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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
mám opravu radost, že poslední letošní číslo novodvorských
novin mohu začít pozitivně. Nová ulice je nyní doslova a do
písmene opravdu nová! 10. prosince jsme přestřihli pásku
a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Pracovníci zhotovitelské firmy Chládek a Tintěra odvedli dobrou práci. Během tří
měsíců bylo hotovo. Přes počáteční obavy obyvatel této ulice,
myslím, že vše proběhlo hladce. Pracovníci firmy se snažili
vyjít jim vstříc a co možná nejvíc usnadnit život na rozkopané
pláni. Děkuji všem lidem z Nové ulice za trpělivost a ukázněnost po dobu stavby. Nebýt správného rozhodnutí zastupitelstva o schválení úvěru, byla by tato komunikace ještě dlouho
v původním neutěšeném stavu. Při opravách komunikací
v původní zástavbě se vždy vyskytnou problémy s výškou
vjezdů, které jsou mnohdy velmi rozdílné. Zhotovitel spolu
se stavebním dozorem se vždy snaží navrhnout nejvhodnější
řešení, které bude zohledňovat potřeby majitele domu, ale také
musí splňovat platné normy. Snažili jsme se požadavkům
obyvatel vyjít maximálně vstříc. Na jaře příštího roku
se k nám firma Ch+T vrátí, aby pokračovala v rekonstrukci
ulice Vrchlického a doladila některé „kosmetické nedostatky“
na přilehlých komunikacích. Rekonstrukce ulice Nová byla
největší letošní investice. V letošním roce proběhly i méně
finančně náročné akce a opravy. Nový školní klub se zázemím
slouží svému účelu, opravena je další část ohradní zdi na hřbitově, nově vysazené tůje dobře prospívají, globózní javory
u volejbalového hřiště taktéž, jen živý plot musel být dosazen.
Získali jsme dotaci a naši hasiči tak do konce roku budou mít
nový dopravní automobil.
Redakci Novodvorských novin byl doručen dopis, který je
přílohou tohoto čísla. Jsme rádi za všechny příspěvky, které
vyjadřují názory Vás občanů, pokud neobsahují polopravdy
a lži. Nebudu komentovat, odkazuji na zápisy zastupitelstva
(28. a 29. bod 10). Dotazy týkající se soukromých záležitostí
nepatří na veřejné zasedání. Jak probíhá příprava na jednání
zastupitelstva. Týden před zasedáním obdrží členové zastupitelstva všechny písemné dokumenty k jednotlivým projednávaným bodům, aby si je mohli v klidu a důkladně prostudovat.
Před veřejným zasedáním probíhá pracovní porada, kde se
jednotlivé body podrobně probírají, někdy i dost dlouho, jde-li
o závažnou záležitost. Ne vždy máme stejný názor, ale snažíme se najít kompromis. V podstatě odcházíme dohodnuti.
K diskuzím mezi zastupiteli dochází i na veřejných jednáních,
opět podle závažnosti tématu. Vždy se ptám, zda někdo z přítomných má k projednávanému tématu dotaz, či připomínku.

Pak teprve přednesu návrh usnesení, o kterém zastupitelé hlasují. Chci Vás informovat i o tom, že zastupitelé, jako volení
zástupci obce mají svůj mandát, který platí 24 hod denně
po celou dobu jeho trvání. Starosta nemá stanovenou pracovní
dobu, neboť výkon své funkce provádí nepřetržitě. Někdo
se mylně domnívá, že je povinen v úředních hodinách být
přítomen na úřadě. Není tomu tak. Úřední hodiny jsou určeny
pro úřad. Správný starosta řeší to, co je třeba. Ráda si sjednám
schůzku s každým, kdo mě o to požádá. Stačí zavolat a termín
se vždy najde. Nikdy jsem neměla problém sejít se o víkendu,
nebo ve večerních hodinách.
Situace v letošním roce byla, z hlediska možnosti pořádání
kulturních akcí, příznivější. Uskutečnily se akce, které
se povedly a přilákaly dost návštěvníků. První akcí pořádanou
městysem ve spolupráci s místními spolky byly oslavy dne
dětí tentokrát dvoudenní. Sobotní večer patřil promítání
pohádky, nedělní odpoledne pak soutěžím a divadélku Kůzle.
Jednou z posledních akcí bylo dýňobraní pořádané Spolkem
pro Nové Dvory a Seniory, které bylo velmi vydařené. Pochvalé ohlasy mám, bohužel, pouze zprostředkované, neboť toto
čtvrteční odpoledne jsme se věnovali přípravě lampionového
průvodu k výročí vzniku české státnosti, jehož součástí bylo
položení věnců k uctění padlých. Průvod byl ozvláštněn otevřenou a bílými svíčkami osvícenou kaplí sv. Kříže. Červené
plamínky naopak lemovaly přístupovou cestu. K naší velké
radosti se nás sešlo na dosti dlouhý průvod, ve kterém nechyběly ani děti s lampiony. K mezinárodnímu dni seniorů
připravuje městys pravidelně pro své občany program, který
by potěšil a pobavil. Za velmi povedené považuji vystoupení
kouzelníka, které bylo určeno právě seniorům k jejich meziná-
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rodně uznávanému svátku. Bylo mi líto, že Vás, vážení senioři,
nepřišlo víc. Ti, co přišli, však nelitovali a „Kouzlení s diváky“
si užili, zasmáli se a dobře se poměli. Bohužel jsme se v letošním roce nemohli setkat na velikonočním koncertu, ani při
rozsvícení vánočního stromu. Neuvidíme se ani v čase vánoč-

