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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
i přes nelehké a složité období se všichni snažíme, pokud
je to jen trochu možné, zachovat běžný chod našich životů
v soukromí i v zaměstnání. První vlnu jsme ustáli, co přinese
ta další, nikdo netuší. Plánování akcí je vždy s otazníkem,
protože dopředu nikdo z nás neví, jaká opatření z hlediska
epidemie budou přijata. Také „Putování se sv. Jakubem“ bylo
z jarního termínu přeloženo na září.
Již třetím rokem je náš městys zařazen do trasy této celorepublikové akce, kterou pořádal HUS Hlízov v sobotu pátého
září. Nové Dvory se měly čím pochlubit. V letošním roce sice
návštěvníci nemohli shlédnout interiér zámku, ale pouze jeho
nádvoří, ale měli jsme pro ně dvě velká překvapení. Jedno
čekalo v kostele sv. Martina, kde byla instalována poměrně
rozsáhlá výstava maleb a kreseb paní Slávky Tyrkasové. Kdo
ji navštívil, jistě mi dá za pravdu, že bylo na co se dívat. V těchto prostorách jsme se mohli pochlubit také zrestaurovaným
původním lustrem a lampou věčného světla. Lustr byl nainstalován na konci srpna. Také lavice prošly speciální úpravou,
která měla zamezit šíření houbových chorob a červotoče. Jsou
v přírodní barvě starého dřeva. Úpravu bezplatně provedl
ART Style, za což panu Ing. Bilému velmi děkuji. Druhým
překvapením byla zpřístupněná kaple sv. Kříže po proběhlé
rekonstrukci, která byla oficiálně dokončena předáním právě
den před konáním „putování“. Někteří z Vás této příležitosti
také využili a do kaple jste zavítali. Nejbližší možnost shlédnout interiér kaple bude 28.10.2020 u příležitosti státního
svátku.
Parkování na trávě a nerespektování zákazu vjezdu je stále
aktuální. Trávník před školou se za ty měsíce, kdy na něm
nestála auta, poměrně zazelenal. K zamezení vjíždění na trávník jsme využili betonové skruže od zdravotního střediska.
O výběr rostlinek a osázení jsem požádala naši osvědčenou
„zahradnici“, která odvedla vynikající práci! Děkuji. Dočasně
jsou zde umístěny také kolíky, které budou nahrazeny stejnými černými sloupky, které jsou na městečku. Doufám, že tato
opatření budou dostatečná.
Koncem letních dní začaly práce na výměně střešní krytiny
na zdravotním středisku, dále na opravě ohradní zdi u hotelu
Rudolf a také na opravě tělocvičny, jejíž povrch je v havarijním
stavu. Opravou projde nejen povrch, ale také obložení
a ochranné sítě. Vše bude provedeno v souladu s bezpečnostními předpisy. Tyto tři akce spojuje fakt, že jsou podpořeny
dotacemi ze středočeského kraje, ministerstva kultury a ministerstva pro místní rozvoj. Dotaci z tohoto ministerstva jsme
získali také na úpravu prostor bývalé školní kuchyně, kde

vznikne zázemí pro školní klub. Na tuto akci musíme vysoutěžit zhotovitele, s realizací počítáme v příštím roce. Letos
ještě stihneme instalaci vzduchotechniky do výdejny jídel
ve školní jídelně a naplánovanou výměnu všech dřevěných
oken v mateřské škole.
Je před námi mnoho dalších důležitých úkolů, proto si velmi
vážím lidí, kteří mají zájem pracovat pro spokojenost našich
občanů a podílet se na zvelebování městyse. Zastupitelstvo
se nadechlo a mým přáním je, abychom v klidu a dobře pracovali.
Milí spoluobčané, přeji Vám krásný podzim, dobrou pohodu
a hlavně pevné zdraví !
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
Městys Nové Dvory zve všechny
seniory na posezení s hudbou
a společnou večeři u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů
Zámecká restaurace
6. 10. 2020 od 16 hodin
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Hodiny pro veřejnost na úřadu městyse
Pondělí a středa 8–11 hodin 12:30–16 hodin
16. 10. 2020

