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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
po dokončení ulic Na Tržišti a Nová se rekonstrukce dočkali
i obyvatelé ulice Vrchlického, která byla zkolaudována
14. června 2022. Během tří let se tak podařilo zvýšit komfort
našich obyvatel v uvedených ulicích a tím i zlepšit úroveň
vzhledu našeho městysu. S tím souvisela i výměna sloupů
veřejného osvětlení včetně svítidel za úspornější ledkové.
Hledisko hospodárného provozu a především snížení finančních nákladů na energii je zejména v dnešní době velmi
potřebné. Realizace rekonstrukce komunikací Nová a Vrchlického nebyla vůbec jednoduchá. Předcházela jí leckdy napjatá a náročná jednání zastupitelstva. Ale nakonec se všechno
podařilo uskutečnit. Víte, že došlo k postupné rezignaci
některých zastupitelů i jejich náhradníků a zůstali jsme nakonec v minimálním možném počtu pěti členů. Přes všechny
tyto, možná i záměrné překážky, jsme to dokázali a já si velmi
vážím konečného rozhodnutí zastupitelů, kteří pochopili
nutnost plánovanou akci dovést k cíli. Souvisely s tím i další
kroky. Proto si vážím také rozhodnutí zastupitelů ohledně přijetí úvěru, který bychom již nikdy za tak výhodných úrokových podmínek nezískali. Stejně náročná a dlouhá byla jednání o tom, zda, v případě nepřidělení dotace, budeme moci ulici
Vrchlického ufinancovat z vlastních zdrojů. Děkuji paní Roubíčkové, naší hospodářce za zodpovědně vypracovaný a předložený vývoj finanční situace s ohledem na to, aby městys
byl schopen i nadále prosperovat. Na pracovních poradách
bylo toto téma diskutováno několikrát, neboť všichni jsme
si byli vědomi závažnosti celé situace. Zvážit pro a proti
nebylo snadné. Vezmu-li v úvahu zdražování materiálu
i pohonných hmot, to by nám již v současné době neumožnilo
rekonstrukci Vrchlického ulice zrealizovat a dovést do zdárného konce. Zbytečné kumulování finančních prostředků
vzhledem k inflaci není hospodárné. Jediný způsob, jak je
zhodnotit, je investovat. Samozřejmě smysluplně, což se také
stalo, protože komunikace slouží našim lidem. Hospodaření
městyse je ve velmi dobré kondici, což plyne i z výsledků auditů hospodaření.
Nyní podrobněji k Vrchlického ulici. Tato stavba se v průběhu
prací ukázala velmi náročnou. Jak po technické, tak samozřejmě i po finanční stránce. O problémech se starou dešťovou
kanalizací a únikem vody do podloží jsem psala v minulém
vydání. Nutné nepředvídatelné práce byly způsobeny nesprávným provedením přípojek inženýrských sítí v minulých
letech. Ukázalo se, že všechny tyto vícepráce byly nezbytně
nutné z důvodu správného založení komunikace a činily necelé 2 800 000 Kč. Celková rekonstrukce se taky vyšplhala
na částku 12 414 167,97 Kč. Stejně jako při rekonstrukci přede-

šlých dvou ulic bylo naší snahou vyjít vstříc těm obyvatelům,
kteří požadovali nový sjezd, nebo rozšíření stávajícího sjezdu.
Tam, kde to umožnily dané předpisy bylo vyhověno, ale bohužel ne vždy to bylo možné. K těmto změnám je třeba vyjádření
PČR a silničního úřadu.
Pozornost jsme věnovali samozřejmě také památkovým
objektům. Poslední etapou oprav zámku bylo točité schodiště.
Na náměstí se opravy dočkala i druhá část oplocení s kapličkami, tentokrát u hotelu Rudolf. Nejen naši občané mohou
navštívit opravenou kapli sv. Kříže, která je dominantou
celého areálu. Lokálními opravami ohradní zdi, které probíhaly postupně, ještě nekončíme. Zanedlouho začnou práce
na opravě márnice a po jejich skončení bude upravena písková
cesta.
Plánovaná a uskutečněná byla výměna oken v MŠ a vybudování zázemí pro školní klub v prostorách bývalé kuchyně. Podařilo se nám tedy uskutečnit další z dobrých nápadů a využít
tak prázdný, nevyužitý prostor. Nákladná, ale potřebná z hlediska bezpečnosti dětí byla rekonstrukce školní tělocvičny.
Mimo běžných oprav a částečné rekonstrukce obecních bytů
byla vyměněna střešní krytina na zdravotním středisku.
To vše se díky našemu zastupitelstvu, ale i poctivé práci zaměstnankyň úřadu městyse podařilo za mimořádně těžkých
podmínek zvládnout.
Co mne trápí je, že v sezóně nestíhají pracovníci sekat porost
a upravovat ulice. Že jen těžko dovedou někteří obyvatelé pochopit a přizpůsobit své soukromé osobní požadavky a sladit
je se sousedy, nebo potřebami ostatních obyvatel. Že řidiči
parkují na zelených plochách a chodnících. Že získané dotace
zdaleka nedosahují požadované výše.
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Webové stránky našeho městyse změnily vzhled i strukturu.
S firmou Galileo při tvorbě webu komunikovala převážně
paní Dítětová, které patří moje poděkování. Věnovala tomu
hodně času a úsilí. Stránky jsou určitě přehlednější a zároveň
splňují současné legislativní požadavky. Pro zjednodušení přístupu k informacím můžete využít mobilní aplikaci V OBRAZE a mnozí z Vás uvítají mapový portál Mapotip. Zanedlouho
zde najdete také nový územní plán.