ním. Přeji Vám všem, milí spoluobčané, pevné zdraví, klid
a pohodu a hlavě dostatek dobrých přátel kolem sebe!
Vanda Vöröšová
starostka městyse
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Milí novodvorští spoluobčané,
čas adventu pomalu končí, aby ho vystřídal
ten vánoční se svým nezaměnitelným kouzlem.
Prožijte klidné a radostné Vánoce se svými
nejmilejšími v láskyplné a klidné atmosféře
zimních dnů.
Nastává také loučení se starým rokem a samozřejmě
vítání toho nového. Snad každý z nás si přeje,
aby ten nastávající rok přinesl jen to dobré a hezké.
Dovolte, abych Vám do roku 2022 popřála
pevné zdraví, hodně lásky, vnitřního klidu
a vzájemného porozumění a mnoho malých radostí,
které jsou kořením všedních dnů.
Ze srdce Vanda Vöröšová – starostka městyse

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE
Úřad městyse Nové Dvory je z důvodu dovolené uzavřen od 22. 12. do 31. 12. 2021. Opět se na Vás těšíme v pondělí 3. 1. 2022.
V sobotu 1. 1. 2022 bude uzavřen „sběrný dvůr“.
Fyzioterapie Veronika Sýsová – dovolená od 23. 12. do 31. 12. 2021.
Městys Nové Dvory zavádí obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který
činí 400 Kč/rok za každou osobu přihlášenou v městysy a za byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek za psa činí 80 Kč/rok a za každého dalšího psa 200 Kč/rok.
Splatnost místních poplatků je 31. 5. 2022. Poplatky lze zaplatit v hotovosti do pokladny úřadu městyse nebo platební kartou
vždy v pondělí a ve středu od 8 hod do 11 hod a od 12:30 hod do 16 hod anebo bankovním převodem na číslo účtu 2622161/0100,
variabilní symbol napište číslo domu.
Výše stočného na rok 2022 činí 54,73 Kč vč. DPH
Výše vodného na rok 2022 činí 57,05 Kč vč. DPH

Likvidace opuštěných hrobů
Městys Nové Dvory zahájí v roce 2022 likvidaci opuštěných hrobů na místním hřbitově v Nových Dvorech. Likvidaci
hrobů předcházelo několikaleté úsilí úřadu o kontaktování příbuzných či známých těch občanů, jejichž ostatky jsou
na místním hřbitově uloženy. Cílem je získání hrobových míst pro zřízení nových hrobů.
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Spoluobčanům, kteří v měsíci lednu, únoru a březnu slaví výročí svého
narození, přejeme mnoho štěstí, zdraví a perfektní pohody v kruhu svých
blízkých.

Byl mi, jako šéfredaktorce, doručen dopis, který jsem Vám, čtenářům, ofotila a vložila
jako přílohu do novin. Mně osobně se takové dopisy nelíbí, protože je to takové povídání
o ničem. Myslím, že zastupitelé mají možnost, pokud budou chtít, se k takovému dopisu
vyjádřit.
Eva Dítětová

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
ZM schválilo Strategický rozvojový plán městyse Nové Dvory
na léta 2021 – 2025.

ZM schválilo žádosti spolků o dotace na rok 2022 z rozpočtu
městyse dle zákona 250/2000 Sb.:

ZM schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice
Vrchlického z podprogramu 117D82102022 ministerstva
místního rozvoje.

ZO SENIOŘI, z.s. Nové Dvory ve výši 50 tis. Kč na zajištění
kulturních a společenských akcí
Myslivecké sdružení Mír Nové Dvory u Kutné Hory ve výši
20 tis. Kč na uspořádání akce „Myslivecký den pro děti
a rodiče“

ZM schválilo podání žádosti o dotaci z Programu městské
památkové rezervace a městské památkové zóny ministerstva
kultury ČR. Do anketního dotazníku byly zařazeny tyto akce:
báň na věži kostela sv. Martina, oprava schodů v kostele
sv. Martina, restaurování oltáře v kostele sv. Martina, oprava
pilířového plotu s branou a márnice.

AVZO Vodácký klub, z.s. Nové Dvory ve výši 40 tis. Kč
na nákup vzduchových pušek, lodí, pádel, střeliva
ZPÍVANÁ, z.s. Nové Dvory ve výši 20 tis. Kč na náklady
spojené s pořádáním cyklu koncertů „Zpívaná“

ZM schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 651/024/2021 s firmou ARRIVA Východní Čechy, a.s., Na Ostrově 177, 537 01
Chrudim, IČO: 25945408, který vzhledem ke změně rozsahu
dopravní obslužnosti mění úhradu prokazatelné ztráty
a smluvně stanovuje maximálně do výše 89 277 Kč.

