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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
rozvolňování pandemických opatření a hezké počasí nám
umožnilo uspořádat oslavy dne dětí, které byly po roce první
společenskou akcí. Oslavy se konaly ve dvou dnech. Spolek
pro Nové Dvory promítal v sobotu večer pohádku Princezna
zakletá v čase. Zahradu Zámecké restaurace zaplnilo mnoho
diváků. Velká účast byla také na nedělním odpoledni.
Děti se mohly svézt na lodích, zastřílet si ze vzduchovky.
Toto zajistili členové vodáckého klubu AVZO. Nechyběli ani
hasiči se svou technikou, kteří měli pro děti připraveny také
soutěže zručnosti. Soutěžilo se také v celém areálu Zámecké
restaurace. Zajímavé a různorodé soutěže připravily členky
TJ Sokol Nové Dvory. Každé dítko si odneslo malou pozornost
a také něco na zub. Vyvrcholením svátečního odpoledne bylo
vystoupení Divadélka Kůzle. Jejich „Velká cesta Zvědozemí“
doslova zvedala malé diváky z lavic. Účast byla opravdu veliká. Dle vydaných poukázek na občerstvení jsme zjistili počet
dětí. Bylo jich 98! Mám opravdu velikou radost, že si děti oba
dny užily. Za spolupráci děkuji Spolku pro Nové Dvory,
SDH Nové Dvory, TJ Sokol Nové Dvory a vodáckému klubu
AVZO Nové Dvory. Velký dík firmám, které se na akci podílely sponzorsky. Řeznictví – uzenářství Nové Dvory, VAPASKO
Nové Dvory, FOXCONN Kutná Hora.
Ve svých článcích Vás, vážení spoluobčané, pravidelně informuji, co se v našem městysi odehrává a co je v plánu. Nejzásadnější skutečností v tuto dobu je fakt, že požadovaná
desetimilionová dotace nám nebyla přidělena. Realizována
bude ulice Nová. Zastupitelstvo nyní promýšlí další postup.
Ve výběrovém řízení uspěla firma Chládek a Tintěra Pardubice s nabídkovou cenou 21 175 000 Kč. Obyvatelé dotčených
ulic budou včas o všem informováni. Výběrové řízení proběhlo také na dodavatele dopravního automobilu pro naše hasiče.

Zde byla úspěšná nabídka firmy RENAULT Auto Pošík Uhlířské Janovice s nabídkovou cenou 1 201 935 Kč. V jarních
měsících byla provedena náhradní výsadba za pokácené
dřeviny. Volejbalové hřiště nyní od hlavní silnice dělí deset
globózních javorů a živý plot. Vysazeny byly také vrostlé thůje
podél vstupu na hřbitov a lípa u hasičské zbrojnice. O závlahu
nově vysazené zeleně se starají naši hasiči, za což jim děkuji.
Dokončena byla plánovaná oprava kamenné zdi při vstupu
na hřbitov a vyřešen byl také havarijní stav zdi vlevo, jejíž část
se bortila na soukromý pozemek. Celá levá strana kamenné
zdi byla zpevněna věncem a opatřena krytinou. Úprava
přístupové cesty na hřbitov není zdaleka u konce. Jak jsem již
zmínila v minulém vydání, počítáme s výměnou obrubníků,
se zpevněním cesty a zatravnění kolem thůjí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám pohodové léto, dětem nádherné prázdniny plné krásných zážitků a všem pevné zdraví!
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Milí absolventi naší školy!
Zejména pro Vás byl tento školní rok náročný. Držím palce, ať se Vám
daří další studium i celý Váš život. Přála bych si, abyste na léta strávená
v novodvorské škole vzpomínali v dobrém a rádi se do ní vraceli.
Hodně štěstí!
Vanda Vöröšová
Starostka městyse
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INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
MUDr. Bramborová Jitka - dovolená
Dovolená fyzioterapie 26. 7. do 6. 8. 2021.
MUDr. Veselá – dovolená od 1. 7. do 23. 7. zástup MUDr. Svoboda Třemošnice
16. 8. do 20. 8. zástup bude upřesněn

Spoluobčanům, kteří v měsíci červenci, srpnu a září slaví třeba
svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již v desetiletích
vzpomínaná a slavená výročí svého narození přejeme mnoho
štěstí, zdraví a perfektní pohody v kruhu svých blízkých.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ZM zvolilo člena kontrolního výboru pana Jana Víznera.

