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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
náš vánoční strom se při svém rozsvícení sice musel obejít bez
publika, ale jeho světýlka září jako každý rok, aby nám vytvořila sváteční atmosféru přicházejících Vánoc. Na Vánočním
koncertě v kostele sv. Martina se tentokrát nebudeme moci
setkat, ale jsem velmi ráda, že Vám mohu nabídnout alespoň
jednu předvánoční návštěvu našeho kostela, kde se budete
moci potěšit výtvarnými díly pana Vladimíra Císaře.
Poslední svíce na adventním věnci dohoří a nastane krásné
a kouzelné období Vánoc. V tento čas si snad každý z nás velmi intenzivně uvědomujeme, jak důležitá je vzájemná láska,
porozumění, ohleduplnost a slušnost. Tyto lidské hodnoty
jsou v současné nelehké době potřebné snad víc, než kdy jindy.
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Milí spoluobčané,
přeji Vám abyste vánoční čas prožili
ve zdraví, v klidné a sváteční atmosféře
obklopeni těmi, které milujete.
Nechť nový rok 2021 je klidnější
a přinese Vám hodně radosti,
vzájemné lásky, pracovních i osobních úspěchů!
Hlavně pak všem pevné zdraví!
Ze srdce
Vanda Vöröšová – starostka městyse

vychází čtvrtletně
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REALIZOVANÉ PODZIMNÍ AKCE MĚSTYSE
Kompletně zrekonstruovaná tělocvična ve škole. Podhledy
s novým osvětlením byly součástí jedné z etap oprav budovy
zámku. Bylo však třeba prostor opravit kompletně tak, aby
vyhovoval bezpečnostním předpisům. Nový sportovní povrch
byl základem, k němu pak nové obložení stěn a bezpečnostní

sítě do oken. Osazením dveří byl obnoven vstup z tělocvičny
na galerii, který byl v minulosti zazděn. Náklady na opravu
činily přes jeden milion korun. Velkou finanční pomocí byla
sedmisettisícová dotace z MMR ČR.
Vanda Vöröšová

Rekonstruovaná střecha na zdravotním středisku

Kompletně zrekonstruovaná tělocvična ve škole

Kompletní výměna oken v mateřské škole

Kompletní výměna oken v mateřské škole

Ohradní zeď s kapličkou před rekonstrukcí

Ohradní zeď s kapličkou po rekonstrukci
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Nové dveře na galerii
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE

Úřad městyse Nové Dvory je v době od 21. 12. do 31. 12. 2020 z důvodu dovolené uzavřen.
Poplatek za psa:
80 Kč za psa a rok (za každého dalšího 200 Kč)
Splatnost 31. 5. 2021.
Veškeré poplatky lze hradit bankovním převodem na účet
č. 2622161/0100.

Opět se na Vás těšíme 4. 1. 2021.
Poplatek za komunální odpad v roce 2021:
400 Kč za trvale žijící osobu a rok
400 Kč za rekreační objekt na rok
Splatnost 31. 5. 2021.

MUDr. Veselá v době od 21. 12. do 23. 12. 20 neordinujeme a zástup zajistí MUDr. Pavel Beznoska, Husova 128, Čáslav. Prosím
o předchozí tel. konzultaci se zastupujícím lékařem tel. 727 917 423.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ZM schválilo Smlouvu č. 51163 o zřízení VB pro stavbu oprava
vad produktovodu DN 200 Nové Město – Potěhy k.ú. Nové
Dvory u Kutné Hory se společností ČEPRO, a.s., Dělnická
213/12 Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 60193531 k pozemkům
městyse p.č. 2054 a p.č. 2056 v k.ú. Nové Dvory za jednorázovou úplatu ve výši 2 264 Kč.

sv. Martina, Oprava ohradní zdi Kaple sv. Kříže, Oprava oltáře v kostele sv. Martina, Oprava báně na kostele sv. Martina.
ZM schválilo podání žádosti o dotaci na akci „Oprava komunikací Nové Dvory – ulice Vrchlického a ulice Nová“ do programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
2021-117D8210A Podpora obnovy místních komunikací.

ZM schválilo výrobu a osazení dveří (sklad lodí) dle předložené cenové nabídky od pana Aleše Jelínka ve výši 31 000 Kč.