Spolek pro Nové Dvory ve výši 50 tis. Kč na pořádání kulturních a společenských akcí
TJ SOKOL Nové Dvory ve výši 42 tis. Kč na zajištění revizí,
nákup uhlí, el. energie, pořádání akcí pro děti a veřejnost

ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o úvěru reg. č. 99027898434.
Odkládací podmínkou čerpání je předložení smlouvy
(případně smluv) o dílo na Objekt úvěru uzavřené mezi
Klientem a dodavatelem, která bude prokazovat sjednání
pevné ceny při investici do oprav: varianta A pouze komunikace v ul. Nová maximálně ve výši 11 533 686,12 Kč včetně
daně z přidané hodnoty, varianta B v případě komunikací
v ul. Nová a ul. Vrchlického maximálně v celkové výši
21 175 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty.

SK 1933 ČUS Nové Dvory, z. s. ve výši 50 tis. Kč na zajišťování
údržby hracích ploch na fotbalovém a volejbalovém hřišti
SDH Nové Dvory ve výši 50 tis. Kč na oslavy 140. výročí založení SDH a podpůrné akce v průběhu roku 2022

4

4 / 2021

OPRAVA KOMUNIKACE VRCHLICKÉHO
Na jaře letošního roku v novinách č. 1/2021 jsem informovala
občany o financování rekonstrukce komunikací Vrchlického
a Nová. Nyní bych se k tomuto článku ráda vrátila. Ve hře byly
tři varianty oprav z důvodu finančních možností naší obce.
Byla podána žádost o dotaci a k doplnění chybějících finančních prostředků také žádost o úvěr. První variantou bylo,
že jestliže obec obdrží dotaci na rekonstrukci ulic v plné výši,
o kterou bylo požádáno, proběhnou rekonstrukce tak, jak bylo
naplánováno, tedy oprava obou ulic najednou. Druhou variantou bylo, že jestliže obec obdrží jen část dotace, budou
se muset doplnit výdaje na opravu z našetřených peněz
na účtu. Třetí variantou bylo, že jestliže by obec dotaci neobdržela, musela by se opravovat pouze jedna ulice a tou by byla
ulice Nová, neboť úvěr a našetřené peníze by nepokryly celkové náklady rekonstrukce obou ulic. Otázkou zůstalo, kdy
by došlo k opravě zbylé ulice Vrchlického. Problém byl v tom,
že vypracovaný projekt by časem pozbyl aktuálnosti a muselo
by se začít se vším od začátku, což by rekonstrukci ulice značně prodražilo. V současnosti máme dokončenou opravu
komunikace Nová a je podepsána smlouva na rekonstrukci
komunikace Vrchlického, která by měla začít v březnu příštího roku. První varianta se neuskutečnila, neboť nám dotace
nebyla přiznána a s tím souvisí i varianta druhá. Došlo tedy na
variantu třetí. Jak je tedy možné, že se podařilo najít potřebné
finance? Je to takto. Příjmy obce převážně tvoří takzvané
sdílené daně, které nám posílá Finanční úřad. Krátce vysvět-

lím těm, kteří nevědí, co to znamená. Veškeré daně, které my
občané, podnikatelé a firmy odvádíme státu, stát zase přeposílá na základě různých přepočtů v určité výši zpátky obcím.
Na základě těchto příjmů obce sestavují svůj roční rozpočet.
Nám se podařilo sestavit letošní rozpočet tak, že jsme našetřili přibližně tři miliony korun. Rozpočet na příští rok je sestavený tak, že i při doplnění chybějících peněz ve výdajích
na rekonstrukci ulice Vrchlického nám na účtu ještě pořád
zbyde kolem 7 milionů korun. Zároveň bylo opět požádáno
o dotaci, což by náš účet mohlo posílit opět nejméně nad
10 milionů. A to je příjemná zpráva pro další roky hospodaření. Poslední informace se týká úvěru. Máme otevřený úvěr
na 10 milionů korun. Úvěrová smlouva byla podepsána
v lednu letošního roku s pevnou roční úrokovou sazbou
1,06 % z jistiny úvěru. Po letošním vývoji inflace a následném
kroku ČNB na zvýšení úrokových sazeb je to další povedený
krok, který se naší obci podařil. Nejenom, že smlouva
na rekonstrukci ulic byla podepsána za ceny, které by při stanovení v této době zcela jistě opět navýšili výdaje, ale i úvěr
máme za v současnosti velmi výhodný úrok. Byly různé názory nezadlužovat obec, počkat s rekonstrukcí na příhodnější
dobu. V současnosti se ale jeví tento krok jako dobře načasovaný. Nezbývá mi tedy než popřát nám všem příjemnou jízdu
i chůzi po nových ulicích naší obce.
Romana Roubíčková, hospodářka úřadu

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Prokletý kraj (M. Klevisová) - Jelení Horou se několikrát prohnaly dějiny plné nenávisti a zmaru. Vesnička ukrytá v pošumavských lesích dodnes není ideální místo k životu. Gerdu
s dcerou k návratu sem přiměl rozvod a nedostatek peněz.
Z jednotvárnosti ji vytrhne až seznámení s Lindou, která tu
pátrá po minulosti své rodiny. Vzápětí ale ve vesnici za podivných okolností někdo zemře ... a zločin oběma ženám pomůže
odhalit staré tajemství, které nikdy nemělo vyjít na povrch.