ZM schválilo finanční příspěvek z rozpočtu městyse pro rok
2021 na služby poskytované našim občanům ve výši 5 100 Kč
Pečovatelské službě Kutná Hora.

ZM schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu městyse těmto
subjektům:

ZM schválilo poskytnutí bezúročné půjčky SK 1933 ČUS Nové
Dvory, z.s. na nákup stroje na sekání trávy ve výši 55 000 Kč
se splatností do 30. 6. 2022.

Zpívaná, z. s., Nové Dvory 115, 285 31 Nové Dvory, IČO:
06576770 ve výši 10 tis. Kč na akce Zpívaná v Nových
Dvorech.

ZM schválilo pronajmout část pozemku p. č. 511 o výměře
12 m2 před č. p. 13 panu Jaromíru Brožovi, bytem Nové
Dvory č.p. 13 za celkovou cenu 240 Kč/rok. Pronájem se uzavírá na dobu neurčitou.

TJ SOKOL Nové Dvory, Masarykovo nám. 110, Nové Dvory
ve výši 20 tis. Kč na zajištění činnosti.
AVZO, vodácký klub, Nové Dvory ve výši 20 tis. Kč na zakoupení lodí.

ZM schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2021 v oblasti příjmů
navýšení o 20 tis. Kč, v oblasti výdajů navýšení o 470 tis. Kč
a v oblasti financování navýšení o 450 tis. Kč.

ZM schválilo přijetí dotace z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2021 ve výši 200 tis. Kč, která bude použita
na opravu části ohradní zdi Kaple sv. Kříže. ZM souhlasí
se spolufinancováním ve výši nejméně 50 % uznatelných
nákladů stavebních prací.

ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Krajského úřadu
Středočeského kraje na nákup dopravního automobilu pro
JSDH.
ZM souhlasí s vyřazením stavby bývalého vážního domku
na pozemku p.č. 592 z evidence majetku Městyse Nové Dvory.

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021 v oblasti příjmů
navýšení o 941 428 Kč, v oblasti výdajů navýšení o 1 141 428 Kč
a v oblasti financování navýšení o 200 000 Kč.

ZM schválilo nejnižší cenovou nabídku na opravu části
ohradní zdi na hřbitově od firmy MK PRIMSTAV, ve výši
400 395,05 Kč včetně DPH.

ZM schválilo nákup herního prvku v hodnotě 40 tis. Kč a jeho
umístění u kabin fotbalového hřiště.

ZM schválilo Dodatek č. 18 ke Smlouvě č. S/100183/05324104/002/2006
na pojištění odvozu separovaného odpadu s AVE CZ, provozovna Hejdof 1666, 286 01 Čáslav.
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NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Pod lampou není vždy tma (A. Jakoubková) - Na malém městě, jako jsou Vlčice, ví skoro každý, kde se co šustne, ale sestry,
dvojčata Klára a Gábina, to vědí do puntíku. A strašně rády
do všeho strkají nos, což nelibě nese soukromé očko David
Holzman, který si v nedalekém okresním městě založil výnosnou detektivní kancelář. Zatímco Gábina chystá svatbu
s fešným advokátem, Klára se ve vzpomínkách vrací k dávno
zemřelému manželovi, a ačkoli se schází s místním gynekologem, každý den se vydává ke kostelíku a na hřbitov, kde je její
manžel pochován. Tam si všimne cizího muže, který klečí
u hřbitovní zdi… Co tam pohledává? A proč se sem tak často
vrací? Zvědavé sestry zaujme i nález alba, které někdo zapomněl v Gábinině kavárně. Ve Vlčicích se zkrátka pořád něco
děje a sestry s tím mají spoustu práce…

Zachráněné dopisy (S. Brown) - Když Kylin manžel zahyne
při teroristickém útoku v Káhiře, zhroutí se jí svět a upne
se na novorozeného syna. Po čase si s kamarádkou otevře
květinářství a žije poklidně a spokojeně. Ovšem jen do chvíle,
kdy jí do života vtrhne jiný muž. Přistěhoval se do města, kde
Kyla bydlí, začal podnikat ve stavebnictví a je ho všude plno.
Je zajímavý, přitažlivý a zábavný společník, snaží se Kylu
získat, ale není jednoduché proniknout do jejího srdce, kolem
něhož si vybudovala ochrannou zeď. Navíc před ní skrývá
tajemství, s nímž se jí neodvažuje svěřit…

Listopád (A. Mornštajnová) - Jaké by byly naše osudy, kdyby
komunismus neskončil a my zůstali za železnou oponou
oddělující nás od světa i jeden od druhého? Román Listopád
je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už
nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují
jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají.
Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která
je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž
se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly
a přály.
		