ZM schválilo uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Školní klub
se zázemím – rekonstrukce vnitřních prostor“ s dodavatelem,
jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější dle výše
nabídkové ceny v Kč bez DPH a to: MK PRIMSTAV s.r.o.,
Suchdol 58, 285 02 Suchdol, IČO: 08227527 za cenu díla
1 028 530,18 Kč bez DPH a 1 244 521,52 Kč včetně DPH.

ZM souhlasilo s osázením zeleně kolem odtokového náhonu
Nového rybníka v k.ú. Nové Dvory. Administrace, realizace
a financování je záležitostí Krajského pozemkového úřadu.
ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020 v oblasti příjmů
navýšení o 183 500 Kč, v oblasti výdajů navýšení o 1 473 500,
v oblasti financování navýšení o 1 290 000 Kč.

ZM schválilo Příkazní smlouvy č. PS2055914298 s firmou
Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové,
IČO 28806123 na zajištění dotačního managementu na projekt „Nové Dvory – oprava místních komunikací – Ulice Nová
a ul. Vrchlického“ za těchto platebních podmínek 5 000 Kč
bez DPH po uzavření smlouvy o dotaci, 5 000 Kč bez DPH
po dokončení každé jednotlivé žádosti o platbu, 20 000 Kč
bez DPH po předání závěrečné zprávy s vyúčtováním
projektu.

ZM schválilo bezplatné zapůjčení zasedací místnosti městyse
pro výuku AJ od 5. 10. 2020.
ZM schválilo Dodatek č. 1 SoD s firmou STATUS stavební,
a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ 46679120, který
spočívá v prodloužení termínu, dokončení díla na 31. 10. 2020
a navýšení ceny díla o 82 342,39 Kč bez DPH. Celková cena
díla vč. DPH činí 1 179 211,70 Kč (tělocvična v ZŠ).

ZM schválilo Příkazní smlouvu č. PS2055914297 s firmou
Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 28806123 na administraci žádosti akce „Nové Dvory –
oprava místních komunikací – Ulice Nová a ul. Vrchlického“
za těchto platebních podmínek: 8 500 Kč bez DPH po vyhotovení a administrování projektu, 2,2 % z objemu přiznané
dotace v Kč bez DPH.

ZM schválilo nejnižší cenovou nabídku na výrobu a osazení
dveří na galerii firmy STATUS stavební a.s., Humpolec ve výši
61 620 Kč vč. DPH.
ZM schválilo pronájem pozemku p.č. 1887 v k.ú. Nové Dvory
o výměře 428 m2 na dobu určitou od 1.11.2020 do 31. 12. 2021
paní E. CH.

ZM schválilo pronajmout nebytové prostory v č.p. 111,
Masarykovo náměstí, Nové Dvory za účelem poskytování
pedikérských služeb paní Věře Kučerové, Benešova 649,
284 01 Kutná Hora a to od 1.1.2021 na dobu neurčitou.

ZM schválilo podání žádosti z Programu regenerace MPR
a MPZ z MK ČR na rok 2021 na tyto uvedené akce: Pilířový
plot a sochařskou výzdobou, Oprava schodů v kostele
4
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Dokonalá manželka (J. P. Delaney) - Nový thriller autora
bestselleru Ta přede mnou. Když se Abbie vzbudí, bolí ji každičký kousek jejího těla a nepamatuje si, kdo je, kde se nachází
ani jak se tam ocitla. Muž sedící vedle její postele tvrdí, že je
její muž Tim. Ona je prý nadaná umělkyně, vášnivá surfařka,
milující matka a dokonalá manželka. A také jí tvrdí, že měla
před pěti lety děsivou nehodu. Když se Abbie začnou vybavovat střípky vzpomínek, zjišťuje, že její předchozí život asi nebyl
tak úžasný, jak jí Tim tvrdí. Může mu věřit? A co se vlastně
před pěti lety stalo?

Mlčenlivé ženy (K. Fisherová) - Dvě ženy, Maggie a Lara, spolu zdánlivě nemají skoro nic společného. Svedla je dohromady
rodinná pouta: obě jsou druhými manželkami dvou okouzlujících bratrů, Massima a Nica. Lařin život s Massimem se jeví
jako idylický, ale pod povrchem skrývá tajemství, které by zničilo rodinu, její pověst i jejího syna. Maggie naopak s Nicovou
špinavou minulostí žije od začátku a je s ní smířená – dokud
neobjeví nový střípek pravdy, který vše postaví na hlavu. V síti
lží si dvě odlišné ženy musí naučit důvěřovat – protože nikdo
jiný tu není.