Příští rok v tento den (S. Cousensová) – Minnie ví dvě věci:
že její narozeniny na Nový rok trvale provází neštěstí a že za to
všechno může Quinn Hamilton, muž, kterého nikdy nepotkala. Minnie a Quinn se před třiceti lety narodili ve stejný den,
ve stejné nemocnici. Nejenže jí a její rodině tehdy ukradl
odměnu za první narozené dítě, ale i jméno, které měla dostat.
A od té doby už jsou každé narozeniny horší než ty předchozí.
Když pak jednoho dne Minnie na Quinna náhodou narazí
5
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na jedné silvestrovské párty, vidí, že je skutečně dítětem štěstěny. Je atraktivní, vede úspěšný byznys a má dokonalou přítelkyni. A přestože jsou oba z úplně jiných světů, něco jako by
je k sobě přitahovalo a jejich cesty se protínají čím dál častěji.
Je to jenom náhoda, nebo je za tím něco víc?

se s ní o tom dokonce i bavit. Manželství se ocitá v krizi, a když
se na obzoru objeví jiný muž, Jill, zmítaná pochybnostmi,
bojuje s pokušením. To vše se odehrává ve chvíli, kdy si jedna
z jejích nejlepších kamarádek právě užívá nejlepšího sexu svého života (za manželovými zády) a ta druhá sebe i své okolí
přesvědčuje o tom, že má báječného muže, který po ní ještě
i po letech touží. Jenže zdání často klame, což Jill tváří v tvář
manželské krizi, nevěře i pravému přátelství brzy zjistí...

Slušní lidé (J. P. Dalaney) – Jednou ráno otevře Pete Riley dveře cizímu člověku a uslyší zprávu, která jemu i jeho partnerce
Maddie promění život v noční můru. Dozvědí se totiž, že
jejich syn byl v porodnici omylem zaměněn a už dva roky
vychovávají cizí dítě…Plán zažalovat nemocnici rozběhne
vyšetřování, které odhalí znepokojivé informace o tom,
co se stalo v den, kdy byly děti vyměněny.

Zdání a manžel vždycky klamou (A. Jakoubková) - Stella
Sterlingová byla už svým jménem, které jí vybrali rodiče,
předurčena k hvězdnému životu. Narodila se v krásném
velkém domě svých v jižních Čechách a vyrůstala v blahobytu.
Její matka ji posílala do baletu a snila o tom, že její krásná
dcerka životem protančí. Jenže Stella vyrostla do výšky sto
osmdesáti centimetrů a na kariéru baletky tak mohla zapomenout. Její matka se tedy rozhodla, že Stellu pošle na konkurz
pro modelky…

Tajnosti vdaných žen (C. Masonová) - Jill a Rob žijí ve šťastném manželství – dokud ovšem nezjistí, že kvůli Robovi
nemohou mít děti. Pro Jill to rozhodně neznamená konec
světa. Ke štěstí jí stačí věrný manžel, který ji hluboce miluje
a dává jejímu životu smysl. Navíc existují přece i jiné cesty,
jak mít dítě. Jenže Rob úplně ztratil zájem o sex, a odmítá

Mgr. Jolana Hrušková

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
VÁNOČNÍ TRHY V MAŠINCE

Podzim se s námi pomalu loučí a přichází
vláda paní Zimy. Právě ona byla jednou
z postav pohádky, kterou jsme s dětmi nacvičovali pro vystoupení v rámci vánočních trhů. Přípravy na tuto akci začínaly
zhruba na konci měsíce září. To proto, že
děti, pod vedením paní učitelky Verči,
postupně vyráběly nejrůznější výrobky
z keramické hlíny. Školka se plnila nejrozmanitějšími svícny,
kapříky, anděly, dekorativními koulemi, zvonečky, adventními svícny, betlémy a dalšími výrobky vhodnými k výzdobě
domovů v období adventu a Vánoc. A protože činnost s tímto
materiálem je časově velmi náročná (od počátku do finální
podoby můžeme počítat i dva týdny) a pracuje se se skupinkou
maximálně tří dětí, je celkem logické, proč přípravy začínaly
v již zmiňovaném měsíci září. Je radost dívat se nejmladší členy dětského kolektivu, kteří se teprve s touto činností seznamují, ale i na ty, kteří do školky chodí druhý nebo třetí rok
a mají s ní zkušenosti. Tyto děti nepotřebují téměř žádnou
podporu pedagoga. Dostanou hlínu a přesně vědí, jakým
způsobem ji zpracovat, aby dosáhly požadovaného výsledku.
Vánoční trhy jsme naplánovali na pátek 26. listopadu
od 16 hodin. Začátkem tohoto měsíce jsme začali s nácvikem
veršované „Pohádky o stromečku“ a několika tematicky
zaměřenými písničkami. Ty jsme chtěli zazpívat i na tradičním rozsvícení vánočního stromu před budovou úřadu městyse. Nácvik programu nám komplikovala poměrně vysoká
nemocnost dětí. Protože celá pohádka je veršovaná, naučily
se děti velmi snadno texty všech postav. Proto i případná
alternace při vystoupení nebyla velkým problémem. Situace