Mgr. Jolana Hrušková

Případ Aleny Struskové (P. Eidler) - Alena Strusková se narodila bezprostředně po skončení druhé světové války, její
matka byla až do osvobození vězněna v terezínském ghettu
a nikdy dceři neřekla, kdo je jejím otcem. Po matčině smrti
začne Alena horečnatě pátrat po otcově identitě, určité indicie
směřují do Německa. Jednoho dne však Alena beze stopy
zmizí. Židovská obec si najímá soukromého detektiva, aby ji
vypátral … Kde zpívají raci (D. Owensová) - Celá dlouhá léta
kolují v poklidném městečku Barkley Cove na pobřeží Severní
Karolíny fámy o vlčím dítěti, „holce z bažiny“. Když je roku
1969 objeveno tělo Chase Andrewse, obyvatelé města začnou
z jeho vraždy podezírat právě holku z bažiny, Kyu Clarkovou.
Jenže Kya vůbec není taková, jak se o ní povídá. Je to inteligentní a citlivá dívka. Žije odkázaná sama na sebe v bažině,
které říká domov, jejími nejlepšími kamarády jsou racci a místo školy ji učí okolní příroda…

Z NAŠÍ ŠKOLY
V květnu se nám po dlouhé době vrátili žáci do školy. Jací
jsou? No, trochu vyrostli, ale v podstatě se nijak nezměnili.
Začali pracovat a dohánět zameškané učivo i v době, kdy v minulých letech chodili spíš na vycházky nebo jezdili na výlety.
Ale my pedagogové máme pocit, že jsou ve škole rádi.
A od druhého červnového týdne, kdy se smí ve třídách už
sundat roušky, je konečně taky pořádně vidíme a slyšíme.

S příchodem do školy se naši žáci naučili novým věcem jako je
samo testováni a práce hned s několika druhy neinvazivních
testů na Covid-19. Zde bych rád poděkoval zdravotníkům
z řad rodičů, kteří naprosto samozřejmě a naprosto nezištně
přišli nám učitelům pomoci s testováním a trpělivě vysvětlovali dětem, jak se s každým typem testu pracuje. Dokonce
pro nás vyrobili a přinesli i praktické pomůcky k testování.
5
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Mimořádný dík patří těmto rodičům, kteří na úkor svého volného času a bez nároku na odměnu testovali naše žáky - Daně
a Radkovi Němečkovým, Markétě Dobřanské, Pavlíně Mašátové a Vendulce Beranové. Mezitím, co probíhala distanční
výuka, bylo možné v prázdné škole provádět nejrůznější práce, takže jsme této příležitosti využili, jak se dalo. Ještě v loňském roce byla kompletně zrekonstruována žákovská kuchyňka společně s cvičným bytem a tělocvična, kde byla položena
nová podlaha a vyměněno staré obložení a okenní kryty. Letos
díky dotaci z EU, kterou zajistil zřizovatel, získal školní klub
krásné nové prostory v prostředí bývalé kuchyně. Zrekonstruována byla také chodba kolem dílen a školních družin – nová
dlažba, výmalba a dřevěné obložení zadní stěny. Bylo zrekonstruováno také mnoho uzavřených prostorů, kam se běžný
návštěvník školy ani nedostane, jako je kabinet fyziky (kompletní rekonstrukce podlahy a úložných prostorů), sklad úklidových prostředků (nová podlaha a výmalba), sklad na mléko
a zeleninu do škol (nová dlažba, výmalba). Vymalovány byly
prostory, které se obvykle tolik neobnovují jako je průjezd,
knihovna, učebna zeměpisu za knihovnou, většina chodeb, ale i některé třídy zrekonstruována a vymalována byla
učebna třídy 7. A, dřevěné skříně opraveny ve 3. třídě a v učebně fyziky.