Svoz nebezpečného odpadu

28. 10. 2020

Lampionový průvod od 18 hodin od budovy
úřadu městyse

31. 10. 2020

Sběr železa

19. 11. 2020

Poslední svoz bio odpadu

29. 11. 2020

Rozsvěcení vánočního stromu od 17 hodin
u schodiště ke galerii

27. 12. 2020

Vánoční koncert v kostele sv. Martina
od 17 hodin

ho místa a nájemce nového hrobového místa na jiném pohřebišti, a to jen s písemným souhlasem provozovatele/správce
pohřebiště. Převoz exhumovaných nezpopelněných lidských
ostatků na jiné pohřebiště musí být předem objednán u provozovatele pohřební služby a objednávka k žádosti přiložena.
Motorová vozidla mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat
se jen s prokazatelným souhlasem provozovatele/správce
a za podmínek stanovených provozovatelem/správcem. Ukládání nádob, nářadí, jiných předmětů, včetně dílů hrobového
zařízení na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není
dovoleno. Je zakázáno odkládat díly hrobového zařízení
na sousední hrobová místa, nebo je opírat o sousední hrobová
zařízení. Nádoby na odpadky na pohřebišti slouží jen pro
ukládání odpadu z pohřebiště. Na pohřebišti je dovoleno
umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím souhlasu provozovatele/správce pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště
ani hrobových místech a hrobových zařízeních. Nájemce
je povinen vlastním nákladem zajišťovat údržbu hrobového
místa a hrobového zařízení v rozsahu stanoveném smlouvou
o nájmu, nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit
úpravu pohřbívací plochy hrobového místa, zajistit, aby
plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem,
který by narušoval svým vzhledem okolí, průběžně zajišťoval
údržbu hrobového místa, jakož i průběžně zajišťovat údržbu
hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav
nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších
osob, odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary,
odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují
estetický vzhled pohřebiště. Nájemce je povinen neprodleně
zajistit opravu hrobového zařízení pokud je narušena jeho
stabilita a ohrožuje tím zdraví, životy, nebo majetek dalších
osob. Pokud tak nájemce neučiní po uplynutí lhůty uvedené
ve výzvě provozovatele/správce, je provozovatel/správce
oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce
hrobového místa. Řád pro pohřebiště v Nových Dvorech
je vyvěšen na hřbitově a na webových stránkách úřadu.

Pro udržení čistoty v našem městysy jsme navýšili počet
odpadkových košů a zásobníků na sáčky pro majitele čtyřnohých miláčků. Se svozovou firmou AVE řešíme znečišťování
komunikací při svozu bioodpadu. Žádáme všechny občany,
aby respektovali zákaz ukládání nebezpečného odpadu
do dvora. Svoz nebezpečného odpadu je prováděn dvakrát
ročně. Eternit podléhá přísnějšímu režimu a obec jeho likvidaci nezajišťuje.
Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2020 nabyl účinnosti nový Řád
pro pohřebiště v Nových Dvorech, chceme Vás proto ve stručnosti informovat o nejdůležitějších bodech tohoto řádu.
Manipulovat se zpopelněnými lidskými ostatky a ukládat je
na pohřebiště může nájemce pouze s vědomím provozovatele/
správce. Úpravy hrobů a ukládání uren na místním hřbitově
je třeba předem nahlásit osobně na úřadu městyse anebo telefonicky na čísle 327571261. Před ukládáním ostatků do hrobu
je nutné poskytnout tyto údaje: jméno a příjmení zemřelé
osoby, datum a místo narození a úmrtí a je potřeba předložit
provozovateli/správci kopii Listu o prohlídce zemřelého
u urny postačí předložit doklad o zpopelnění zemřelého.
Nezpopelněné i zpopelněné lidské ostatky mohou být exhumovány, tj. přemístěny nebo převezeny na jiné pohřebiště,
pouze na písemnou a odůvodněnou žádost nájemce hrobové-

Poznámka:
Odemknout vrata od hřbitova je oprávněn pouze zaměstnanec úřadu městyse nikoli obyvatelé sousedního domu.

Vše nejlepší, hodně zdraví a hodně šťastných
chvil v kruhu svých blízkých přejeme spoluobčanům, kteří v měsíci říjnu, listopadu a prosinci
slaví výročí svého narození.
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O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ZM schválilo výsledek posouzení hodnotící komise ze dne
22. 6. 2020 na VZ malého rozsahu na práce s názvem „Oprava
střechy na budově č. p. 239“.

ZM schválilo SoD s firmou STATUS stavební a.s., Nádražní
998, 396 24 Humpolec, IČO 46679120 na akci „Rekonstrukce
školní tělocvičny v Nových Dvorech“. Cena díla vč. DPH činí
1 079 577 Kč.

ZM schválilo rozpočet smlouvy o dílo na VZ malého rozsahu
na stavební práce „Oprava střechy na budově č. p. 239“ s dodavatelem STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 46679120 za cenu 1 208 172,49 Kč včetně DPH.

ZM schválilo SoD č. S2016670 s firmou Svět oken s.r.o.,
Jasenická 1254, 755 01 Vsetín, IČO 25831925. Cena díla činí
231 405 Kč vč. DPH (výměna oken v MŠ).

ZM schválilo nejlevnější cenovou nabídkovou cenu na akci
„Oprava oplocení s kapličkou II. etapa náměstí Nové Dvory“
s firmou STATUS stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec,
IČ 46679120 ve výši 436 912,11 Kč včetně DPH a souhlasí
s uzavřením SoD.

ZM schválilo cenovou nabídku na zednické práce od firmy
Pavel Starý, Na Kopě 281 02 Cerhenice ve výši 17 268 Kč (není
plátcem DPH).
ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2020 v oblasti příjmů
navýšení o 2 823 383 Kč, v oblasti výdajů navýšení o 2 853 383
Kč, v oblasti financování navýšení o 30 000 Kč.

ZM schválilo Dodatek č. 1 ke SoD „Oprava komunikace
Na Tržišti“ s firmou SWIETELSKY stavební s r.o., závod
Dopravní stavby STŘED, oblast Kolín, Sokolovská 192/79,
180 00 Praha 8, IČ 48035599, kterým se navyšuje původní
cena díla o 104 121 Kč včetně DPH na konečnou cenu
3 913 704 Kč včetně DPH.

ZM schválilo Dodatek ke Smlouvě o dílo s firmou STATUS
stavební a.s., nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO: 46679120,
který stanoví cenu za etapu 2020 ve výši 421 476 Kč vč. DPH.

ZM souhlasí s prodejem části pozemku 489/1, který je vyměřen GP na pozemek 489/20 o výměře 416 m2 za cenu
400 Kč/m2 . GP vypracován Mgr. Jar. Dvořákem 5. 6. 2020.