s onemocněním Covid -19 se začala stále více zhoršovat a přišlo to, čeho jsme se nejvíce obávali - vyhlášení nouzového
stavu a následně pak zákaz konání vánočních trhů. Naštěstí
pro nás tento zákaz platil až od osmnácté hodiny pátku 26. 11.
2021. Trhy jsme tak mohli uspořádat bez jakéhokoliv porušení
vydaných nařízení. A stálo to za to. Hned na začátku akce
potěšily děti návštěvníky svou zimní pohádkou, jejíž atmosféru dokreslovaly padající sněhové vločky. Po vystoupení
si mohli v několika stáncích vybrat a koupit výrobky dětí
a personálu školky. Na zahřátí jsme nabízeli svařené víno nebo
čaj. Dále mohli přítomní ochutnat cukroví, které jsme společně s dětmi upekli a moc dobrou vánočku p. učitelky Verči.
Vzhledem k chladnému počasí oboje přišlo vhod.
Při letošních trzích bylo možné koupit i skvělé produkty
z Al Andalouse, což je název oříškárny manželů Lenky
a Mahmouda Najjar, kteří s naší školkou delší dobu spolupracují a v rámci této spolupráce nám zapůjčili tři stánky
na umístění našich výrobků a občerstvení. Vzhledem k počasí
se jejich instalace opravdu vyplatila. Za jejich pomoc jim patří
náš upřímný dík. Skvěle zafungovala i spolupráce s místními
spolky – konkrétně s hasiči a se Spolkem pro Nové Dvory.
Hasiči nám ochotně poskytli stan o rozloze 3x6m a osvětlení,
druhý jmenovaný spolek zase bezdrátové mikrofony pro
vystoupení dětí. Jeho členové ochotně pomohli s úklidem
po ukončení trhů. Je nutné zmínit také významnou pomoc
a podporu úřadu městyse. Odtud jsme si půjčili aparaturu
na ozvučení dětského vystoupení a využili pomoci pracovníků městyse při instalaci stanů a převozu nábytku potřebného
k vystavení výrobků. Sama za sebe musím podotknout,
6
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že spolupráce s těmito pracovníky je pro nás velmi důležitá
a z jejich strany vždy vstřícná. I jim patří naše díky.

vánočních trzích na zahradě školky, ale i na těch pořádaných
městysem.

Doufám, že v příštím roce proběhne tato předvánoční akce
bez jakýchkoliv omezení a že se společně potkáme nejen na

Eva Procházková

JEŠTĚ NĚCO O MAŠINCE
Nejen vánočními trhy žila v posledních měsících naše mateřinka. Pro naše děti jsme naplánovali akce, kterými jsme chtěli obohatit program školy. V září jsme v rámci akce „Sokol spolu v pohybu“ navštívili místní sokolovnu a pod vedením Lenky Kratochvílové a Zdeny Zelené se děti doslova „vyřádily“ ve velkém sportovním prostoru. Některé z nich sem chodí 1x týdně s rodiči
cvičit. Ale jedná se jen o pár dětí. Ty, které tuto budovu navštívily poprvé, byly ohromeny možnostmi, které tento prostor nabízí. Za své sportovní výkony si děti zasloužily pochvalu a také společnou odměnu – velkého plyšového sokola. Další akcí byl
projektový den mimo školu (23. 11.), který jsme realizovali v rámci tzv. Šablon II (dotace na rozvoj vzdělávání) a to na zámku
Loučeň, kde je školám i veřejnosti nabízen program „Příběh vánočního stromečku“. Děti se seznámily s tradicí zdobení stromečků, s technikami výroby vánočních ozdob a dokonce si jednu vyrobily a odvezly domů. Tento zámek má krásný rozlehlý
park, ve kterém je vybudováno několik labyrintů pro děti. I ty jsme s dětmi navštívily a dopřály jim dostatečně se v nich
„vyřádit“. Nezapomněli jsme ani na divadelní představení. Začátkem listopadu naši školku navštívila loutkoherečka J. Vlčková
s pohádkou „Tygřík Péťa“. V pátek 3. 12. k nám přijelo Divadlo Koloběžka s pohádkou „Trampoty čerta Huberta“. Obě divadelní představení měla u dětí velký úspěch. A protože k období adventu patří i návštěva Mikuláše, anděla a čerta, zavítaly tyto
nadpřirozené postavy také do naší školky. Přišly brzy ráno v pátek 3. prosince. Setkání se uskutečnilo na zahradě MŠ z důvodu
koronavirových bezpečnostních opatření. Kupodivu žádné z dětí nepropuklo v děsivý pláč. Čerti sice vypadali jako by právě
přiletěli přímo z pekla, ale dětem se asi líbili. Dokonce si společně s nimi zatancovaly pekelný tanec a nechaly si udělat na tvář
„černou pekelnou tečku“. Přívětivý Mikuláš a krásná „andělka“ pak dětem předali mikulášskou nadílku. Tyto nadpozemské
bytosti ztvárnili členové Spolku pro Nové Dvory a my jim děkujeme za to, že pro naše děti toto setkání uspořádali i mimo
obvyklé datum 5. prosince. Sponzorem mikulášských balíčků byl rekreační sport (SK 1933 ČUS Nové Dvory). Pokud zmiňuje7
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me sponzorství, musím velice poděkovat dalšímu sponzorovi naší školky. Je jím ing. Jiří Žíla, který nám opět věnoval finanční
dar ve výši 10 000 Kč na podporu a rozvoj keramického tvoření s dětmi (převedeno na podúčet MŠ Unie rodičů ZŠ a MŠ).
Naše děti ještě čeká vánoční nadílka ve školce. A protože do školek chodí Ježíšek o něco dříve, mohou se na ni těšit v pondělí
20. prosince dopoledne.
Mateřská škola se pro ně uzavře od 23. 12. do 31. 12. 2021. Provoz školky bude znovu zahájen v pondělí 3.1. 2022.