Fáma (L. Kara) - Svobodná matka Joanna se z Londýna přestěhovala do přímořského městečka, kde chce začít nanovo.
Aby se lépe seznámila s místními, rozhodne se přihlásit
do čtenářského kroužku. A právě se členy kroužku se podělí
o to, co se doslechla: že prý zde žije žena, která jako mladá
zabila malého chlapce. Pro ospalé městečko je to velké sousto
a jeho obyvatelé začnou okamžitě spekulovat, o koho se jedná.
A brzy se také začnou navzájem obviňovat…

Slunce v dešti (M. Ďuranová) - Laura má vlastní představy
o šťastném životě, chce se rozhodovat sama a svobodně, vylétnout z rodného hnízda a postavit se na vlastní nohy. Jenže
panovačný otec s ní má jiné plány a nehodlá se jich vzdát,
protože krev není voda a jediné, o co mu jde, je majetek. Citlivá Laura si však postaví hlavu a vzepře se, což absolutně změní
vše, o co se dosud mohla opřít. Z jejího bývalého života nezůstane kámen na kameni. Oporu najde ve své kamarádce,
zamiluje se do okouzlujícího muže a začne žít úplně nový,
vysněný život. Jenže nic není tak, jak se na první pohled zdá,
a Laura má přes cestu další překážky.
		
Mgr. Jolana Hrušková

Hotel García (G. Bártová) - Mladý manželský pár, Nina
a Tobias, zdědí polorozpadlý hotýlek na řeckém ostrově
Korfu. Brzy zjistí, že ho obývají nevlastní sourozenci Niny.
Rozhodnou se, že hotel společně znovu zprovozní, jenže ne
každý s jejich plány souhlasí. Vše navíc zkomplikují rodiče,
kteří se umí objevit v ten nejnevhodnější okamžik. Jak si Nina
a Tobias poradí se sérií zapeklitých situací?

Spoluobčanům, kteří v měsíci lednu, únoru
a březnu slaví výročí svého narození, přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví a hodně šťastných
chvil v kruhu svých blízkých.
5
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Z NAŠÍ ŠKOLY
položena nová podlaha, instalováno dřevěné obložení a kryty
na okna. Získali jsme dotaci ve výši 315 000 korun na nákup
kvalitních notebooků pro distanční vzdělávání. Byl doplněn
školní nábytek do dvou tříd prvního stupně, zakoupeny nové
šatní skříňky a v kotelně opraveny čtyři kotle. V mateřské škole byla v průběhu podzimních prázdnin osazena nová okna.
Jinak se už těšíme, až bude situace opět normální a ve škole se
zase sejdeme všichni, třeba i na nějaké společné kulturní akci.
Ten advent bez zpívání a společných setkávání je smutný.

Letošní školní rok se ani pořádně nerozběhl a pandemie nás
donutila 14. října opět školu opustit a téměř dva měsíce vzdělávat žáky distančně. K začátku prosince se sice většina žáků
do školy vrátila, ale stále ještě není situace v normálu, a zřejmě
ještě dlouho potrvá, než se k němu opět dostaneme. Nyní jsou
před námi vánoční prázdniny a po nich by měl přijít první
z vrcholů vzdělávacího období – lednová klasifikace zakončená pololetním vysvědčením. Letošní hodnocení bude pro nás
učitele velmi těžké. Poprvé v dějinách bude vycházet z domácí
práce téměř rovnocenně jako ze školní.Za období, kdy se děti
učily doma a ve škole zůstaly prázdné třídy, se na druhé straně
podařilo obnovit některé vybavení školy a zvelebit školní
budovu. Byly to akce většinou stavebního nebo technického
charakteru. Podařilo se vybudovat pro volitelný předmět
Domácnost zbrusu nový cvičný byt s novou moderní kuchyňkou. Dále se podařilo zrekonstruovat tělocvičnu, kde byla