ZM schválilo nejnižší cenovou nabídku na instalatérské práce
v č.p. 239 v Nových Dvorech ve výši 209 440 Kč a souhlasí
s uzavřením SoD s firmou Rajchman a syn s.r.o., Opletalova
130, 284 01 Kutná Hora, IČO: 28506871.

ZM odvolává z funkce člena FV pana Milotu Skolila
(místostarosta nesmí být dle zákona členem FV).

ZM schválilo přijetí dotace ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 142 500 Kč.

ZM volí za členku FV paní Naděždu Doleželovou.

ZM schválilo poskytnutí finančního příspěvku Spolku
pro Nové Dvory na akci „Dýňobraní“ do maximální výše
5 000 Kč.

ZM schválilo nejnižší podanou cenovou nabídku na výrobu
a instalaci vzduchotechniky do ŠJ ve výši 49 973 Kč od firmy
Vzduchotechnika Šťastný s.r.o., Bokova 275, 530 03 Pardubice,
IČO 275 526 59.

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ
přitažlivostí i pochybnostmi, ale přes všechny dramatické
zvraty rozplétají síť lží a spiknutí…
Jáma (C. J. Tudor) - Joe se nikdy nechtěl vrátit do rodného
Arnhillu. Ne potom, co zažil se svou partou: šikanu, zradu,
sebevraždu. Ne potom, co zmizela jeho sestra Annie. Ne potom, co přišel o rodiče. Ale Joe nemá na vybranou. Protože
to, co se kdysi stalo Annie, se děje zase. Protože minulost má
ve zvyku se vracet. Protože nejhorší den Joeova života nebyl
ten, kdy se jeho sestra ztratila, ale když se vrátila…

Zuřivost (Sandra Brown) - Televizní reportérka Kerra
Baileyová se rozhodla udělat rozhovor s majorem Trapperem,
který se proslavil jako hrdina, když před čtvrtstoletím vyvedl
z trosek hotelu v Dallasu hrstku lidí po bombovém útoku.
V tu chvíli ještě netuší, že právě vykročila na cestu za dávným
zločinem, ani že se pozadím této události zabývá i majorův
syn John, bývalý vyšetřovatel. Po útoku na majora spojí Kerra
a John síly. Vzniká mezi nimi složitý vztah, nabitý vzájemnou

Poslední lež (Riley Sager) - Dvě pravdy a jedna lež. Hra, které
se dívky na táboře Slavík věnovaly pořád dokola. Vivian,
Natalie, Allison a nejmladší Emma, která je na táboře poprvé.
Hry však skončí ve chvíli, kdy se trojice kamarádek uprostřed
4
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noci vyplíží pryč z chatky a poslední, co rozespalá Emma vidí,
je Vivian zavírající dveře s ukazováčkem přitisknutým
ke rtům. Nyní je Emma vycházející hvězdou na newyorské
umělecké scéně. Svou minulost proměňuje v obrazy – masivní
plátna plná listů a větví a mezi nimi stíny v bílých šatech.
Obrazy přitahují pozornost Francescy Harrison-Whiteové,
příslušnice společenské smetánky a majitelky znovuotevřeného tábora. Když Francesca přiměje Emmu, aby v nově otevřeném kempu pracovala jako instruktorka malby, bere to mladá
umělkyně jako příležitost zjistit, co se tehdy s jejími kamarádkami stalo…

prchá před nafoukaným chlapíkem, který ji hodlá zabít za to,
co mu provedla. Potřebuje se schovat a ochotně nastoupí
do Bohdanovy restaurace. Podaří se jí zavedený podnik téměř
rozvrátit, ale současně se s Reinovými natolik sblíží, že o sobě
začne pochybovat a uvědomí si, že neví, jak naložit se svými
oslňujícími půvaby, aby byla doopravdy a normálně šťastná…
Hana (Alena Mornštajnová) - Je zima roku 1954 a devítiletá
Mira se přes zákaz rodičů vypraví k řece jezdit na ledových
krách. Spadne do vody, čímž se její neposlušnost prozradí, a je
za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedostane zákusek.
Nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní
životní zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta
připoutá k nemluvné a depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii… Příběh, který vychází ze skutečných
událostí, popisuje Alena Mornštajnová ve strhujícím tempu
a se smyslem pro dramatičnost, až máte pocit, že sleduje napínavý film.

Mlsná huba (Magda Váňová) - Mlsná huba je restaurace,
kterou si v devadesátých letech otevřeli v Kolíně manželé
Reinovi. Jitka a Bohdan si sami zvolili restauraci jako svůj
životní cíl. Jitka odmítla jít v medicínských stopách svých
rodičů a zajímá ji jen vaření, Bohdan se po jiných možnostech
podnikaní ani nerozhlédl... O čtvrt století později se Bohdan
potkává s Laurou Navarovou. Tato oslňující kráska se mstí
chlapům za to, jak ji oklamal jeden barový muzikant a nyní

Mgr. Jolana Hrušková

Z NAŠÍ ŠKOLY
Konec školního roku je velká událost pro všechny žáky. Pro
žáky deváté třídy však znamená konec jedné životní etapy.
Slavnostní rozloučení letošních deváťáků proběhlo v pátek
26. 6. 2020. Tato akce se tradičně koná v obřadní místnosti
úřadu městyse, ale díky koronaviru se letos loučení odehrálo
netradičně na nádvoří školy s omezeným programem. S devá-