Vážení čtenáři Novodvorských novin, přejeme vám krásné, klidné vánoční svátky
v kruhu vašich nejbližších. Do nového roku vykročte tou správnou nohou
a prožijte jej ve zdraví a pohodě.
Součástí tohoto vydání je několik příloh. Jednou z nich je vánoční přání městyse. Vzniklo v naší MŠ na žádost šéfredaktorky
E. Dítětové. Autorem obrázku je Honzík Nguyen, text je dílem paní učitelky Veroniky Volejníkové. Věřím, že vás potěší.
Eva Procházková
8
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Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
BESEDA S MUDr. ĽUBICÍ VESELOU

a podala nám řadu dalších zajímavých a důležitých informací.
Po jejím vystoupení se rozvinula široká diskuze včetně dotazů
zejména na téma koronaviru, očkování, dostupnost zdravotní
péče atd. Na závěr jsme oběma předali kytičku jako poděkování za to, že přišly mezi nás a zejména za jejich práci, kterou
dělají pro naše zdraví.

V pondělí 4. října jsme se sešli v restauraci U Hájků na besedě
s paní doktorkou MUDr. Ľubicí Veselou a její zdravotní sestrou Margitou Markupovou. Ve svém vystoupení paní doktorka hovořila o pandemii koronaviru, možnosti kombinace
s očkováním proti chřipce a dalších chorobách, o důležitosti
objednávání pacientů, aby se v ordinaci minimálně setkávali

Jiří Rajdl předseda

Celkem 15 seniorů se zúčastnilo 15. října 2021 divadelního
představení KRISTIÁN II v provedení Divadelního kroužku
ve Svatém Mikuláši. Při jejich vystoupení jsme se jako vždy
pobavili a domů jsme se vraceli s úsměvem na rtech. Druhou
akcí v tomto měsíci bylo Dýňobraní, které pořádal Spolek
pro Nové Dvory s naší spoluprací. Tato akce se uskutečnila
28. října 2021 od 15 hodin na fotbalovém hřišti. Naším úkolem
bylo zajistit dětský koutek, kde děti měly možnost si vymalovat obrázky a zajistit porotu k vyhlášené soutěži o nejlepší
dýňový koláč. Tato akce se za slunečného počasí a hojné účasti vydařila.
Jiří Rajdl, předseda
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Výbor organizace měl připravené Vánoční posezení v restauraci U Hájků, kde nám měl zahrát pan Ing. Zdeněk Vřešťál.
Z důvodu zhoršení pandemické situace se výbor rozhodl tuto akci neuskutečnit a jako náhradu za tuto akci jsme všem
členům na začátku adventu předali vánoční přání v tomto znění:
Dáreček neseme ...........
		