Závěrem mi dovolte, abych popřál za všechny zaměstnance
Základní a Mateřské školy Nové Dvory všem občanům
Nových Dvorů a přilehlých obcí šťastné a veselé vánoční
svátky a klidný a úspěšný vstup do nového roku.
Jan Ingr, ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA - VÁNOCE V OHROŽENÍ
Naše mateřinka prožívá každý den nějaké
to překvapení. Většinou se jedná o ta, která
nás potěší. Některé z dětí nás ohromí
svými znalostmi, jiné svou dovedností.
Díky tomu, že se nás netýkalo povinné
uzavření z důvodu koronavirové pandemie, jsme mohli bez jakéhokoliv omezení
naplňovat vzdělávací program naší školy.
Jen nás mrzí, že jsme jej nemohli obohatit o aktivity, které byly
v minulých letech naprostou samozřejmostí. Řada rodičů se
těšila na vánoční trhy, na vánoční pohádku či společné rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí. I plánovaný
plavecký výcvik, na který se děti těšily, nám nepříjemný virus
překazil. Nemohl a nemůže nám však vzít dobrou náladu
a vůli radovat se z každého zajímavě prožitého dne. Právě
takové zajímavé – až napínavé – dny v naší školce právě prožíváme. Donesla se k nám prostřednictvím Nebeského zpravodaje informace o tom, že byl unesen Ježíšek a Vánoce jsou
tudíž v ohrožení. Děti byly požádány o spolupráci při pátrání
po jeho únosci. Spolupracují s nebeskou detektivní kanceláří
a to prostřednictvím Andělské expresní linky. Každý den plní
poslané úkoly a snaží se vlastní dedukcí zjistit, kdo za únosem
Ježíška stojí. V rámci pátrání děti sestavovaly tzv. identikit
Ježíška. Musely zapojit vlastní fantazii, protože na rozdíl od jeho
zahraničních kolegů (např. americký Santa), neměly možnost

jej vidět. Dále musely poskytnout své otisky prstů, aby se vyloučily z řad podezřelých. Seznámily se i s životním příběhem
očité svědkyně únosu Svaté Barbory. Pro únosce nakreslily
obrázky s rozkvetlými větvičkami „barborek“ aby jej alespoň
trochu obměkčily a pohnuly k navrácení malého Ježíška.
V současné době se pátrání blíží k úspěšnému konci. Okruh
podezřelých osob je velmi malý a děti věří, že pomohou nebeskému detektivovi Kornielovi sestavit jméno únosce už tento
pátek 11. prosince. Své poznatky proberou u společného pečení vánočního cukroví a pak dokončí odhalení toho, kdo jim
chtěl letošní Vánoce překazit. Tak jim, prosím, držte palce,
ať se jim to podaří.
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ANDĚLSKÝ DEN
Poděkování si zaslouží i další. Jmenovitě ing. Jiří Žíla, který
věnoval mateřské škole finanční dar ve výši 15 000 Kč na pořízení hrnčířského kruhu a firma EMKO – Michal Batelka,
která pro keramické tvoření v naší školce nakoupila licí formy,
licí hmotu a tzv. engoby na dekorování keramických „střepů“
ve výši 5 000 Kč.

V pátek 4. prosince se konal u nás v MŠ tzv, „andělský den“.
Děti mohly dle svého uvážení přijít do školky převlečené za
anděly nebo i čertíky. Byl pro ně připraven program se soutěžemi a především návštěva trojice postav, které každoročně
potkáváme na ulicích v předvečer svátku Mikuláše. Setkání
s těmito „nadpozemskými bytostmi“ proběhlo na zahradě
MŠ. Některé děti byly zaskočené, jiné byly v úplné pohodě.
Všichni víme, jak takové setkání probíhá. Nějaká ta výtka,
občas pochvala a hlavně slib, že už vždycky bude všechno tak,
jak by to mělo být. Na závěr malá mikulášská odměna a společná písnička pro čerty, anděla a Mikuláše. Chtěly bychom
poděkovat členům Novodvorského spolku, kteří se pro naše
děti stali těmito nadpozemskými bytostmi a i v době plné
omezení a zákazů. Byli úžasní. Díky.

Krásné prožití vánočních svátků a především pevné
zdraví v novém roce vám všem přejí děti a zaměstnanci
MŠ Mašinka.
Eva Procházková
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CO JSTE HASIČI
připravenosti k dalšímu výjezdu. V listopadu také proběhla
okresní akce dobrovolných hasičů „ Daruj krev s dobrovolnými hasiči“. Martin Dušek na tomto podzimním odběru obdržel Stříbrnou medaili za 20 bezplatných odběrů. Gratulujeme.
Jak už bylo napsáno, činnost sboru byla utlumena. Díky přeplnění kontejnerů elektroodpadu a železného odpadu jsme
zajistili odvoz, v hasičské zbrojnici probíhají práce na údržbě
techniky, výstroje a vybavení klubovny tak, aby lépe sloužila
pro pravidelné školení jednotky. Co nás čeká do konce roku,
nevíme, vše bude záležet na situaci. Víme, že nás čekají nákupy výstroje, na kterou se podařilo získat dotaci Stř. kraje.