ťáky se rozloučil ředitel školy Mgr. Bc. Jan Ingr, jejich třídní
učitelka Mgr. Anna Jackovičová a starostka městyse Vanda
Vöröšová. Přejeme našim absolventům hodně štěstí a úspěchů
na cestě životem.
Eva Dítětová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
Ve svém příspěvku se vrátím do období,
kdy byl v naší republice vyhlášen tzv. nouzový stav z důvodu koronavirové pandemie. Toto období bylo pro většinu lidí velmi náročné. Všechny školy, včetně většiny
mateřských, se na dlouhou dobu uzavřely.
Neznamenalo to však užívání si sladkého
nicnedělání. Například v naší mateřince
jsme toto nucené uzavření provozu využili k plánované rekonstrukci kanceláře a šaten zaměstnankyň. Jednalo se o výměnu
podlahové krytiny, výmalbu a pořízení nového nábytku. Celá
tato akce měla být původně realizována v letních měsících,
kdy je provoz školy přerušen z důvodu čerpání dovolené.
Všichni zúčastnění nám vyšli ochotně vstříc a rekonstrukce
byla hotova ještě před znovuotevřením mateřské školy
25. května 2020. V tomto roce je ještě naplánována výměna
oken v celé budově a to v týdnu od 26. do 30. října, kdy bude
provoz MŠ přerušen.

Jak jsem již uvedla, 25. května jsme opět zahájili provoz.
V něm však došlo k patřičným úpravám, protože stále platila
řada omezení v souvislosti s koronavirovou nákazou. Rodiče
jsme o úpravách podmínek pobytu dětí v MŠ informovali prostřednictvím webových stránek i telefonicky.
Nejvíce nás mrzí, že naši předškoláci neměli možnost prožít
zápis do základní školy tak, jako jejich předchůdci. Ani akce
„pasování na prvňáčka“ neproběhla tradičním způsobem
v prostorách ZŠ. Tentokrát se uskutečnila přímo ve školce.
Všem devíti prvňáčkům, Matyášovi, Matouškovi, Šímovi,
Adriance, Janičce, Irence, Melánii, Nelince a Barunce přejeme, aby se jim ve škole líbilo a aby to, co se naučili v naší školce, zúročili.
Také zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 proběhl distanční formou. Přijali jsme jedenáct Žádostí o přijetí,
z toho kladně vyřízených bylo devět. Ve skupině nově přijatých dětí převládají tříleté.

Po celou dobu nuceného uzavření školky jsme se snažili zůstat
s dětmi v kontaktu. Pro děti povinně se vzdělávající (5–6 let)
jsme připravovali tzv. distanční výuku. Podle vzdělávacího
programu jsme připravovali úkoly, které děti v určitém časovém období plnily a odevzdávaly do boxu umístěném před
areálem MŠ. Úkoly jsme jim předávali ve velkých obálkách
přímo do jejich bydliště.

Nový školní rok byl zahájen 1. září a to s účastí téměř všech
z 25 zapsaných dětí. Mateřská škola ale stále musí dodržovat
zvýšená hygienická opatření. Doufáme, že se situace brzy
zlepší a my budeme pracovat s dětmi bez jakéhokoliv omezení
po celý školní rok přímo v mateřské škole a ne na dálku, jako
na jaře.
Eva Procházková
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CO JSTE HASIČI
Prázdninový a v podstatě i před prázdninový čas jsme měli
napilno. Spolkový život se po covidu sice ještě nerozeběhl,
zato s výjezdy se roztrhl pytel.

s kyvadlovou dopravou vody, ostatní členové v dýchací technice se přesunuli hasit na útočné proudy a případně střídat zasahují hasiče. Kvůli působení vysokého sálavého tepla a hrozby
výbuchu tlakových lahví, bylo hašení prováděno pouze z vně
budovy. Okolo 4:30 hod. bylo možné do budovy vstoupit a dohasit skrytá ohniska. V 5:30 byl zredukován počet jednotek.
My zůstali na místě do 6:15, kdy nám VZ dal pokyn k návratu
na základnu. Na místě zasahovali: HZS Kutná Hora, Čáslav,
Kolín. JSDHO Nové Dvory, Malín, Starý Kolín, Křesetice,
Malešov, Olšany, Červené Pečky.

Začneme od konce.
Ve středu 9. 9. v 0:23 hod. byl naší jednotce vyhlášen výjezd
k požáru stohu u obce Lišice. Na místo vyjela CAS 32 T 815,
po dojezdu na místo jsme byli velitelem zásahu informováni,
že se stoh nechá dohořet. Po redukci sil, jsme zůstali na místě
společně s jednotkou HZS Kutná Hora a jednotkou JPO V
Svatý Mikuláš a ráno v 6:30 jsme se na pokyn VZ vrátili zpět
na základnu.

Druhý výjezd téhož dne 6. 8. proběhl ve 22:10 hod. Opět jsme
vyjížděli k požáru do areálu bývalé AVIE. Na místo vyjížděla
CAS 32 Tatra 815 se čtyřčlennou posádkou a DA Avia F
s dvoučlennou posádkou. Na místě jsme zůstali cca 15min
a na pokyn VZ jsme se vrátili zpět na základnu.

V pondělí 31. 8. Paramo Kolín, sklad chemikálií poplach vyhlášen 23:27 hod. Před opuštění garáže nám bylo oznámeno,
že se požár podařilo lokalizovat a máme zůstat na stanici.