Je moc dobře, že kulturní život se díky obětavosti pořadatelů
u nás také vrátil do normálních kolejí. Proběhlo poměrně dost
akcí, pořádaných spolky i městysem. Jsem ráda, že se opět
můžeme scházet, že mohu navštívit naše jubilanty, a že jich
je dost, kteří se dožívají vysokého věku. Těším se také na vítání občánků, které plánuji na září.
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Vážení a milí spoluobčané, přeji Vám léto plné pohody a sluníčka,
dětem nádherné dlouhé prázdniny.
Absolventům naší školy držím palce,
ať se jim daří v oborech, které si zvolili.
Vanda Vöröšová
Starostka městyse
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VELIKONOČNÍ KONCERT
Po více než dvou letech jsme se mohli setkat na Velikonočním
koncertu v kostele s. Martina v Nových Dvorech. Opravdu
krásné vystoupení! Nádhernou pozitivní atmosféru vnímali
snad všichni přítomní. Velikonoční nedělní podvečer se mimořádně vydařil. Po ukončení koncertu si posluchači doslova

vytleskali další přídavek. Poděkování patří všem účinkujícím!
Hráli a zpívali: Zdeněk Vřešťál, Honza Ingr a Dušan Lapáček
se skupinou JeToJedno.
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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DĚTSKÝ DEN
Nedělní odpoledne 12. červnového dne patřilo našim dětem.
Ve spolupráci s SDH, Vodáckým klubem a TJ Sokol byly pro
děti připraveny soutěže, hasičská technika, a oblíbená projížďka na lodích. Celé odpoledne pak vyvrcholilo v zahradě
Zámecké restaurace představením „Na zahrádce je tak sladce“.
Divadélko Kůzle dovede skvěle zapojit děti do děje příběhu.
Divadélko Kůzle je u nás již potřetí, vždy s jiným představením. Malým divákům se bezesporu líbí. Jejich bezprostřední

reakce mě vždy dostanou. Jsem ráda, že se děti bavily. Samozřejmě nechyběly nějaké ty sladkosti a maličkosti pro radost.
Děkuji za sponzoring Řeznictví - Uzenářství U Pozdníků
Nové Dvory a internetovému obchodu Váš chovatel.cz Nové
Dvory.
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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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.
Vítání občánků – 10. 9. 2022
Svoz nebezpečného odpadu – 19. 10. 2022 – odpad dejte před své domy. Nebudou vyváženy pneumatiky.
Nádoba na sběr jedlých olejů nově umístěna ve spojovací ulici mezi Vrchlického a Nová.
„Sběrný dvůr“ je otevřen každou sobotu vždy od 9 do 11 hodin.
Byly spuštěny nové webové stránky našeho městyse. Zájemci mají možnost si stáhnout mobilní aplikaci – Sledujte
informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Vzhledem k velké vytíženosti byl Z-BOX u zdravotního střediska rozšířen.
MUDr. Ľubica Veselá – dovolená od 27. 6. do 1.7. zástup MUDr. Beznoska Pavel Čáslav, od 4. do 8. 7. zástup
MUDr. Svoboda Radoslav Třemošnice, od 11. do 15. 7. zástup MUDr. Čápová Lucie Čáslav, od 15. 8. do 19. 8. zástup
MUDr. Beznoska Pavel Čáslav.
Fyzioterapie Veronika Sýsová, DiS. – dovolená od 26. 7. do 6. 8. 2022.
MUDr. Jitka Bramborová – dovolená od 8. 8. do 19. 8. 2022.
Kostel sv. Martina je majetkem Městyse Nové Dvory, a proto lze v kostele uspořádat civilní sňatek. Ke kostelu
navazuje otevřená arkádová chodba zakončená ozdobným dvouramenným schodištěm oválného půdorysu. Bližší
informace: 327 571 261

Prezident republiky vyhlásil volby do Zastupitelstev obcí a stanovil jejich konání na
pátek 23. září 2022 od 14 hod. do 22 hod. a sobotu 24. září 2022 od 8 hod. do 14 hod.
Současně s volbami do Zastupitelstev obcí se budou konat volby do 1/3 Senátu.

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.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ZM schválilo Memorandum o partnerství a spolupráci při
poskytovaném řešení odpadového hospodářství Městyse
Nové Dvory s firmou Elektrárny Opatovice, a.s., č.p. 478,

533 45 Opatovice nad Labem, IČO 27567320 a AVE CZ,
Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 49356089.
5
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ZM schválilo Pravidla pronajímání bytů ve vlastnictví Městyse Nové Dvory a ruší usnesení ZM č. 12/7/15 ze dne 8. 6. 2015,
kterým byla schválena předchozí Pravidla pronajímání bytů
ve vlastnictví Městyse Nové Dvory.

ZM schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6010070/SOVB/167/2021 s ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín IV, Podmoky, Teplická 874/8, IČO: 24729035. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu ve výši 27 469
Kč. Obtížené pozemky ve vlastnictví městyse 2048, 2007,
1994, 1991, 1971, 1976, 1969, 1896, 1898, 1897, 2145.

ZM schválilo finanční příspěvek Pečovatelské službě
Kutná Hora, Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora,
IČO: 61926973 na rok 2022 ve výši 6 200 Kč, který bude použit
na výdaje spojené se službami klientů Městyse Nové Dvory.

ZM schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027374/19, Nové Dvory knn, p.č. 489/19
s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV. Podmoky,
IČO: 24729035. Dotčené pozemky ve vlastnictví městyse
p.č. 489/1 a 489/3 budou vypořádány jednorázovou náhradou
ve výši 10 000 Kč.

ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6030079/VB01
Nové Dvory, garáže č.p. 465/13 - knn s ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, zastoupena firmou Elektro Martínek s.r.o., Kolín IV, Polepská 667,
IČO: 28167325. Za omezení vlastnického práva pozemků
městyse p.č. 465/1, 475, 516/1 bude vyplacena jednorázová
náhrada ve výši 2 000 Kč.

ZM schválilo Smlouvu o zřízení služebnosti s firmou České
Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 Břevnov, IČO: 24738875 k pozemkům ve vlastnictví městyse
p.č. 1880, 1879/1, 1882, 1898, 1897. Služebnost bude zřízena za
jednorázovou náhradu 21 500 Kč.

ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 05802/21/0028 RSD-518526/2021-12 s CETIN, a.s.,
Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4 - Nusle, IČO: 65193390. Obtížené pozemky ve vlastnictví městyse p.č. 1897, 1898, 1879/1. Služebnost bude sjednána za náhradu 10 000 Kč pro každý z pozemků zatížený
služebností.

ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2022 v oblasti příjmů
navýšení o 169 600 Kč, v oblasti výdajů navýšení o 2 969 600
Kč, v oblasti financování navýšení o 2 800 000 Kč.
ZM schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou Chládek
a Tintěra, Pardubice, a.s. , K Vápence 2677, Zelené Předměstí,
530 02 Pardubice, IČO: 25253361, kterým se navyšuje cena
za splnění předmětu smlouvy o dílo o 2 291 614,95 Kč
bez DPH. Celková cena za rekonstrukci Vrchlického ulici činí
12 414 167,97 Kč vč. DPH.

ZM schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohoda o umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s.,
Děčín IV, Podmoky, Teplická 874/8, IČO: 24729035, zastoupená ELPRO-DELICIA, a.s., Strakonická 174, 261 01 Příbram V,
Zdaboř, IČO: 61672637. za omezení vlastnického práva
pozemků ve vlastnictví městyse p.č. 1641/121 bude vyplacena
jednorázová náhrada ve výši 3 500 Kč.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

dovolené, má dvě nádherné dcerky a skromné sny, které jako by se jí čím dál víc vzdalovaly… Dvě ženy, dva
osudy. V jednom místě se jejich životy protnou a poté
se z nich stanou kamarádky. Na první pohled úplně
odlišné a přitom v mnohém tolik podobné…

Slzy a smích (T. Keleová – Vasilková) - Slzy a smích.
Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás všech se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily. Eva je učitelka
na základní škole, žije ve spokojeném manželství a zdá
se, že jí ke štěstí nic nechybí. Kamila je na mateřské
6
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Rozhodne se bojovat o manžela i dceru, ale tento boj
s nejistým výsledkem je ze všech nejtěžší…

Andělíčkářka (C. Läckberg) - Osmý případ Eriky Falckové a Patrika Hedströma. O Velikonocích roku 1974
zmizela z ostrova Valö rodina Elvanderových. V jídelně
bylo prostřeno ke svátečnímu obědu, ale u stolu našli
jen roční dceru Ebbu. O mnoho let později se Ebba
do téhož domu vrací s manželem. Rozhodli se, že dům
zrekonstruují, sotva však s opravami začnou, pokusí
se někdo jejich dům podpálit. A když Ebba a Marten
odstraní podlahu v jídelně, najdou pod prkny zaschlou
krev. Zdá se, jako by jim zlo z minulosti bylo stále v patách. Při vyšetřování žhářského útoku Patrik Hedström
a jeho kolegové neustále narážejí na starý, nevysvětlitelný případ zmizení. Ten velmi zajímá i Patrikovu ženu
Eriku, která o záhadě chce napsat knihu. Nezbývá než
se společně pustit do náročného pátrání. Dočká se letitá záhada konečně svého rozuzlení?

Samotářky (B. Šťastná) - Minulost naší rodiny nás
ovlivňuje, i když ji neznáme. Ludmila, Amálie, Věra. Tři
ženy, které kromě samotářství spojuje i rodinné tajemství, z něhož zná každá jenom střípek. Nejmladší Věra
se snaží hádanku rozluštit: Proč její babička Ludmila
nikdy nevychází z bytu? Proč se její matka Amálie
schovává v rozpadlé usedlosti? A kdo je vlastně stará
Škrlandová – přízrak, nebo skutečná osoba? Hledání
odpovědí vede až k jednomu dávnému létu, kdy se
spustil řetězec událostí, který se dosud nezastavil.
Srdcaři (J. Veselka) - Zkuste si představit, že jste na
sále a stojíte nad nemocným člověkem, jehož srdce
budete za chvíli operovat. Co by vám v tu chvíli běželo
hlavou? Mysleli byste víc na pacienta, na sebe, anebo
snad na někoho, koho milujete? Báli byste se? Možná
za dveřmi sedí někdo, kdo čeká na každou vaši chybu,
a třeba je to váš bývalý přítel. Lékaři Burian Kremnický
a Daniel Kryl právě takové situace řeší. Od poloviny
šedesátých let sledujeme proplétání jejich kariér
i osobních životů a na pozadí proměňující se společnosti s nimi zažíváme velké úspěchy, ale i chvíle, v nichž
se jim jejich vlastní osud vymyká z rukou… 		

Hájovna (K. Kubíková) - Píše se rok 1985. Linda žije na
hájovně, která je součástí vojenského prostoru, v němž
jsou umístěni ruští vojáci. Nemá je ráda a obává se jich,
ale se svým osobním životem mladé manželky a matky
je spokojená. Jedné noci změní hloupá legrace nezvaných hostů její osud v tragédii a Linda se ocitne ve vězení. Musí se vyrovnat s tvrdým trestem a mnohaletým
odloučením od manžela Vojtěcha a teprve čtyřměsíční
dcery Aničky. Oporou jí je mimo manžela i kamarádka
Hanka. Po propuštění z vězení se vrací na hájovnu,
na které ji pomalu, ale definitivně nahradila Hanka.

Mgr. Jolana Hrušková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V pátek 8. dubna proběhl na základní škole zápis dětí do 1.třídy. K zápisu se v řádném termínu dostavilo 30 dětí. Průvodce
budoucím prvňáčkům dělali žáci z 9. a 7. třídy.
Zdroj: skola@zsndvory.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
Jaro nám přineslo mnoho pěkných dní a
s nimi i velikonoční svátky. Naši nejmenší
se na ně připravovali v dostatečném předstihu. Společně s paní učitelkou Verčou se
vrhli na keramické tvoření. Vyrobili si velmi vkusnou nádobu, jakýsi tvarově zajímavý květináč, do kterého si vysadili pšenici
a ozdobili proutky břízy a kraslicí. Domů si
tak odnášeli vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekoraci.
V keramickém tvoření pokračovali i dál. Pod jejich rukama
vznikali veselí zajíčci, kteří zavěšení na větvích kroucené vrby
potěšili každého, kdo vcházel do parku u mateřské školy.
Venkovní velikonoční výzdoba byla obohacena i o kurníky se
slepicemi a vajíčky. I ony k Velikonocům patří. Tato výzdoba
se setkala s velmi příznivým ohlasem nejen místních občanů,
ale i těch, kteří se v Nových Dvorech zastaví, aby si zde nakoupili, nebo procházejí jako turisté náměstím.

