů na dřevo je třeba věnovat
velkou pozornost spalování dostatečné suchého dřeva (o vlhkosti do 20 %). Spalování dřeva o určité maximální vlhkosti
je povinností, která je dána výrobcem kotle a je uvedena
v návodu k jeho obsluze. Spalování nedostatečně suchého dřeva je porušením pokynů výrobce kotle a současně i porušením

povinností dané zákonem o ochraně ovzduší. Suché dřevo má
oproti vlhkému výrazně vyšší výhřevnost (až o 80 %) a vyšší
spalné teplo, proto je jeho spalování energeticky výhodnější.
Dva roky vyschlé dřevo má průměrnou hodnotu vlhkosti
20 %, spalování takto suchého dřeva doporučuje většina
výrobců kotlů určených pro použití v domácnostech. Odborně způsobilé osoby (technik pověřený kontrolou kotle nebo
kominík) mohou poskytovat obyvatelům informace o správném skladování dřeva, o prospěšnosti spalování suchého dřeva čímž se sníží množství vypouštěných znečišťujících látek
do ovzduší a zvýší se účinnost spalování a sníží se náklady
na vytápění.
Eva Dítětová

Dobrou chuť
CUKETOVÉ JEDNOHUBKY PLNĚNÉ KUŘECÍM MASEM
Budeme potřebovat: 2 cukety, 1 ks kuřecí prso, 2 stroužky česneku, 50 g tvrdého sýra, kečup, sůl, pepř, olej,
bazalku, pečící papír, špejle. Cuketu nakrájíme po délce na tenké plátky, poklademe na plech, který jsme vyložily
pečícím papírem. Osolíme a pokapeme olejem. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme na 180 stupňů
cca 5–7 minut. Kuřecí maso nakrájíme na velmi tenké plátky. Osolíme, potřeme olejem, prolisovaným česnek
a necháme chvíli marinovat. Na každý plátek cukety položíme plátek kuřecího masa, posypeme strouhaným
sýrem, poklademe bazalku, pokapeme kečupem a srolujeme. Cuketové záviny spojíme špejlí a pečeme při teplotě
180 stupňů cca 25 minut. Dobrou chuť!

Milé čtenářky, milí čtenáři, připravili jsme pro Vás podzimní vydání Novodvorských novin. V novinách
se snažíme informovat Vás o nejaktuálnějších a nejzajímavějších zprávách z našeho městyse a také
i o jiných zajímavostech a návodech, jak postupovat v životních situacích. Velké poděkování patří opět všem
autorům, kteří poslali články, protože bez nich by noviny nebyly a čtenářům, kteří noviny rádi čtou, protože
bez nich by noviny neměly smysl.
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. 12. 2021; 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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