Planý poplach. V úterý 21.7. byla naše jednotka vyslána v 5:22
hod. do depa nádraží v Kutné Hoře - Sedlec na požár budovy.
Dle ohlašovatele se z budov dílen valil dým. Po dojezdu na
místo bylo zjištěno, že se pravděpodobně jednalo o převalující
se mlhu ranního rozbřesku 🙂. Po průzkumu se jednotka
vrátila zpět na základnu.

Čtvrtek 27. 8. v 6:07 hod. jsme vyjížděli k obci Habrkovice
na požár nízkého porostu. Jednalo se o požár lesní školky
a blízkého porostu - naštěstí malého rozsahu a převážně
v kořenovém systému. Nasadili jsme jeden proud „D“
a postupně prolili a „prohrabali“ vodním proudem celé požářiště. Zpět na základnu jsme vrátili něco málo po deváté hodině, doplnění CAS, její dovybavení, umytí hadic, oblečení atd.
nám zabralo další hodinu a 10:15 hod. jsme hlásili na KOPIS
připravenost k výjezdu.
Na místě jednotky HZS Kutná Hora, Čáslav, JPO III Nové
Dvory, JPO V Záboří nad Labem.

Ve čtvrtek 15. 7. jsme se prezentovali na příměstském táboře
v Církvici, resp. Jakubu. Představili jsme naši techniku a pro
děti připravili soutěže a drobné odměny.
V sobotu 27. 6. jsme s CAS vyjeli představit náš sbor na Pivovarském hraní v Malešově.

V pondělí 24. 8. 13:43 hod. byla naše jednotka vyslána k obci
Habrkovice na hlášený kouř z lesa. Na místě jsme společně
s jednotkou HZS Kutná Hora provedli průzkum a vrátili
se zpět na základnu s tím, že se jednalo o planý poplach.

V pátek 26. 6. proběhlo odložené desáté posezení u vína.
Celkem 13 vzorečků od vinařství Lokaj Mutěnice.
Další velmi náročný den.

V úterý 18. 8. 00:37 min. jsme vyjížděli k obci Habrkovice
na požár slámy na poli. Na místo vyjela CAS a Avia po dojezdu
bylo zjištěno, že požár je malého rozsahu a byl uhašen vysokotlakým proudem jednotkou HZS. Návrat a připravenost
k dalšímu zásahu jsme nahlásili v 01:15 hod.

V neděli 14. 6. nám byl vyhlášen poplach v 10:50 hod na strom
na komunikaci N. Dvory / Červený domek a následoval sled
událostí:
11:27–11:37
11:40–14:32 hod.
15:06–18:28 hod.
18:36–06:13 hod.

Když pršelo, jen se lilo...

14.8. v 16:35 hod. vyjížděla naše jednotka do obce Hořany
k čerpání vody ze sklepa obytného domu. Po průzkumu, shození jističů byla kalovým čerpadlem čerpána voda ze sklepa,
kde byl umístěn bojler. Po odčerpání vody bylo majiteli doporučeno před nahozením jističů provést kontrolu el. rozvodu
elektrikářem. Návrat na základnu po 18 hodině.
Ve čtvrtek 6. 8. v 2:02 ráno, byl naší jednotce vyhlášen poplach
do Kutné Hory a podle prvotních informaci se mělo jednat
o požár kanceláře v areálu bývalé AVIE. Již při výjezdu
z Nových Dvorů bylo podle mohutného sloupu kouře jasné, že
nás čeká několikahodinový zásah a nepůjde pouze o kancelář.
Po přijetí na MU, jsme ihned doplnili CAS HZS KH, započali
7

hod. Sv. Kateřina / zaplavený dům
- Operační nám přerušilo zásah
a vyslalo do Vinařic
Vinařice / záchrana osoby
Sv. Kateřina/ čerpání vody
Habrkovice/ čerpání vody
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Cisterna se vrací domů ve 21:05, doplňuje se vybavení, vystroj,
PHM, dává se do vyjezdu.ve 22:05 hod.
V Habrkovicích zůstává Avia s posádkou do rána.
22:40–00:05 hod. - CAS výjezd Horušice / čerpání sklepa záloha na místě.
Na čerpání vody se během dne použito 280 m B hadic, plovoucí čerpadlo a kalové čerpadlo Heron.

ka HZS K. Hora. V dýchací technice za pomoci hasicích hřebu
se hromada prolila. Návrat v 18:45 hod.
V neděli 7. 6. jsme se zúčastnili dětského dne, který pořádal
Městys Nové Dvory za pomoci několika místních spolků.
Tak to byly tři měsíce, pozorný čtenář si jistě všiml, že se v poslední době hodně pohybujeme v okolí Habrkovic, kde se asi
někdo po nocích nudí.
Jaroslav Dušek

V sobotu 13.6. v 17:26 hod. vyjela naše jednotka na požár
roští v lesním porostu u Kaňku. Na místě zasahovala i jednot-
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
Základní organizace Senioři ČR z. s. Nové Dvory zajišťuje pro
své členy minimálně jednu akci za měsíc. Těší nás, že v letošním roce jsme přijali 8 nových členů. Důležité je, že i senioři
se dokáží bavit. Jestliže se Vám zdá naše činnost zajímavá,

zveme Vás, seniory z našeho městyse, mezi nás. Jsme tu
pro Vás.
Foto Eva Dítětová