Letošní rok jsme naplnili nejrůznějšími akcemi. Jednou z nich
byl i polodenní pěší výlet do zámeckého divadla na Kačině.
V rámci podpory ekologické výchovy dětí jsme shlédli interaktivní pohádku nazvanou „O Balynce, dobrém štěněti a třídě
nízkých kamarádů“, kterou společně připravili herci Karlovarského hudebního divadla a Divadla Dětí. „Právě zatoulané
štěně Balyna potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten
by chtěl předvést čarování, ale nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. Štěně Balyna vypátrá, kdo dělá nepořádek a
společně s dětmi zařídí nápravu.“ Děti byly do jevištního dění
přímo zapojeny, aby si přes vlastní zkušenost osvojily základní
principy ekologického chování.
Zápis do mateřské školy, který probíhal ve dnech 2. 5.–4. 5.
2022 bohužel nedopadl pro všechny zájemce dobře. Kapacita
školky nedovoluje přijmout více než 25 dětí. Od září v našem
kolektivu přivítáme 7 nových dětí ve věku 2,5–4 roky s trvalým pobytem v Nových Dvorech.

V letošním roce se nám naskytla příležitost pořídit dětem malou motýlí zahrádku. Cílem je ukázat dětem proces vývoje
motýla prostřednictvím přímého pozorování. Začátkem května jsme obdrželi pět housenek motýla babočky bodlákové.
Děti každý den pozorovaly jejich růst a postupné zakuklení.
Pak už jsme jen společně čekali na zázrak přeměny zakuklené
housenky v motýla. Pro děti i pro nás dospělé to byl opravdový
zážitek. Kukly postupně praskaly a v nich se začal objevovat
motýl se složenými křídly. Až po chvíli se nám ukázal v celé
své kráse. Několik dní jsme nechali motýli v zahrádce, do které jsme umístili plátek pomeranče, aby mohli sát šťávu. Pak
jsme je společně vypustili do volné přírody. Tento projekt měl
u dětí takový ohlas, že prosily rodiče, ať jim motýlí zahrádku
pořídí i domů.

V měsíci červnu nás ještě čeká akce, kterou pro naše předškoláky pořádají žáci 9. ročníku ZŠ, „pasování na prvňáka“.
Pamětní knížku a šerpy pro tuto akci každoročně zajišťuje
zřizovatel – tedy Městys Nové Dvory. Pro rodiče chystáme
v závěru měsíce dramatizaci pohádky „Zvířátka a loupežníci“
a na čtvrtek 30. června je opět zařazeno tematické soutěžní
odpoledne pro děti a rodiče s posezením u ohně a slavnostním
rozloučením s předškoláky.
Prázdninový provoz je naplánován do 15. července. MŠ
bude uzavřena od 18. července do 31. srpna. Nový školní rok
2022/23 zahájíme ve čtvrtek 1. září.
Eva Procházková
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NA NÁVŠTĚVĚ V ART – STYLU
Firmu Art-Style v Nových Dvorech každý z nás zcela nepochybně zná. Také jistě ví, co se v ní vyrábí a prodává. Možná
ale každý neví, že je v ní umístěna světová rarita – největší
skříň na světě. Byla vyrobena zaměstnanci této firmy během
necelých tří měsíců. Její výška je 606 cm, šířka 407 cm a hloubka 150 cm. Dveře skříně jsou vymalovány alegorií čtyř ročních období a dolní zásuvky motivy historických památek
Nových Dvorů. Skříň je vyrobena ze smrkového a lipového
dřeva s minimálním využitím strojové výroby. Každý, kdo
si ji prohlédne pochopí, proč byla zapsána jako největší skříň

na světě do Guinessovy knihy rekordů. Je velká, je prostorná,
je nádherná. Naší mateřské škole byla nabídnuta prohlídka
tohoto světového unikátu a my jsme ji s nadšením přijali.
I malé dítě dokáže ocenit něco tak neobvyklého a mistrovsky
vyvedeného. Určitě každému doporučujeme vidět ji na vlastní
oči.
Věřte, že to stojí za to.
Eva Procházková
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR, Z. S. NOVÉ DVORY
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ
V úterý 12. dubna 2022 jsme se sešli v počtu 31 členů v restauraci U Hájků na Velikonočním posezení. V úvodu vystoupila
paní Hana Rathouzová, která nás seznámila s historií Velikonoc a velikonočních zvyků. Následovala soutěž ve znalostech
ze života zvířat a v malování kraslic. Ty nejlepší získali sladkou odměnu. Vyvrcholením byla tombola, ve které někteří
z nás vyhráli zajímavé ceny.
Po občerstvení k dobré náladě nám zahrál Vašek Bílek na harmoniku.
Jiří Rajdl, předseda organizace

NÁVŠTĚVA ZAHRADNICTVÍ HORTIS U ČÁSLAVI
Dne 17. 5. 2022 jsme se vypravili na prohlídku
Zahradnictví HORTIS a někteří z nás zašli i do Zahradnického centra STARKL. Bylo nás 13 a většina
z nás si koupila nějaké kvítí nebo zeleninovou sadbu do zahrádky. Nejvíce obdivované byly rozkvetlé
a barvami zářící rododendrony.
Jiří Rajdl, předseda organizace
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BESEDA O BYLINKÁCH
Dne 26. 5. 2022 nám lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbauer přednášel o bylinkách a mastičkách. Přiblížil nám význam
a možnost využití bylinek. Někteří z nás si domů odnesli zakoupenou mastičku.
Jiří Rajdl, předseda organizace
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POSEZENÍ V ZÁMECKÉ RESTAURACI S KAPELOU MOTOVIDLO
V sobotu 28. 5. 2022 jsme prožili zábavné odpoledne s pražskou kapelou MOTOVIDLO, pod vedením pana Romana
Krásy Zličínského, který je potomkem bývalého starosty
našeho městyse Klimenta Chlupáče.