byl nejen ve znamení návratu do škol, ale také ve znamení přijímacích zkoušek. Všichni žáci devátých a pátých ročníků,
kteří si podali přihlášky na střední školy, tyto zkoušky zvládli
a dostali se, kam se dostat chtěli. Přejeme jim hodně úspěchů
na jejich dalších působištích. Škola se také přihlásila k projektu Eduzměna, od kterého si slibujeme modernizaci vzdělávání
a posun naší školní práce zase do vyšších rovin.
Rovněž jsme se zapojili do projektu Šablony III, který by nám
mohl vynést 720 tisíc korun na práci školních asistentů
a na další modernizaci výuky, případně obnovu dosluhující
didaktické techniky. Doufáme, že letošní léto přinese další
uvolnění koronavirové svěrací kazajky a umožní nám všem
co nejvíce možností odpočinkových aktivit. Přejeme všem
hezké prázdniny a budeme se těšit opět na shledanou ve středu
1. září v novém školním roce 2021/2022.
Jan Ingr, ředitel školy

Když děti nechodily v zimě do školy, nemuseli jsme ani tolik topit, takže mohly
být generálně opraveny v kotelně čtyři
porouchané kotle. Rovněž školní kuchyně i mateřská škola doznala velkých
změn – ve školní kuchyni byla v létě dodělána vzduchotechnika a v mateřské
škole proběhla na podzim výměna oken.
Přestože téměř po celou zimu a jaro probíhala výuka distančně prostřednictvím
sociálních sítí a počítačových programů,
zaznamenali jsme velký úspěch ve školních vzdělávacích soutěžích. V okresním kole online konverzační soutěže
z anglického jazyka obsadila Sára Luňáková ze 7. B skvělé druhé místo. Květen

Chodba u dílen

Nový školní klub

Sklad úklidových prostředků
6

Sklad mléko, ovoce
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NAŠE DEVÍTKA PŘIPRAVILA PRO PÁŤÁKY
SOUTĚŽE A HLEDÁNÍ POKLADU.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
LEGENDA O HRADNÍM STRAŠIDLE

„Už jste slyšeli legendu, která se v těchto
krajích vypravuje? Legendu o hradu zvaném Bílá skála, místním strašidle a ztraceném pokladu? Ne? Tak pozorně poslouchejte a možná to budete právě vy, kdo
tajemství Bílé skály objeví.“ Právě těmito
větami začal v naší Mašince Den dětí. Paní
učitelka Verča zpracovala na základě smyšlené historky dopolední zábavný program pro naše děti. Počátečním cílem akce bylo získání mapy, která označovala místo,
kde hrad Bílá skála stál. Děti plnily na několika stanovištích
(v zahradě MŠ a v parku u MŠ) úkoly, za jejichž splnění obdržely části mapy. Úkoly byly koncipovány tak, aby je mohly
plnit všechny, tedy i ty nejmladší. Po získání a sestavení mapy
měly děti přinést na místo, kde hrad stával, nádobu s vodou,
která měla vysvobodit jeho majitele - rytíře Barnabáše ze strašidelného zakletí. Pomocí několika větších bílých kamenů
bylo v parku u mateřské školy vytvořeno místo, kde údajně
hrad zakletého rytíře stával. „Kdo kousky ztracené mapy
najde a sestaví, místo, kde stával hrad Bílá skála nalezne
a položí na něj nádobu s vodou, toho polepšený Barnabáš
odmění.“ Našim dětem se vše společnými silami podařilo –
najít kousky mapy, poskládat ji, objevit místo, kde kdysi stával
hrad a přinést pro rytíře Barnabáše vodu potřebnou k jeho
vysvobození. Při návratu na zahradu školky jsme objevili
na vrátkách vzkaz: „Milé děti, děkuji vám všem za to, co jste
podstoupily pro moje vysvobození. Na zahradě jsem vám
ukryl odměnu. Najděte ji a spravedlivě se rozdělte. Váš rytíř
Barnabáš.“ A nelhal. Ta odměna tam opravdu byla. Celé dopoledne se děti a troufám si říct, že i personál školky, skvěle
bavily. Ačkoliv - byla chvíle, kdy se děti rozplakaly zděšením.