Jiří Rajdl, předseda

Chci touto cestou poděkovat paní starostce Vandě Vöröšové, která pro nás,
pro členy základní organizace SENIOŘI, z.s., uvolnila ze svého rozpočtu
na kulturu 8 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že situace nám nepřála a naplánované
Vánoční posezení se nekonalo, rozhodli jsme se, že s touto částkou naložíme
trochu jinak. Zakoupili jsme členkám vánoční hvězdu a dárkové balení čaje.
Pro muže jsme koupili lahev vína a kávu. SENIOŘI byli mile překvapeni z dárků.
Alespoň takto jsme oslavili blížíce se Vánoce a nový rok.
Ještě jednou, děkujeme!
Eva Dítětová
10
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TJ SOKOL NOVÉ DVORY
SOKOL SPOLU V POHYBU je projekt ČOS, který se snaží
propojovat lidi všech věkových kategorií pomocí pohybových
aktivit napříč celou Českou republikou, který se uskutečnil
v termínu 23. 9. až 30. 9. 2021. Sokol spolu v pohybu je součástí
Evropského týdne sportu, který nese motto Be Active, což
je iniciativa Evropské komise na podporu sportu a pohybové
aktivity v celé Evropě. Významnou součástí je i večerní běh
nebo pochod. Naše jednota se také zúčastnila tohoto projektu
a připravila program na každý den týdnu od 23. 9.–30. 9. 2021.
Ve čtvrtek 23. 9., úterý 28. 9., čtvrtek 30. 9. jsme měli cvičení
pro děti Spolu + zdrávko dospěláci, sobota výstavka kronik
(kronikářka jednoty Helenka Pospíšilová) + fotodokumentace
z táborů a pobytu v přírodě + župní soutěže všestrannosti,
neděle vycházka k Ovčáráku a mlýnu, pondělí 27. 9. večerní
pochod oborou, který měl velký úspěch, 60 účastníků!! Cviče-

ní s MŠ Mašinka Nové Dvory jsme připravili v pátek 24. 9
dopoledne, pohybové hry na hřišti s prvním oddělením družiny ZŠ Nové Dvory jsme připravili na středu 29. 9 odpoledne.
Celkem se zúčastnilo 232 účastníků. Účastníci obdrželi
diplom, náramky, balonky, malé batůžky s logem Spolu
v pohybu a bombička od T. J. Sokol Nové Dvory. Počet km
při vycházce a nočním pochodu je 320 km. Celkový výsledek
se stanoví tak, že se dohromady spočítají km zdolané každým
účastníkem akce (vycházka 28 účastníků krát 5 km = 140 km,
noční pochod 60 účastníků krát 3 km = 180 km). Poděkování
patří všem báječným účastníkům týdne Spolu v pohybu a těšíme se na další ročník.
Lenka Kratochvílová
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TURNAJ V PEXESU – PEXESIÁDA
ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
V úterý 19. 10. 2021 naše jednota uskutečnila za podpory MAS Lípa pro
venkov dětmi oblíbenou PEXESIÁDU. Vítězové podle věkových kategorií neodešli s „prázdnou“ jako každý, kdo se přišel zúčastnit. Všichni
účastníci dostali pochvalu za účast, drobné dárky, Pexeso, vítězové
ještě Diplom a medaili. 1. místo kategorie nejmladší děti: Víťa Němeček,
Danny Najjar, Viki Zelená, Stázička Pošíková. Kategorie mladší děti:
1. místo Mona Najjar, 2. místo Eliška Macháčková a Domča Králová.
Kategorie starší děti: 1. místo Janička Truhlářová, 2. místo Melánie
Pošíková, 3. místo Baruška Hubalová. Před vyhlášením vítězů si děti
vyzkoušely „šlápoty „ s míčem, kop do branky z místa a koulení míče,
také vybarvení obrázků. I tato činnost se jim líbila. Poděkování patří
sponzorům: VZP Kutná Hora, ČOS odbor všestrannosti Se Sokolem
do života, členkám T. J. Sokol Nové Dvory. A také všem účastníkům
turnaje, všichni byli úžasní!!!!
Lenka Kratochvílová
12
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Bohužel letošní vánoční besídku pro děti
a vánoční posezení pro dospěláky
musíme oželet, ale pokud to situace dovolí
(a pevně doufáme, že ano) nic nebrání tomu
udělat si Vánoce v lednu. A určitě se na sebe
budeme těšit a bude to hezké. A přejeme všem
klidné, pohodové Vánoce, pevné zdraví
po celý nový rok 2022 a také štěstí,
pohodu, hodně lásky a všechno jen dobré.
Lenka Kratochvílová
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SPOLEK PRO NOVÉ DVORY
NOVODVORSKÉ DÝŇOBRANÍ
lo krásné podzimní počasí. Věříme, že jsme společně strávili
příjemný čas a v příštím roce se opět potkáme. Veliké poděkování patří spolku ZO Senioři ČR z.s., panu J. Rajdlovi a jeho
kolektivu, za spolupráci, podporu a pomoc při realizaci akce.
Tato spolupráce nás velice potěšila a věříme, že vzniknou
i další společné akce novodvorských spolků. Dále děkujeme
spolku SK 1933 ČUS Nové Dvory z.s., panu V. Melšovi,
za možnost opakovaného využití prostor a zázemí. Spolku
SDH Nové Dvory, panu J. Duškovi, za vstřícnost a ochotu
k opakovanému zapůjčení lavic, stolů a možnost využít přístřešky. Paním učitelkám a jejich dětem v MŠ za vyřezání
krásných dýní, které posloužily k výzdobě. Zvláštní poděkování patří V. Volejníkové z MŠ za úžasnou výzdobu a pomoc
při přípravě. Městysi Nové Dvory děkujeme za finanční
podporu. Paní D. Kremlové a panu D. Pošíkovi za zapůjčené
várnice na čaj a polévku. Těšíme se na další společná setkání
a rádi přivítáme nové ochotné nadšence! Především děkujeme
vám všem, kteří se akce zúčastnili a bez kterých by vlastně ani
nebyla!