lečně s kapelou zazpívala. Domů jsme odcházeli vesele naladěni a jsem přesvědčen o tom, že toto jejich vystoupení u nás
nebylo poslední.
Jiří Rajdl, předseda organizace

Repertoár kapely obsáhl hudbu od Bacha až po Vlacha. Jejich
vystoupení bylo velmi zábavné a vtipné. Většina z nás si spo-
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BESEDA O HISTORII NOVÝCH DVORŮ
Ve čtvrtek dne 9. 6. 2022 nám v restauraci U Hájků přednášela
paní Olga Stehlíková o historii Nových Dvorů. Přednáška
byla zaměřena hlavně na hrobku Chotků a byla doplněna
snímky přímo z krypty hrobky, které nám poskytla starostka
městyse. Promítání obrázků nám zajistil pan Pavel Vaško
ze Spolku pro Nové Dvory. S velkým zájmem zúčastněných

posluchačů se setkalo promítání historických fotografií z našeho městyse. Děkujeme paní Stehlíkové za přednášku, při
které jsme se vrátili do historie místa, kde žijeme.
Jiří Rajdl, předseda organizace

VYDAŘENÉ ODPOLEDNE
V úvodu tohoto článku vám položím otázku: Myslíte si, že stáří a bowling jde k sobě? Teď se usmějete jako já.
Ani já jsem tomu nechtěl věřit, když při sestavování plánu akcí
na letošní rok padl návru uskutečnit turnaj v bowlingu.
Nejdříve jsem si myslel, že je to recese, ale členská základna
to přijala velice kladně, takže j já jsem se na tento turnaj těšil,
který se uskutečnil 21. 6. 2022 v Zámecké restauraci. Bylo to
odpoledene plné legrace, smíchu a někdy byly předvedeny
i dobré výsledky v pokoření figurek.
Ti co se zúčastnili a bylo nás 15, určitě byli spokojeni a již plánovali další turnaj. V závěru mohu napsat, že akce se vydařila
a není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Jiří Rajdl, předseda organizace
14
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Kromě pravidelného cvičení pro Předškolní děti, žactvo,
ženy a zdrávko máme i další akce. V sobotu 14. 5.
2022 jsme se zúčastnili župních závodů v atletice –
stadion Kolín – Borky, Chybička se nám vloudila, dopravu z Kolína hl. n. na zastávku Kolín – zastávka a dále
do Českého Brodu zajišťují busy. Jelikož jsme nevěděli,
že máme vystoupit v Kolíně U Pošty, krásně jsme
se projeli dálkovým busem do Českého Brodu (jiná
zastávka ani cestou nebyla) a zpátky. Na náladě nám
to neubralo, děvčata si „50“ zaběhla kolem kaštanu,
nasvačili jsme se, za necelou hoďku tím samým auto15

busem jsme se vrátili do Kolína, vystoupili U Pošty, došli
na stadion a stihli jsme větší část závodu – kriket, dálka,
běh na 300 m. Těch 50 m si děvčata uběhla u kaštanu
v Brodě. Závody byly skvělé, počasí se vydařilo, konkurence byla silná. Přesto se děvčatům Moně Najjar,
Nikolce Škarkové a Irence a Janičce Truhlářové podařilo celkové umístění na 21. až 29. místě ze 43 závodnic
mladších žákyň. Kromě naší jednoty, se zúčastnily jednoty Velký Osek, Pečky, Hořátev, Poděbrady, Libice
nad Cidlinou, Sokoleč, Kolín. Takže Diplom od naší jednoty, drobnosti a zmrzlina ve Futuru byly zasloužené.

2 / 2022
Akce i pro veřejností byl projekt v rámci MOVE WEEK =
celoevropský týden v pohybu jehož jsme se zúčastnili
za podpory MAS Lípa pro venkov a uskutečnili Sokolení
ve dnech 23. a 24. 5. 2022. Celková účast byla
50 účastníků a 10 členek jednoty. Všichni byli úžasní

a obdrželi certifikát o účasti, omalovánky a placku od
ČOS, mňamky od jednoty.
Lenka Kratochvílová
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Další akce i pro veřejnost – v sobotu 4. 6. jsme v rámci projektu Evropská míle uskutečnili vycházku s mottem:
Pokusme se chůzí společně nasčítat 100 mil (1 míle = 1,6 km) s cílem navštívit románský kostelík svatého Jakuba
v Jakubě. Nakonec se nám podařilo 70 mil, ale i to se počítá. Vycházka kolem Ovčáráku byla hezká a paní průvodkyně v kostelíku úžasná. Účastníci obdrželi certifikát Evropská míle, placku od ČOS a krátký odpočinek v Jakubské
hospůdce byl příjemný a účastníci úžasně spokojení.
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Další akce byla 12. 6. 2022 - spoluúčast na Oslavách dne dětí pořádaných Městysem Nové Dvory. Naše stanoviště bylo opět v Zámecké zahradě, kde děti plnily na 11 stanovištích úkoly sportovního zaměření. Dětem se celkově
akce velmi líbila. Nám také. Byla to hezká akce.
						
Lenka Kratochvílová

CO JSTE HASIČI
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala,
nebo se staňte hasičem!

s družstvem 1+3, DA zůstalo v záloze. Návrat na základnu
po druhé hodině ranní. Na místě zasahovaly jednotky HZS
Kutná Hora, Čáslav, Kolín, letiště Čáslav, SDH Malín a Chotusice. Trochu radosti v této divné době nás čekalo v pátek 18.3.,
kdy mezi nás opět přijel náš kamarád vinař se svým vínem.
Degustace 13 vzorečků 2021 + uvítací 2020 byly skvělé a opět
kapacita praskala ve švech. Vlastně druhá podpůrná akce
k oslavám.