NÁVŠTĚVA BAŠTECKÉHO PIVOVARU
VE STARÉM KOLÍNĚ
Ve středu 6. 8. 2020 se 13 seniorů vydalo do nedalekého Starého Kolína na prohlídku Bašteckého pivovaru, který založil
v bývalém areálu Fruty Mochov ve Starém Kolíně tamní rodák
Roman Charvát, který nás také provedl pivovarem, seznámil
nás s postupem výroby piva včetně ochutnávky. Po prohlídce
pivovaru jsme navštívili hospodu pod příznačným názvem
Koštovna, která je součástí pivovaru. K pivu patří pořádné

občerstvení a to jsme měli. Manželka majitele nám připravila
na prkénku vepřové koleno na medu s pořádnou oblohou.
Po občerstvení a příjemném posezení jsme se vydali domů
a řada z nás si jako talisman odvezla lahev piva. Poděkování
patří majiteli pivovaru a jeho manželce za příjemně strávené
srpnové odpoledne.
Jiří Rajdl, předseda organizace
9

3 / 2020

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
se umístila paní Hana Vejsadová, druhé místo obsadila paní
Anna Tichá a třetí místo obsadila paní Ivana Hanzlíková.
Řada účastníků si domů odnesla výhru z tomboly, která díky
sponzorům byla velmi bohatá, a kterým za jejich dary děkujeme. Sponzory této akce byly: Městys Nové Dvory, MAS Lípa
pro venkov z. s., Řeznictví František Pozdník, Řeznictví Miloš
Říha, VAPASKO s.r.o. Nové Dvory, Pedikúra Naďa Zelená,
Kosmetický salon Soňa Uhrová, Fyzioterapie Veronika
Sýsová, Vodouchův svět, Slávka Tyrkasová, Mateřská škola
Nové Dvory, Potraviny Nguyen Dinh Hungen a několik
členek z naší organizace. Během odpoledne měly děti možnost
si vymalovat různé obrázky. Kapelu TRIO RIO jsme pouze
neposlouchali, ale i jsme si zatančili. Pro ty, kteří se zúčastnili,
to bylo příjemně strávené páteční odpoledne, ve kterém
se nám podařilo spojit mládí se stářím.

V pátek 28. 8. 2020 byla z několika domů cítit vůně pečícího
štrúdlu, která měla přilákat naše občany na „Sousedské posezení“ v areálu Zámecké restaurace. „Sousedské posezení“
zahájila kapela mladých hudebníků z Nových Dvorů, kteří
si říkají KLUCI ZND. Bylo to jejich první vystoupení na pódiu
za hojné účasti jejich vrstevníků. Ale i senioři jejich vystoupení přijali velmi dobře. Dále v programu vystoupila děvčata
ze salonu Svatby IN s.r.o. z Kutné Hory s módní přehlídkou,
ve které předvedla několik krásných modelů šatů. Tato děvčata také vystoupila jako KTM – twirl team Kutná Hora
a předvedla sólově, párově a skupinově twirling pod vedením
paní K. Ronovské a K. Sixtové. V programu dále dostala ještě
možnost zahrát několik skladeb skupina KLUCI ZND k velké
spokojenosti zejména mladých účastníků. Po nich vystoupila
skupina TRIO RIO ze Šlágru. Během jejich vystoupení
byla vyhodnocena soutěž o „Nejlepší novodvorský štrúdl“,
do které bylo odevzdáno celkem 14 štrúdlů. Porota, která
soutěž hodnotila, to měla velmi těžké. Na prvním místě

Jiří Rajdl, předseda organizace

RECEPTY NA VÍTĚZNÉ ŠTRÚDLY:
Paní Hana Vejsadová:
Listové těsto, jablka, piškoty – rozdrtit, kokos, skořicový cukr, rozinky namočené v rumu.
Paní Anna Tichá:
1. Těsto: 250 gramů hladké mouky, 250 gramů másla nebo HERY. Vypracovat těsto.
2. Těsto: 250 gramů hladké mouky, kvásek, lžíce octa, 1 vejce plus jeden žloutek. Pořádně do hladka těsto rozpracovat.
Potom obě těsta spojit, dobře propracovat a nechat odpočinout. (Než jsem oloupala jablka).
Těsto je na 4 šály.
Vyválet placku: Posypat sušenkovou směsí z BEBE, nastrouhat jablka, posypat skořicovým cukrem, rozinky (brusinky)
máčené v rumu, rozsekané vlašské ořechy. Vše zavinout, potřít rozšlehaným vajíčkem. Do DIA štrúdlu dělám kvásek z medu
a nedávám cukr jen skořici se sladidlem SEVIE. Péci na 170 stupňů – 30 minut.
Paní Ivana Hanzlíková:
500 gramů polohrubé mouky, 250 gramů másla, 2 lžíce octa, 2 žloutky, špetka soli, trochu mléka, jablka.
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POSEZENÍ S VÍNEM
Ve čtvrtek dne 17. 9. 2020 jsme se sešli, abychom si prohlédli
hasičárnu místních hasičů a poseděli na zahradě u paní Marie
Turkové při ochutnávce vína z Moravy. Hasičárnou nás provedl pan Jaroslav Dušek, který pro nás také připravil ochutnáv-

ku vína s jeho ženou Zuzkou, za což velmi děkujeme. Posezení
bylo příjemné plné legrace a smíchu.
Jiří Rajdl, předseda
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Cvičení bylo od 10 3. zrušeno kvůli koronaviru. Nejen cvičení,
ale i naplánované akce, tak jsme místo každoročně vynášené
zimy ze vsi, vynesli oškliváka Koronu utopit do Klejnarky.
Zahráli jsme si drobné hry a místo ozdobeného líta jsme si
do vsi přinesli sluníčko, k němu jsme u Klejnarky domalovali