Poslední čtvrtletí tohoto podivného roku omezil i naší spolkovou činnost. V podstatě v čase rozvolnění vládních opatření
se nám podařilo vyjet 19. září do Jakuba na oslavy 140 let
sboru dobrovolných hasičů, které jsme podpořili statickou
ukázkou naší T 815 a zajistili jsme vodu pro ukázky hasičů.
V pátek 13.11. v 16:18 hod. nám byl vyhlášen poplach na požár
ve Svatém Mikuláši, kde v objektu ZD Kačina zahořel traktor.
Na místo vyjela T 815 CAS 1+3 a Avia F. 1+2 , požár byl uhašen
vysokotlakem HZS Kutná Hora a místo odvětráno přetlakovým ventilátorem. Návrat na základnu v 17.30 hod. Další
výjezd proběhl v úterý následujícího týdne 17.11. v 16:59 hod.
na požár bývalé čerpací stanice u silnice „ na hrázi“ . Obývaná
místnost byla kompletně vyhořelá, byl proveden průzkum,
zda se uvnitř či v okolí nenachází nějaký obyvatel. Naštěstí byl
objekt opuštěný a ani v okolí nebyl nikdo dohledán. Na místě
zasahovaly dvě CAS HZS Kutná Hora, naše T 815 s posádkou
1+3 a Avia s posádkou 1+3. Návrat na základnu a nahlášení

Dovolte, abychom vám popřáli příjemné prožití vánočních
svátků a aby rok 2021 byl lepší než tento.
		
Jaroslav Dušek
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
Šupinku pro štěstí schovej si do dlaní,
radost Ti přinese smutek prý zahání.
K vánoční pohodě rozkroj si jablíčko,
přejem Vám ze srdce zdraví a štěstíčko.

Činnost naší organizace, stejně jako všech společenských
organizací, byla během letošního roku z důvodu coronaviru
podstatně omezena. Proto se výbor organizace rozhodl pro
členy místo tradičního vánočního posezení připravit překvapení ve formě dárku a přání v době adventu. Pro 30 žen jsme
nakoupili vánoční růži a pro 7 mužů lahev vína. Dne 9. 12.
2020 jsme všechny členy navštívili a dárky jsme jim předali.
Při této návštěvě bylo slyšet hlavně slova už aby to skončilo
ať se můžeme opět sejít a ať jsme hlavně zdraví. To si určitě
všichni přejeme.

		
Jiří Rajdl, předseda organizace
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
8. ŘÍJEN – PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Dne 15. března 1939 proběhla okupace českých zemí, byl
zřízen protektorát Čechy a Morava. Okamžitě byli zatýkáni
pro Němce nespolehliví lidé, mezi něž samozřejmě sokolové
patřili. Největší rána pro sokolstvo přišla v noci ze 7. na 8. října
1941, kdy bylo na celém protektorátu gestapem pozatýkáno
na 5 000 sokolů, činovníků i náčelnictva, členů ústředí, žup
i jednot. Mezi zatčenými byl i starosta ČOS bratr Stanislav
Bukovský. Byli vězněni ve věznicích gestapa, na Pankráci,
později v Terezíně a na konec byli posláni do koncentračního
tábora v Osvětimi s douškou návrat nežádoucí, což se rovnalo
rozsudku smrti. Návratu z Osvětimi se dočkalo pouze

46 sokolů. Dne 12. října 1941 byla rozpuštěna česká obec
sokolská, majetek propadl ve prospěch Velkoněmecké říše.
I přes tyto perzekuce sokolský odboj pokračoval. Tváří 8. října, Památného dne sokolstva, je bratr František Pecháček,
autor skladby mužů na X. sletu 1938, vrcholem sletu byla jeho
skladba Přísaha republice, kde na 30 tisíc mužů na ploše stadionu přísahalo, že budou bránit vlast. Zatčen byl gestapem
v září 1942 jako zemský velitel sokolského odboje, popraven
v Mauthausenu v únoru 1944, aniž by cokoliv vyzradil. Připomínáme si 8. říjen jako Památný den sokolstva, abychom
nezapomněli a připomínali památku těch, kteří obětovali naší
svobodě to nejcennější, co měli, svůj život.Ve čtvrtek 8. října