V dnešním vydání to vezmeme postupně od poloviny března,
tak jak šel čas. V pátek 11. 3. od 18 hod. proběhlo pravidelné
školení členů naší jednotky tak jak nám ukládá zákon, hned
v sobotu proběhly kondiční jízdy s T815 CAS 32 a DA Renault
Master a po skončení jízd se obě auta po zimě opláchla. A aby
byl víkend úplný, v neděli 13. 3. v 15.25 hod. jsme vyjížděli na
požár lesního porostu mezi obcemi Rohozec a Habrkovice.
Vyjelo se s T815 a DA. Na místě zasahovala HZS Kutná Hora
a Čáslav. V úterý 15. 3. ve 22.35 hod. byla vyslána naše jednotka na požár seníku do obce Chotusice. Vyjela T815 CAS32

To byl pátek a v sobotu jsme se konečně dostali k několika
odloženému pálení dřevěného odpadu na požádání obce. Včera ejchuchu dnes práce. V neděli 20. 3. v 6.25 hod. jsme vyjeli
na požár zemědělské budovy v obci Horka I – Borek. Zasaho18
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140 výroční valná hromada našeho sboru. V neděli 3. 4. 2022
oslavil pan Jaroslav Dušek, nositel titulu Zasloužilý hasič
krásné 80-té narozeniny. K životnímu jubileu mu přišla popřát starostka městyse paní Vanda Vöröšová a místostarosta
p. Milota Skolil. Se svou gratulací nemohli chybět ani hasiči
zastoupeni starostou SDH Nové Dvory Ing. Ladislavem Janem
Cinerem a členkou výboru SDH Janou Polívkovou.

vali jsme v dýchací technice, s námi zasahovaly jednotky HZS
Čáslav, JSDHO Vrdy a Žehušice. Návrat v 9.30 hod. a po naplnění cisterny vodou jsme o hodinu později nahlásili připravenost k dalšímu výjezdu. Den na to, pondělí 21. 3. v 17.30 hod.
byl naší jednotce vyhlášen poplach na požár travního porostu
u obce Chotusice. Během jízdy k zásahu se s námi spojilo
OPIS Kladno s informací, že na místě jsou dostačující síly
a prostředky a vrátilo nás zpět na základnu, takže pohoda.

Troška toho sportu 9. 4. 2022 – běh na rozhlednu. Naše
jednotka tam měla dva zástupce (Petra Bucifala a Martina
Procházku) v kategorii nositel dýchací techniky. Prostě navleč
se do kompletní výstroje, v které zasahuješ u požáru, na záda
hoď dýchák, nasaď masku a vyběhni co nejrychleji až na
vrchol rozhledny. Nejlépe 2x, lepší čas se počítá.

Je úterý 22. 3. a v klubovně naší zbrojnice probíhá školení členů jednotky BOZP a školení řidičů služebních vozidel. Jen dvě
hodiny, co jsme se rozešli po školení BOZP je vyhlášen
poplach a naše jednotka vyjíždí v úterý 22. 3. ve 21.34 hod.
do obce Horušice na požár obytného domu. Na místě jsme
zasahovali v dýchacích přístrojích v půdním prostoru, zajišťovali dodávku vody do zasahujících CAS a částečně
řídili dopravu. Vyjížděli jsme s T815 CAS32 posádka 1+3 a DA
Renault M. 1+2. Po návratu, kdy bylo doplněno PHM a voda,
jsme nahlásili připravenost k dalšímu výjezdu v 01.00 hod.

Těžce na cvičišti, lehce na bojišti. V pondělí 11. 4. jsme
si vzali v práci dovolenou, nebo náhradní volno a vyrazili
do Poděbrad, kde jsme měli možnost si zatrénovat na Dräger
Fire Dragon Poděbrady. Plynový kontejner, kde se pohybujete
v dýchací technice a trénujete správné postupy. V pátek 29. 4.
v 17.21 hod. nám byl vyhlášen poplach na požár odpadu
a klestí za N. Dvory u bývalé čerpací stanice. Na místě zasahovala HZS Kutná Hora a naše jednotka.

Hoří louka, hoří les, kam pak pojedeme dnes. To už to dlouho nebylo, čtyři dny a čtyři výjezdy po sobě. Čtvrtek 24. 3.
ve 2.46 hod. jsme vyjeli k obci Horušice na ohlášený požár
lesa. Návrat na základnu ve 3.50 hod.

Jaroslav Dušek

Pořád se něco děje. V úterý 29. 3. proběhlo školení členů jednotky – nositelů dýchací techniky a v pátek 1. 4. se uskutečnila

AKCE FLORIAN
Další podpůrná akce proběhla v sobotu 7. 5., kdy jsme při příležitosti svátku sv. Floriana (4. 5.) připravili zábavné odpoledne u hasičské zbrojnice. Pro děti jsme připravili hry a prohlídku techniky a jejich snažení jsme odměnili drobnou sladkosti.
A aby bylo veselo, celým odpolednem nás provázala živá
muzika. Trochu jsme měli obavy, zda někdo přijde na akci
týden po vydařené akci „čarodějnice“ Spolku pro ND, ale přišlo cca 40 dětí, takže za nás spokojenost. Díky všem za účast
a poděkování těm, kdo pomohl tuto akci zorganizovat.
V pátek 20. 5. ve 4.23 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach
do Bernardova na dopravní nehodu a požár vozidla. Před výjezdem nám byl z důvodu nepotřebnosti zásah zrušen. Druhý
výjezd toho dne jsme měli ve 22.04 hod. do obce Třebešice
na padlé stromy přes vozovku. Po cestě v obci Církvice jsme
pomohli jednotce HZS KH s odstraněním stromu na průtahu
obcí u rest. Vosrkráč a po dojezdu do Třebešic jsme odstraňovali směrem na Kluky na třech místech stromy přes vozovku.
Po cestě zpět byl odstraněn strom zasahující do komunikace
mezi obcí Církvice a Třebešice. U Nových Dvorů jsme
na spojovače vyčistili komunikaci od větví z topolů. Návrat
na základnu přesně o půlnoci. V březnu byla vyhlášena první
akce k oslavám, a to pro děti soutěž v kreslení v ZŠ a MŠ. Sešlo
se 65 prací a ve středu 1. 6. ve spolupráci se ZO Senioři ČR
proběhlo hodnocení. Úkolem komise bylo vybrat v každé
kategorii 3 nejlepší práce. To sice bylo náročné, protože všechna díla byla opravdu pěkná, ale nakonec se podařilo a ve stře-