Zjevil se před nimi loupeživý rytíř Barnabáš proměněný
ve strašidlo (paní učitelka Eva). Ještě, že přišla lesní víla (studentka SOŠPg Vendulka K. – v současné době na povinné
pedagogické praxi), která děti ochraňovala a rytíře Barnabáše
spravedlivě za jeho chování potrestala. Patří se poděkovat
manželům Horváthovým a panu V. Melšovi, kteří tuto akci
sponzorovali.
Protože vývoj situace s covidovou pandemií je stále příznivější, dovolili jsme si zpestřit poslední týdny provozu školky
divadelním představením Divadla Koloběžka a hudebním
workshopem nazvaným „Co to bzučí v úle?“. Naše předškoláky navíc čeká „pasování na prvňáčka“ pořádané žáky devátého ročníku základní školy. Se školkou se rozloučí formou
dobrodružné hry „Jak zachránit princeznu“. V úplném závěru
měsíce června plánujeme v rámci tzv. Šablon II (finanční
podpora rozvoje vzdělávání) uskutečnit polodenní výlet
do žlebské obory a seznámit děti se životem dravců.
Mateřská škola ukončí provoz v letošním školním roce v pátek
9. července. Znovu se pro naše děti otevře ve středu 1. září.
Přivítáme v ní devět nových dětí. Po delší době budou mezi
našimi svěřenci i dvě děti, které letos na jaře oslavily teprve
druhé narozeniny. Z celkového počtu dvaceti pěti dětí má
deset z nich povinnou školní docházku.
Závěrem chci všem čtenářům popřát pohodové a pokud možno slunečné a „bezcoronavirové“ léto.
Eva Procházková
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CO JSTE HASIČI
Za několik dní končí druhé čtvrtletí a už máme za sebou půl
roku. Nějak nám to utíká.

jsme byli jen zálohou na místě. První akcí byl obecní dětský
den. Naše stanoviště bylo u myslivecké chaty. Pro děti jsme
si připravili několik úkolů: stříkání džberovou stříkačkou
na plechovky, hod míčkem na panáka, hašení vrtulníkem,
deskové hry, spojování hasičských spojek a kdo chtěl, mohl
se podívat do hasičské cisterny. Doufáme, že se dětem u nás
líbilo. Členové jednotky se pravidelně schází ke školení
a výcviku, tři členové, kteří neměli oprávnění pro práci
s motorovou pilou, byli vysláni na kurs.

Předposlední den měsíce března (30. 3., v 00.59 hod) jsme
minutu před jednou hodinou ranní vyjeli na požár obytného
domu v Malíně, kde bohužel došlo i ke zranění obyvatel.
Po dvouhodinovém zásahu, kde zasahoval HZS Kutná Hora,
JSDHO Malín a posádka záchranné služby, jsme se vrátili
na základnu. Další požár nás čekal 16. 4. v 16.48 hod v ubytovně Sedlec (bývalý ÚNS), kde došlo k požáru jednoho pokoje
ubytovny. Zde se podařilo díky krátké dojezdové vzdálenosti
HZS Kutná Hora požár uhasit před příjezdem naší a Malínské
jednotky. Na místě jsme zůstali jako záloha do konce zásahu.
Ve středu 28.4. v 10.39 hod byl vyhlášen poplach na požár
lesního porostu na Kaňku, před výjezdem byla jednotka
odvolána a zásah zrušen. První květnový týden jsme měli
trochu pracovní. Proběhla příprava na odvoz elektroodpadu,
odvoz železného odpadu a zalévání vysázených tújí na hřbitově. V tomto roce jsme obci nabídli pomoc se zaléváním nové
zeleně a tak nás od 8. 4. můžete každý týden vidět na hřbitově
a u malého hřiště při zalévání. Možná si řeknete proč hasiči,
na to je jednoduchá odpověď, každé zalévání jsou zhruba
4 „kubíky“ vody. Což je půlka naší cisterny. Svátek Sv. Floriana
patrona hasičů oslavujeme 4. 5. Měli jsme představu, že uděláme u zbrojnice akci, bohužel díky pandemii se nedalo.
Tak jsme alespoň vyvěsili hasičskou vlajku na budově zbrojnice a na našem fb a fb Nové Dvory jsme udělali malou soutěž.
Výherci získali lahvinku dobrého vína. Ve středu 5. 5. v 19.41
hod jsme vyjeli na nahlášený požár odpadu v bývalé čerpačce,
při dojezdu už bylo k vidění jen doutnající ohniště a přítomná
osoba nic neviděla neslyšela…