ptáčky zpěváčky. V šatně sokolovny děti dostaly diplom,
medaili, lízátko a sešitek na doplnění doma z projektu
ČOS Svět nekončí za vrátky. Bylo to hezké odpo, všem děkuji
za účast.
Lenka Kratochvílová
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REAKCE NA ČLÁNEK
Dvory šly kupředu a lidé byli spokojeni. Bohužel stávající
vedení Vám tuto záruku nedává. Mám pocit, že si někteří hrají na svém písečku. Právě ti Vaši odejití zastupitelé měli nejenom dobré nápady, ale také snahu posouvat Nové Dvory
vpřed. Proč si občané ND nezvolí mladé lidi, kteří chtějí tuto
práci dělat? Proč se jim hází klacky pod nohy? Vím, že moje
připomínky u mnoha lidí vyvolají bouři nevole. Myslím si,
že když platím řádně daně, tak mám právo se vyjádřit k tomu,
co se mi nelíbí. Nechci tím říct, že stávající zastupitelé
nestojí za nic. Neupírám OÚ dobré věci, které pomohl realizovat. Chtěla bych ještě vyjádřit poděkování p. Dítětové
za zajímavé výtažky z dějin Nových Dvorů a p. Roubíčkové
za květinovou výzdobu před OÚ. To jsou věci, které člověka
potěší. Na závěr bych chtěla říct, že nejsem žádný spisovatel,
tak mě omluvte, že to není napsané podle pravopisu českého
jazyka, ale od srdce
Jiřina Marešová

Ráda bych reagovala na článek Mgr. Vaško z Novodvorských
listů 1–2. Dopálilo mě, že byli nuceni vedením OÚ odejít
pro rozdílné názory někteří zastupitelé. Zúčastnila jsem se
veřejného zasedání na podzim minulého roku. Paní starostka
vůbec nebrala v potaz připomínky zastupitelů a chovala
se jako kdysi feudálové. Já budu mít první a poslední slovo,
já budu rozhodovat. Kde to právo vzala, když jsou tady vámi
zvolení mluvčí, kteří by měli být spolutvůrci? Naprosto souhlasím s Mgr. Vaško, že paní starostka mimo jiné neuznává
dodržování pracovní doby. Předpokládala bych, že v úřední
dny bude přítomna, a když nemůže, že ji zastoupí p. místostarosta Skolil, a světe div se, po jednom ani druhém není vidu
ani slechu. Když při zasedání se vyskytl nějaký problém,
p. starostka se neobracela na zastupitele, ale jen na p. Skolila.
Copak tahle dvojice je všemocná? Možná, že se někdo bude
divit, kdo Vám tady mluví do Vašeho uspořádání OÚ. Ano,
nebydlím tady stále, ale přesto mi záleží na tom, aby Nové

ZPÍVANÁ JEDE DÁL
předvést! Koncerty začínají vždy ve 20 hodin v salonku restaurace U Hájků a vstupenky si můžete zajistit i v předprodeji,
který začíná pokaždé v den koncertu, který předchází tomu,
o který máte zájem - to znamená, že například zájemci o říjnový koncert si mohou pro vstupenky přijít už na Zpívanou
v září. A nakonec ještě jedna velmi dobrá zpráva. Podařilo
se nám získat termín vystoupení světoznámé české skupiny
Druhá Tráva včele s Robertem Křesťanem! Jejich koncert bude
součástí festivalu, který připravujeme na 3. července 2021
na Letním parketu Zámecké restaurace. Vstupenky budou
k mání již během listopadové Zpívané, přesněji od 27. 11.
během koncertu skupiny Spolektiv.
Zdeněk Vřešťál

Oblíbená Zpívaná pokračuje na podzim pěti koncerty. 25. září
Michal Šindelář s programem „Můj táta Dědek“- písničky
skupiny Katapult v akustickém provedení. V pátek 30. října
k nám poprvé zavítá zpěvák a kytarista Radek Tomášek
s pořadem „Zpíval jen rokenrol - nic víc“. Pokračujeme samozřejmě i v listopadu, kdy se můžete těšit na výbornou českobudějovickou kapelu Spolektiv. Konkrétně v pátek 27. listopadu.
Na letošní prosinec jsme připravili hned dva koncerty. V pátek
11. prosince se koná sólový recitál frontmana skupiny
COP Míšy Leichta. Na Štěpána, v sobotu 26. 12. proběhne tradiční Štěpánská Zpívaná s Lukášem Kratochvílem, Dušanem
Lapáčkem, Zdeňkem Vřešťálem a jejich utajenými hosty.
Těšíme se na vaše nové svetry, ve kterých se jistě rádi přijdete

POMÍSTNÉ LIDOVÉ NÁZVY OKOLO NOVÝCH DVORŮ
(ZAPSÁNO V KRONICE)

Nové Dvory je městys. Říká se v Nových Dvorech, do Nových
Dvorů ale také na Nových Dvořích na Nové Dvory. Mikuláš I.,
opat cisterciánského kláštera v Sedlci (pod Kaňkem) koupil
roku 1278 od krále Přemysla Otakara II. les nazvaný Bar.
V lese tom vystavěli klášterníci u potoka Klejnarky hospodářský dvůr, jemuž dali jméno Nový. U tohoto dvora vznikla
vesnička, která se také nazývala Nový Dvůr. Jméno toto
vyskytuje se v listinách již jméno Nové Dvory.