12

4 / 2020

jsme jako vzpomínku na všechny sokoly, vypustili lodičku
se 4 rozsvícenými kahánky za předškolní děti, žactvo, ženy,
zdrávko a malou kytičku po Klejnaře. Slávka Tyrkasová zazpívala sokolskou píseň Karla Hašlera, Letí sokol, letí pták, která
se hromadně zpívala naposledy na ploše ve skladbě mužů při
XI. Všesokolském sletu v roce 1948, Lenka Kratochvílová
podala info z historie sokolstva. Sraz byl v 16:30 u šaten sokolovny. Účast byla z důvodu složité situace nejen na zvážení
každého člena naší jednoty, ale závisela také na pracovním
vytížení členů jednoty v produktivním věku, řada členů
se nemohla této akce zúčastnit. I bratr Jiří se také dostavil
na poslední chvíli. Kromě členů naší jednoty se vzpomínkové
akce zúčastnili i příznivci naší jednoty. Eliška s malým Toníčkem v kočárku a Jiří Keller, uznávaný malíř, který zahajoval
vernisáž naší sestry Slávky Tyrkasové, výstava maleb a kreseb

2. září v kostele sv. Martina. Žije v Londýně, kde má každoroční výstavy. Jeho patronkou je HM Queen Elizabeth II.
Své obrazy, převážně portréty, vystavoval např. i v Japonsku,
ale i v Kutné Hoře, celoživotní výstava v jeho rodišti
v Humpolci.
Bohužel, vzhledem k situaci, byl 8. říjen jediná podzimní akce,
kterou se podařilo uskutečnit. Plánovaná PEXESIÁDA se odkládá na neurčito, rovněž i cvičení všech věkových kategorií.
Poděkování patří všem účastníkům vzpomínkové akce.
Přejme si pevné nervy a hodně zdraví v této nelehké době
a těšme se brzy a v dobré kondici na viděnou.
Lenka Kratochvílová

ZPÍVANÁ JEDE DÁL
Zase si zazpíváme!
Všechno dobré a především zdraví všem příznivcům Zpívané
v Nových Dvorech přejí Lukáš Kratochvíl, Dušan Lapáček
a Zdeněk Vřešťál. Slibujeme vám, že koncerty v restauraci
U Hájků v roce 2021 budou pokračovat. Vše záleží na situaci,
ale věříme, že společně vše zvládneme a že si příští rok zase

zazpíváme! Termíny koncertů zatím nezveřejňujeme, ale když
bude vše lepší, tak se na jaře můžete těšit na Radka Tomáška,
Jitku Vrbovou, Krausberry a další známé umělce. Zachovejte
nám přízeň, děkujeme!
ZdeněkVřešťál
13

4 / 2020

HISTORIE TRADICE BETLÉMŮ
Ve 4. století po Kristu přinesl papež Liberius do Říma pět
prkének z Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který podle
nich dostal jméno Ad praesepe (U Jesliček) – dnes římská
bazilika Santa Maria Maggiore.

ká výroba. Figury se zmenšovaly a objevily se nové materiály
pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, těsto. Inspirací pro
betlémskou krajinu se stávalo okolí bydliště tvůrců. Betlém
býval dominantou výzdoby světnice. Kolem něj byly zastrkovány jedlové větvičky a u jesliček se od Štědrého večera svítilo.
K betlému se původně kladly i malé štědrovečerní dárky.
Na Tři krále se betlém doplnil o královský průvod a stál tak,
aby přinášel potěšení mladým i starým, až do Hromnic
– 2. února. K nejvýznamnějším oblastem našeho lidového
betlemářství v Čechách patřila i Šumava. Stavění jesliček bylo
oblíbené zejména ve starých hornických rodinách a tak není
divu, že výraznou betlemářskou tradici měly především
Kašperské Hory a jejich okolí. Zde se tento obor lidového
umění prosadil zejména ve druhé polovině 19. století. Tvůrci
betlémů zde byly řezbářsky nadaní truhláři nebo soustružníci. Řadu podnětů jim přinášela také odborná škola pro zpracování dřeva založená v Kašperských Horách roku 1878. Betlemářství na střední Šumavě má své pokračování i v dnešní
době. Dokládá to nejen tvůrčí přítomnost řady současných
řezbářů – betlémářů, ale především zcela nový rozsáhlý
mechanický Sušický betlém