du 15. 6. došlo v Základní a Mateřské škole k závěrečnému
předání ocenění těch nejlepších prací naší soutěže. Předání
se za náš sbor zúčastnil starosta SDH Ing. Ladislav Jan Ciner
a Dana Kremlová a za Seniory předseda p. Jiří Rajdl. Děkujeme dětem za krásné výtvarné práce a naším hodnotitelům
za výběr těch nejlepších prací.
V neděli 6. 6. jsme přijali pozvání na dětský den ve Starém
Kolíně, kterou pořádá SDH Starý Kolín a Okrašlovací spolek
za podpory obce na statickou ukázku naší techniky. Děkujeme
za pozvání.
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Další neděli 12. 6. pořádal městys Nové Dvory dětský den,
a i zde jsme nechyběli. Mimo nás se na něm představil Sokol
a vodáci.
V týdnu před samotnými oslavami jste dostali do schránek
Hasičské noviny - 140 let SDH Nové Dvory, zde jsme vám snad
stručně představili náš sbor, naši činnost i historii. Dokonce
jste si mohli přečíst, jak asi probíhá náš výjezd k požáru a ti
kdo jste byli přímo na oslavách jste ho zažili naostro. Ne nebyl
to cvičný poplach, jak to možná vypadalo, ale výjezd na požár
lesa u Sv. Kateřiny. Zasahovalo tam cca 15 hasičských cisteren
min 3 hodiny.
Jaroslav Dušek

OSLAVY 140 LET SDH NOVÉ DVORY 18.6. 2022 - FINÁLE
Oslavy se povedly, alespoň za nás. Super počasí, až
trochu horko, ale dalo se, fajn muzika, ukázali jsme
historickou techniku, výstavku historických relikvií,
návštěvníci se mohli prohrabat v našich fotoalbech
a zavzpomínat na doby minulé. Připravili jsme a rozdávali návštěvníkům drobné propagační předměty,
ženám žeton do nákupního košíku a mužům otvíráky
s naším logem. I podle toho odhadujeme, že se tam
ukázalo min. 140 dospělých osob. A to nám možná někdo proběhl bez povšimnutí. Městys bez hasičů a hasiči
bez podpory a spolupráce městyse by nefungovalo.
Proto jsme pozvali všechny emeritní starosty městyse
p. Tichého, p. Strnadovou, p. Žílu, p. Rajdla a současnou
starostku p. Vöröšovou, a jako poděkování jsme jim
předali plakety jako výraz díků za spolupráci, další pamětní plaketu paní starostka převzala i pro městys.
Chtěli jsme i poděkovat spolkům, které nám pomohli
s oslavami a pamětní plaketu převzali zástupci Seniorů,
Sokola, Spolku pro ND. Bohužel nedošlo k předání
ocenění našim členům, díky vyhlášenému poplachu,
příležitost ale k předání bude určitě jindy. Předali jsme
ale věrnostní stužku za 60 let u sboru p. Jaroslavu
Duškovi st. kterou mu předal p. Málek zástupce OSH
Kutná Hora. Děkujeme za vřelá slova paní starostce
Vandě Vöröšové, která ve svém projevu ocenila práci
našich členů SDH a připomněla činnost jednotky SDHO,
kterou městys zřizuje, a i její práci ocenila. Slova chvály
jsme slyšeli od p. Petra Málka, člena výkonného výboru
OSH Kutná Hora. Prostě chvála potěší. A co dalšího
se dělo? Děti se měly možnost vyřádit na skákacím
hradu, nechat si zmalovat obličej, zasoutěžit si nebo
si něco vybarvit. I na hladové či mlsné jsme mysleli.
Trdelník, klobásy a plátky masa na grilu, pivo, limo, víno,
dortíky, kafe, oříšky všech chutí. Prostě kdo nepřišel,
o hodně přišel.
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Co za mě největší frajeřina? Když přemýšlíte dva
měsíce, zda budeme dělat nějakou akční ukázku naší
jednotky, pak řeknete ne, starostí bude dost. A pak...
Pak deset minut před slavnostním zahájením vám písknou poplach na požár lesa, kluci naskáčou do cisterny
a čtyři hodiny jedou pomáhat. Přesně jak jsem psal
v novinách, které jsme vydali k výročí. Nevíme dne
ani hodiny, kdy nás zvednou. A jsme stále připraveni
pomáhat. Ni zisku, ni slávy. Jsem hrdý na naše kluky
a na všechny, kdo i nadále zajišťovali oslavy. Něco se
možná nepovedlo, třeba pěna – ale kluci museli k požáru. Něco snad slíbit můžeme, materiál na pěnu máme,
budeme hledat příležitost, jak ji udělat.
A teď poděkování
Děkujeme za pomoc a podporu:
Městys Nové Dvory – finanční podpora oslav
Řeznictví Pozdník – sponzor, vynikající klobásy a maso
si všichni chválili
Jiří Žíla – Sponzor
Spolek po ND – kluci u trdelníku – Aleš Němec, Pavel
Vaško a Radek Němeček
Sokol ND tělocvičná jednota – hry pro děti
Senioři ZO – malování
Zdeněk Vřešťál – hudební vstup – Zděnku, děkujeme
moc
Paní Jelínková – Dortíky a kafčo
Ondra Spitzer a Klára Honcova (St. Kolín) ti se nám starali o gril
Lenka Najjar – oříšky všech chutí
Martin Procházka a jeho kamarádi – ohnivá show
SDH Konárovice, Záboří n. L., Třebešice – zapůjčení
techniky
JSDHO Uhlířské Janovice – ukázka stříhání, chlazení a
záskok za naše kluky
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Hasiči Starý Kolín, kteří bohužel také odjeli na požár
a zůstali tam celou noc hlídat.

NEHRAJEME SI NA HASIČE,
JSME HASIČI TĚLEM I DUŠÍ!

A naši členové a příznivci.