Milí občané,
dovolte nám touto cestou sdílet naší radost z “Novodvorského
dýňobraní“, které se uskutečnilo koncem října v naší obci.
Akci jsme připravovali již na rok 2020, ale vládní nařízení
nám nedovolila její realizaci. I letošní rok byl opět nejistý,
ale co je vlastně dnes ještě jisté? Jak napsal básník Milan
Kundera … „Jedinou jistotou je vědomí nejistoty“ a s tímto
pocitem se nějak nechceme smířit. Proto nás velice potěšilo,
že se podařilo akci v letošním roce uskutečnit a věříme, že
se stane tradiční akcí i v následujících letech. Hlavním programem bylo dlabání a vyřezávání dýní, kterých bylo pro děti
zajištěno 70 kusů. Naši senioři připravili krásný tvořivý
halloweenský koutek, k posilnění a ochutnání byla uvařena
výborná dýňová polévka a pro zahřátí teplý čaj … pro ty dříve
narozené i s rumem. Nechyběla ani soutěž o nejlepší dýňový
koláč. A na závěr čekala děti krátká stezka odvahy pro sladkou
odměnu. Účast dětí a jejich blízkých byla opravdu hojná, počet
účastníků nás mile překvapil. Pozitivní pocity z akce umocni-
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Na závěr chceme všem popřát krásné prožití vánočních
svátků, hodně štěstí a zdraví v novém roce 2022.
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 a Pavel Vaško

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
Na druhý svátek Vánoční neboli na Štěpána 26. 12. se od
20 hodin koná v restauraci U Hájků tradiční Štěpánská Zpívaná. Stalo se už tradicí, že se občané Nových Dvorů i další naši
příznivci potkávají na Štěpána v restauraci U Hájků, aby si
spolu s účinkujícími zazpívali koledy a vánočně laděné písně,
aby si popovídali a také aby předvedli, co pěkného našli
pod stromečkem. Letos vystoupí členové zapsaného spolku
Zpívaná Dušan Lapáček, Honza Ingr, Lukáš Kratochvíl (pro
tento den Lukáš Láteřík...) a Zdeněk Vřešťál. Naším milým
a velice vzácným hostem bude klavírista, skladatel a zpěvák

Jiří Šlupka Svěrák. Přezdívá se mu český Ray Charles a jeho
vystoupení jistě bude stát za shlédnutí. V lednu pokračuje
Zpívaná koncertem frontmana skupiny Keks Štěpána Kojana
(28. 1.), v únoru se představí country kapela Wyrton (25. 2.)
a v březnu k nám přijede Jaroslav Samson Lenk (25. 3.).
Věříme, že nám zachováte přízeň - protože bez vás by Zpívaná
už dávno nebyla!
Zdeněk Vřešťál za Zpívaná, z.s.
15
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Přejeme svým čtenářům krásné prožití
vánočních svátků v kruhu svých blízkých,
hodně zdraví a spokojenosti v roce 2022.
				
Redakční rada

Milé čtenářky, milí čtenáři, připravili jsme pro Vás zimní vydání Novodvorských novin. V novinách jsme
se opět snažili informovat Vás o nejaktuálnějších a nejzajímavějších zprávách z našeho městyse a také
i o jiných zajímavostech a návodech, jak postupovat v životních situacích. Věřím, že Vás články zaujaly,
a že nám zůstanete věrni i příští rok. Chtěla bych opět poděkovat všem autorům, kteří posílají své
příspěvky, protože bez nich by noviny nebyly, chci také poděkovat Vám, čtenářům, kteří rádi čtete naše
noviny, protože bez Vás by neměly smysl. Městys vydává 350 ks výtisků novin. Noviny zasíláme
po jednom výtisku Národní knihovně ČR v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně, knihovně Národního
muzea v Praze, Ministerstvu kultury, Parlamentní knihovně, Městské knihovně v Praze, Středočeské
vědecké knihovně v Kladně, Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, Studijní a vědecké
knihovně Plzeňského kraje, Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Krajské vědecké knihovně
v Liberci, Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě,
Vědecké knihovně v Olomouci, Krajské knihovně v Pardubicích, Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově
Brodě, Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, Krajské knihovně Karlovy Vary a také do jednotlivých
domácností. Do některých domácností jsou noviny distribuovány ve dvojím vyhotovení, protože
je někteří zasílají svým příbuzným a bývalým novodvorským rodákům, kteří je rádi čtou a vzpomínají
na doby, kdy v naší obci vyrůstali a bydleli. Ti by koukali, co se tady změnilo. A změnilo se toho opravdu
hodně. Největší akcí v tomto roce byla rekonstrukce ulice Nová ve výši 11 533 686,12 Kč a na jaře
2022 se započne s rekonstrukcí ulice Vrchlického. Velká škoda, že nebylo možno uskutečnit rozsvícení
vánočního stromu spolu s vánočními trhy a vánoční koncert. Budeme věřit, že rok 2022 bude snad
příznivější.
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. 2022; příspěvky je možné zasílat na e-mail novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.
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