Roku 1223, po návratu z Betléma, připravil František z Assissi
pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle
s živým oslem a volem, a tak založil tradici stavění jesliček.
Vůbec první doložený betlém v českých zemích byl v roce
1560 v jezuitském kostele v Praze. Jezuitský řád se zasloužil
o další šíření – ještě z 16. století máme zprávy o betlémech
i v jiných českých městech. Betlémy měly své místo v pastorační činnosti jezuitů jako emocionálně působivý prostředek.
Jejich betlémy se proto držely biblického příběhu.
V barokní době kostelní betlémy procházely velkým rozvojem. Tvořily je figury v životní velikosti, ať už malované
na dřevěných deskách anebo vyřezané ze dřeva.
Marie Terezie roku 1751 zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a Josef II. vydal tento zákaz
znovu, označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz
se týkal i soukromých domů. Tam se dal ovšem hůře kontrolovat, a tak se zvyk stavět jesličky přenesl do domácností.

Specifickým typem z této doby jsou skříňkové betlémy
– figurky ve zdobené a prosklené skříňce. S přenosnými skříňkovými betlémy také někdy koledníci obcházeli domácnosti
a hrávali před nimi vánoční hry.

Lidové betlemářství se pak rozvíjelo v průběhu 19. století
a svého vrcholu dosáhlo počátkem 20. století. Dařilo se mu
především v podhůřích a tam, kde byla soustředěna podomác-

zdroj: wikipedie
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VÁNOČNÍ PUNČ
INGREDIENCE
1 l červeného vína
750 ml vody
50 ml slivovice (vodky popř. jiného alkoholu podle chuti)
koření na svařené víno (skořice, badyán, hřebíček)
vanilkový cukr
cukr krystal
1 konzerva jahod (ananasu)
pomeranč

POSTUP PŘÍPRAVY
Do hrnce nalijeme na 1 l vína, zhruba 750 ml vody. Přidáme sáček koření na punč. Dejte pozor, aby bylo
v celku, při požití drceného prášku není chuť tak dobrá. Pokud nemáte přímo koření na punč, můžete
jednoduše použít skořici v celku, badyán (anýz) a hřebíček. Do směsi přisypeme i jeden vanilkový cukr
a pár lžiček cukru. Raději méně, postupně podle chuti dosladíme. Vše necháme mírně prohřát. Do hrnce
nalijeme celý jahodový kompot i se šťávou. Můžete použít i jiné ovoce, jahody však chutnají nejlépe.
Teď už chybí jen nějaký ten alkohol. Do směsi přilijeme cca 1 půl deci slivovice, popř. jiného bílého
alkoholu např. vodky. Necháme prohřát, pozor směs by neměla úplně vřít. Podle chuti dosladíme popř.
přidáme více alkoholu. Podáváme horké.
zdroj: wikipedie
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DOBROU CHUŤ
Pivní pomazánka
Suroviny na 4 porce:
• 100 g zrajícího sýra (např. romadúru)
• 150 g mascarpone
• 50 ml světlého piva
• drcený kmín, mleté chilli, sůl, pepř
• 2 jarní cibulky
• 1 bageta
Nastrouhejte romadúr a vidličkou ho smíchejte s mascarpone a pivem. Směs
utřete dohladka. Pomazánku podle chuti osolte, opepřete a přidejte kmín, chilli
a jemně pokrájenou cibulku. Podávejte s plátky opečené bagety.

Klidné Vánoce, mnoho štěstí, pevného zdraví, pracovních
a osobních úspěchů v roce 2021 přeje tým redakční rady.
Milé čtenářky, milí čtenáři, přinášíme Vám v tomto roce
poslední vydání Novodvorských novin, ve kterých se opět
snažíme informovat Vás o nejaktuálnějších a nejzajímavějších zprávách z našeho městyse a také i o jiných zajímavostech a návodech, jak postupovat v životních situacích.
Chtěla bych opět poděkovat všem autorům, kteří poslali
články, protože bez nich by noviny nebyly, čtenářům, kteří
noviny rádi čtou, protože bez nich by noviny neměly smysl.
Až pod stromečkem rozvážete mašličku, ať lásku najdete
v balíčku. Ve druhém štěstí, klid a pohodu, ve třetím
dobrou náladu.
Veselé Vánoce přeje
Eva Dítětová, šéfredaktorka

Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 10. 3. 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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