Předposlední akci jednotky byla 12. 6. údržba techniky,
kdy jsme provedli výměnu olejů v T 815, ve všech agregátech,
čerpadlech, elektrocentrálách a provedli se funkční zkoušky.
Že se život, i ten spolkový, vrací do normálu, svědčí i první
posezení našich členů po dlouhém roce v sobotu večer
po údržbě techniky. Neplánovaná hudební vložka mladých
muzikantů jen obohatila a rozproudila zábavu. Díky.
Před odevzdáním článku do tisku, jsme ještě stihli v neděli
13. 6. ve Vrchlického ulici zasypat sorbentem olej od utržené
vany na retardérů. Co nás čeká v nejbližší době?
10. 7. proběhne, v pořadí už jedenáctá řízená degustace vín
moravského vinařství, kterou otevíráme i veřejnosti. Čeká
nás spálení dřevěného odpadu na pozemku bývalého zahradnictví. Slíbili jsme seniorům v červenci, že je podpoříme na
jejich akci. Pokud se vydaří počasí, zkusíme vodní skluzavku
pro děti a …. další jak se bude vyvíjet situace.

Vážení spoluobčané přejeme všem příjemné prožití letních
měsíců.
		
Jaroslav Dušek

V úterý 15. 5. jsme vyjeli na požár sazí v komíně do Nové ulice,
zde HZS Kutná Hora zasahoval s výškovou technikou, my
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
U příležitosti Dne matek všem členkám naší ZO SENIOŘI přišli osobně popřát předseda
pan Jiří Rajdl a paní Libuše Hubalová. S krásným blahopřáním nám předali i nevšední dárek – sáček
semínek jiřinek s informací o pěstování. Děkují členky ZO SENIOŘI Nové Dvory.
Marie Turková

Milá …
ať máš vše, co si přáti chceš, ať nemáš smutek, bolesti,
ať poznáš jenom šťastné chvíle v této popletené době.
Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať nemáš zbytečné vrásky.
Však Ti ještě něco přejeme, ať Tě mají všichni rádi
a společně se smějeme.
Vše nejlepší ke Dni matek
přeje výbor ZO Senioři z.s. Nové Dvory
PS: Jako dárek k tomuto svátku, pro radost, Ti dáváme
semínka jiřinek. Budeme rádi, když si je zaseješ a budeš
se z nich těšit.
V srpnu je vyfotíme, jak Ti vyrostly a ty nejlepší z Vás
oceníme věcnými cenami.
Určitě si všichni přejeme, abychom se mohli opět scházet
na našich akcích. Jakmile to bude možné, dáme Ti vědět.

PLÁN AKCÍ ZO SENIOŘI, Z. S. NOVÉ DVORY NA 2. POLOLETÍ 2021
červenec - Posezení při vínečku u Marušky na zahradě - termín bude upřesněn
Beseda s MUDr. Ľubicí Veselou v restauraci U Hájků - termín bude upřesněn
14. srpen - Sousedské posezení v Zámecké restauraci od 15 hodin. K poslechu a tanci nám zahraje dechová hudba
Věnovanka, soutěž o nejlepší novodvorský štrúdl
září - Prohlídka chaty Mysliveckého sdružení Mír Nové Dvory - termín bude upřesněn
2. říjen - Koně na zámku Kačina
listopad - Divadelní představení - termín bude upřesněn
10. prosinec - Vánoční posezení v restauraci U Hájků od 15 hodin
Výbor ZO Senioři ČR, z. s. Nové Dvory
11
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
Ve čtvrtek 17. 6. 2021 jsme se sešli pod pergolou u fotbalového
hřiště a obnovili tak po delší době naši činnost. Posezení bylo
pracovní, ale i zábavné. Dohodli jsme se na akcích, které uspořádáme v druhém pololetí letošního roku. Přivítali jsme mezi
sebe pět nových členek. Opekli jsme si a pochutnali na špekáčcích, poznávali bylinky z našich zahrádek a oslavili narozeniny našeho člena Míly Poupy. Posezení nám také zpříjemnilo

vystoupení pejska paní Anny Tiché. K dobré náladě nám
zahrál a zazpíval Vašek Bílek na harmoniku. Poděkování patří
děvčatům, která nám zajistila občerstvení. Přesto, že bylo
tropické teplo, foukal vánek, který nás osvěžil a my jsme
společně strávili příjemné odpoledne.
Jiří Rajdl, předseda