Jaroslav Dušek

Děkujeme všem, bylo to super a byla radost s vámi tuto
akci uspořádat.
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SPOLEK PRO NOVÉ DVORY

FILIPOJAKUBSKÁ NOC S DETEKTIVNÍ ZÁPLETKOU
Milí občané, Filipojakubská noc představuje v lidových zvycích dobu večera a noci před prvním květnovým dnem.
Je opředena tajemnem, magií a vírou v čarodějnice. I Nové
Dvory a jejich občané byli v tento magický čas svědky sletu
čarodějnic a nám bylo potěšením vás na tento večer pozvat.
Snažíme se, aby naše akce byly zábavné a odcházeli jste s příjemnými vzpomínkami a pocity. Přípravy na akci probíhaly
necelé dva měsíce, kdy bylo zapotřebí zajistit dřevo pro stavbu
hranice, drobné občerstvení pro vybavení kiosku a především
vymyslet zábavný program pro malé čarodějky a černokněžníky. Již na předchozích akcích jsme spolupracovali s místní
mateřskou školkou a tuto spolupráci si nemůžeme vynachválit. Paní učitelky jsou profesionálky, pro které je práce s dětmi
posláním. Veliké poděkování patří především paní učitelce
Veronice Volejníkové, která byla autorem celého dětského
programu a je nám velikou posilou. … „Veroniko, děkujeme!“
Letošní FJ noc si vyžádala pozvání největšího detektiva všech
dob, Sherlocka Holmese. Ten přijel za dětmi na kole až z dalekého Londýna a společně pátrali po ztraceném lektvaru lásky
a přátelství. Ukradla ho totiž jedna z pěti přítomných čarodějnic a ta byla nakonec usvědčena a následně i upálena. Nebýt
statečných dětí, kdo ví, jak by to celé dopadlo! Počasí nám přá-

lo a společně se zapálenou hranicí tvořilo příjemný jarní večer.
Účast dětí a jejich rodičů byla velice hojná a to je pro nás velikou odměnou. Věříme, že se společně uvidíme i na následující
akci, letním kinu, které pro vás a vaše ratolesti připravujeme
na závěr školního roku – 30. 6. Těšíme se na vás! Někteří z vás
již zaznamenali novou tabuli spolku u obchodu s potravinami. Bude sloužit k informování občanů o plánovaných a zároveň již uskutečněných akcích. Děkujeme manželům Kedrštovým za možnost umístění tabule.
Závěrem děkujeme spolku SK 1933 ČUS Nové Dvory z.s.
za možnost využít prostory a kiosek, městysi Nové Dvory
za finanční podporu, panu D. Pošíkovi za technickou pomoc
s výčepem a vám všem, kteří se akce zúčastnili!
Členové Spolku pro Nové Dvory
Aleš Němec, Pavel Král, Luboš Suk, Jana Sadílková, Dalibor
a Iva Miervovi, Radek a Dana Němečkovi, Tomáš a Zuzka
Hubalovi, Andrea Dušovská, Olina Stehlíková, Nikola Řandová a Pavel Vaško.
Pavel Vaško
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ZPÍVANÁ - SLAVILI JSME VÝROČÍ
Oblíbená akce Zpívaná v Nových Dvorech má za sebou již
60 koncertů – v dubnu se konal koncert skupiny Neřež s hostem Jaroslavem Křížem ze skupiny Crossband. Šedesátka
je úctyhodné číslo, i přes pandemii se nám stále daří vyprodávat sálek v restauraci U Hájků. Začínali jsme koncertem
26. 12. 2014 a od té doby se každý rok koná nejméně 10 koncertů! Vystoupili u nás velmi známí umělci – namátkou Jaroslav
Samson Lenk, Žalman, Krausberry, Rybičky 48, Pavlína
Jíšová, již zmiňovaná skupina Neřež, ostravský komik Jiří
Krhut, Jitka Vrbová, Vojta Kiďák Tomáško a další. Naším
cílem je také uvádění méně známých amatérských umělců
z našeho regionu. Mohu jmenovat například skupinu Hluchý
jak pařez, Marcela Kříže či Lukáše Kratochvíla. Na podzim

letošního roku chystáme opět bohatou nadílku koncertů.
V září k nám přijede stále víc oblíbená kapela Epydemye,
v říjnu přivítáme Žalmana, v listopadu vystoupí skupina
Nezmaři a prosinec patří již tradičně Štěpánské Zpívané
25. 12. Sledujte web Zpívané www.zpivana.webnode.cz anebo
mi pošlete na mailovou adresu vrestal@atlas.cz váš email,
já vás zařadím do databáze příznivců Zpívané a budu vám
posílat informace o chystaných koncertech. Jsme rádi, že
na koncerty začíná chodit i stále více novodvoráků. Bez vás
by se Zpívaná už dávno nekonala. Děkujeme vám a těšíme
se na podzimní setkávání u kvalitní muziky. Zdeněk Vřešťál
za Zpívaná, z.s.

KVĚTÁKOVÝ SALÁT SE ŠUNKOU
1 ks malý květák /cca 300 g/, 6 ks cherry rajčátek, 1 ks šalotka, 150 g šunky od kosti,
2 vrchovaté lžíce kysané smetany, 2 vrchovaté lžíce majolky, mletý bílý pepř, sůl,
2 lžíce citronové šťávy, Hrst zelené natě z cibulky.
Květák rozebereme na růžičky a v osolené vodě, do které přidáme citronovou šťávu, uvaříme na skus cca 10 minut. Na sítku
necháme okapat a zchladnout.
Zakysanku smícháme s majolkou, osolíme a přidáme bílý pepř. Šalotku a šunku nakrájíme na drobné kostičky, rajčátka
na půlky, naťovou cibulku na proužky.
Všechno promícháme, případně dosolíme. Necháme vychladit. Podáváme s pečivem.

Období školních prázdnin je časem pro pohodu a odpočinek.
Přejeme dětem krásné prázdniny a nám všem hezkou dovolenou.
Redakční rada
Milé čtenářky, milí čtenáři, opět jsou tu Novodvorské noviny, ve kterých jsme se snažili vás informovat o nejdůležitějších
zajímavostech a událostech, které se staly. 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.
Skvělé léto je, když svítí slunce, fouká příjemný větřík, ptáci zpívají a sekačka na trávu je pokažená. Užívejte slunných
dní!
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. 9. 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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