Sedlečtí zřídili tam pro potřeby ovčín, od něhož i jméno snad
pochází. Před Světovou válkou byla tam při okresní silnici
do Ovčár jen po jedné straně řada domů as 800 m dlouhá,
dosahující od konce Havlíčkovy ulice do Ovčár. Původ pojmenování je neznám, vyskytuje se však i v jiných obcích, kde jsou
domy je po straně cesty (Radčany).
Residence jmenuje se v ústech starších lidí souvislá skupina
budov obecní školy, fary a kostela sv. Anny. je to bývalý klášter
dominikánský zřízený pro 12 klášterníků tj. residence. Pochází z konce XVII. století.

Ovčáry jsou části obce původně s ní nesouvisející a mají své
vlastní číslování. Jsou starší než Nové Dvory. Klášterníci
14
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Saleta je osamělé stavení v panské zahradě poblíž jmenované
residence. Jméno je zkratkou a zdrobněním ze slov sala terena.
Pochází též ze XVII. století.

Od východu:
Outěžal též Katovák jsou pole a louky na místě vypuštěného
rybníku Outěžalu. Poblíž je výše zmíněná katovna.

Portál nazývá se park mezi průčelím, residence a ulicí. Jmenuje se tak podle barokní brány, jíž se z ulice do parku vchází.
Brána ta pochází též z XVII. století.

Na Vlčkovém jsou pole na mírném návrší u Nového rybníka.
Název pochází od vlastního jména Vlček.
Za Špitálem jsou pole za pozemkem, jehož výnos byl určen na
vydržování zestárlých dělníků velkostatku v panském špitále.

Pančulka (Pančule – Baumschule) čili Piškotl jak ještě staří
lidé říkají, je travnatý dolík při konci městyse u státní silnice.
Byl to kdysi asi písečník nyní je hřiště pro děti. Před asi 70 léty
bylo to místo vysázeno lesním stromořadím a keři. Prostřední
skupina měla pudorys ve tvaru dětského piškotu.

U Račan jsou pole přiléhající ke zmíněným již Račanům.
V mokřinách jsou pole s jilovitým spodkem, nejdéle mokrá.

Červený domek je osamělé částečně přízemní a částečně jednopatrové věžovité stavení as 2 km severu od městyse. Býval
to lovecký zámeček. Název má od červeného nátěru vnějších
stěn.

Od jihozápadu:
V bojišti jsou pole, na nichž se občas nalézají různé věci např.
staré podkovy. Místo bojištěm však nikdy nebylo, dle všeho
bylo ležením vojska krále Jiřího z Poděbrad na jeho výpravě
proti králi Matyášovi k Vilémovu.

Hajnovna na hrázi je osamělý domek sv. od městyse. Stojí na
zbytku hráze bývalého rybníka Anenského. Bydlíval v něm
rybniční hajný.

Na mlynářce jsou louky, které dřívější majitel ovčáreckého
mlýna prodal as před 90 léty velkostatku.

Katovna je o samotě stojící stavení skoro přímo na východ od
městyse na druhé straně státní silnice proti zmíněné hajnovně. Do roku 1765 měla vrchnost právo hrdelní a držela si kata,
který tu o samotě bydlil.

Za cihelnou jsou pole za zrušenou panskou cihelnou.
Na sklenářce je pruh pozemku podél obecní cesty směřující
od konce Havlíčkovy ulice na východ. Dle jedné verse posázen
byl tento pruh kdysi hrušněmi, kterým se říkalo sklenářka, dle
jiného pamětníka bydlil v domku při začátku cesty sklenář.
Dnes je to sad třešňový.

Cihelna je samota skoro jz. od obce. Sestává z obytného domku a stodoly. Je to zbytek bývalé panské cihelny.
Od severu:
Kačina, les, pole a louky v lese oboře. Název je velmi starý.
Bývaly tam močály oživené vodním ptactvem hlavně divokými kachnami čili kačenami.

Na hvězdě je kruhovité prostranství v bažantnici u samé obce.
Z tohoto prostranství rozbíhají se v podobě hvězdy lesní
průseky na osm stran.
Eva Dítětová

V kanále jsou pole zabírající plochu bývalého rybníku Anenského.
Pod kopy jsou polomky západně od pěšiny k zámku Kačině.
Původ jména není znám.

AKTUÁLNĚ O KORONAVIRU
Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici
v pracovních dnech od 8 do 19 hodin
a o víkendu od 9 do 16.30 hodin.*
* Volání na toto zkrácené číslo může být zpoplatněno v závislosti
na ceníku vašeho operátora.
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MALBY A KRESBY SLÁVKY TYRKASOVÉ
Fotografie z vernisáže výstavy maleb a kreseb paní Slávky Tyrkasové, která se uskutečnila v kostele sv. Martina dne 2. září 2020
za podpory Městyse Nové Dvory.

Milé čtenářky, milí čtenáři, v tomto čísle novin jsme se opět snažily uveřejnit zajímavé články.
Věřím, že Vás alespoň některé zaujaly. Poděkování patří opět všem autorům, kteří poslali články,
protože bez nich by noviny nebyly a všem čtenářům, kteří naše noviny rádi čtou, protože bez
nich by nemělo smysl noviny vydávat. Chci poděkovat paní Jiřině Marešové, která mi ve svém
příspěvku děkuje za zajímavé výtažky z dějin Nových Dvorů. Je to příjemné. Jako šéfredaktorka
jsem připravila již čtrnácté vydání Novodvorských novin a věřte, že dát dohromady příspěvky
je někdy velice složité. Přeji Vám všem příjemné čtení.
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. 2020; 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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