12

2 / 2021

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
Konečně se mohla uskutečnit nějaká akce. Na spoluúčast na
Oslavách dětí pořádanou Městysem Nové Dvory jsme se natěšené řádně připravily. Hojná účast byla velmi potěšující, děti
byly úžasné a moc šikovné. My se už těšíme na začátek nového
cvičebního roku září 2021 - červen 2022 a pevně věříme, že už
nám nic nezhatí naše plány. V polovině srpna začneme řádným úklidem sokolovny, abychom mohli hned začátkem září
začít cvičit podle našeho cvičebního rozvrhu. Předškolní děti
úterý od 17.–18. hod, žactvo pondělí od 17.–18. hod, ženy

pondělí od 19.–20. hod, zdrávko úterý od 18:30 do 19:30 hod.
Plánovanou PEXESIÁDU, která se na podzim nemohla konat,
chceme uskutečnit v první polovině září a těšíme se na hojnou
účast dětí, zrovna tak jako se těšíme na setkání na všechna
cvičení.
Přejeme všem hezké prázdniny a dovolenou a v září se těšíme
na viděnou!!!!
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
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VÝSTAVA OBRAZŮ V KOSTELE SV. MARTINA
Na deset červnových dnů byla v kostele sv. Martina instalována výstava obrazů Vladimíra Císaře. Celý kostelík byl zaplněn díly
tohoto kutnohorského výtvarníka. Výstava určitě stála za zhlédnutí.
Vanda Vöröšová,starostka

Z-BOX
Po dlouhém prodlení ze strany firmy Z-BOX byl instalován
box zásilkovny. Věřím, že nám bude sloužit.

ZPÍVANÁ JE V OČEKÁVÁNÍ
Ano, dalo by se to tak nazvat... Už sice můžeme do zahrádek
restaurací a od 31. května i do vnitřních prostor, ale bohužel
nemůžeme zpívat... A sestavit program Zpívané v Nových
Dvorech z instrumentálních skladeb je poněkud zvrácené.
Někteří umělci to řeší tzv. streamovanými pořady - to znamená, že vy jste doma a my v nějakém studiu předstíráme,
že jsme s vámi. Fotbalisté si na prázdných stadionech pouštěli
reakce „diváků“ do reproduktorů, ale přesto je to podivné.

Proto vám teď můžu jenom slíbit, že Zpívaná na podzim určitě bude - když to pude... V zákulisí stojí celá řada muzikantů,
kteří by si u nás chtěli zahrát. Mnozí z vás se mě ptají, kdy
už si zazpíváme. Nebojte se, zazpíváme! Tak na nás prosím
na podzim nezapomeňte. Děkujeme!
Zdeněk Vřešťál
15
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JAKÉ VOLBY NÁS ČEKAJÍ DO ROKU 2030?
Volno bude jen v roce 2027.
V roce 2021 - Volby do Poslanecké sněmovny
V roce 2022 - Volby do 1/3 Senátu, Volby do obecních zastupitelstev
V roce 2023 - Volba prezidenta ČR
V roce 2024 - Volby do 1/3 Senátu, Volby do Evropského parlamentu, Volby do krajských zastupitelstev
V roce 2025 - Volby do Poslanecké sněmovny
V roce 2026 - Volby do 1/3 Senátu, Volby do obecních zastupitelstev
V roce 2028 - Volba prezidenta ČR, Volby do 1/3 Senátu, Volby do krajských zastupitelstev
V roce 2029 - Volby do Evropského parlamentu, Volby do poslanecké sněmovny
V roce 2030 - Volby do 1/3 Senátu, volba do obecních zastupitelstev

Milé čtenářky, milí čtenáři, připravili jsme pro Vás letní
vydání Novodvorských novin, ve kterých Vás opět informujeme 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.
Přeji Vám krásnou dovolenou a dětem nádherné a bezstarostné prázdniny.
Eva Dítětová, šéfredaktorka

Přejeme krásné zážitky, na které se nezapomíná,
ať vaše letošní dovolená je v dobrém smyslu jiná.
Redakční rada
Veškeré informace o dění v Městysi Nové Dvory je možné si přečíst na www.novedvory.cz
Uzávěrka dalšího čísla Novodvorských novin bude 10. 9. 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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