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Vá ž e n í s p o l u o b č a n é ,
ze všeho nejdříve chci poděkovat všem Vám, kteří jste
pomohli s odklízením sněhové nadílky, kterou nám letošní
zima po mnoha letech přinesla.
Již rok žijeme v nepříliš povzbudivé době. Nemůžeme se těšit
ze společných akcí, které již po léta patřily k životu v našem
městysy. Mně osobně dost chybí i posezení a popovídání
s našimi jubilanty, kterým v této době mohu jenom popřát
a předat balíček. Pro nás všechny je současná situace velmi
náročná. Stejně jako v loňském roce i letos se snažíme ulehčit
našim seniorům. Na základě souhlasu zastupitelů jsme
s panem místostarostou předávali po pěti kusech respirátorů
občanům od 60 let. Nyní již máme zakoupeny další respirátory, které budeme v dohledné době opět roznášet.
V loňském roce se nám podařilo získat hned několik dotací.
Jedna z nich, ve výši 871 000 Kč, byla poskytnuta na adaptaci
bývalé školní kuchyně na školní klub se zázemím. S novým
rokem začaly stavební úpravy. Místnosti, které nebyly po léta
využívány, tak našly své uplatnění. Vznikly krásné prostory,
které budou využívat žáci, navštěvující školní klub. Práce prováděla, na základě výběrového řízení, firma Primstav s.r.o.
Možná si někteří z Vás vzpomenou na zmínku o zákazu pokácení thůjí na hřbitově. Protože mi na té aleji záleží, nevzdala
jsem to a potřebné kladné stanovisko památkářů mám na stole. Až budete číst tyto řádky, budou stromy z největší pravděpodobností již pokáceny. Nová výsadba bude provedena
ihned, a sice vrostlými dvoumetrovými thůjemi. Počítáme
také s výměnou obrubníků a úpravou cesty. Kromě plánované
opravy zdi vpravo u vchodu na hřbitov musíme řešit havarijní
stav v levé části zdi, která se bortí na soukromý pozemek.
Prioritou letošního roku je rekonstrukce komunikací Nová
a Vrchlického. Toto již nelze odkládat. Sami jistě víte, jaký je
stav jmenovaných ulic. Je podána žádost o desetimilionovou
dotaci z MMR ČR a podepsána smlouva o úvěru ve stejné

výši a se splatností deseti let. V případě, že dotace nebude
přidělena, dojde k rekonstrukci ulice Nová. Věříme však, že
vše „klapne“ a opravíme komunikace obě. Jde nám především
o bezpečnost a komfort našich obyvatel. Ano, jedná se o velkou investici, avšak velmi, velmi potřebnou. Lokální opravy
jsou, vzhledem k délce své životnosti, hodně drahou záležitostí. Součástí projektu jsou také chodníky a výměna veřejného
osvětlení. Instalací moderních svítidel dojde nejen ke kvalitnějšímu nasvícení, ale také k úspoře energie. S realizací počítáme v druhé polovině roku. Přesný termín v tuto chvíli ještě
nelze stanovit. Obyvatelé budou včas informováni a pozváni
k seznámení s projektem a časovým harmonogramem prací.
Vzhledem k pandemické situaci budou jednání probíhat dle
platného nařízení vlády.
Všichni si přejeme, aby se život vrátil do „starých kolejí“.
Musíme věřit, ale také být zodpovědní k sobě i k okolí a dodržovat hygienická opatření.
Vážení spoluobčané, co si v této době více přát, než zdraví!
Vanda Vöröšová
starostka městyse

Milí spoluobčané,
přeji Vám slunečné jaro plné lásky a štěstí
a příjemné prožití velikonočních svátků.
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REKONSTRUKCE BÝVALÉ KUCHYNĚ
NA ŠKOLNÍ KLUB

INFORMACE ÚŘADU MĚSTYSE

Hodiny pro veřejnost na úřadu městyse

Poplatek za psa v roce 2021:
80 Kč za psa a rok (za každého dalšího 200 Kč)
Splatnost 31. 5. 2021

Pondělí a středa 8:00–11:00 hodin 12:30–16:00 hodin

Veškeré poplatky lze platit bankovním převodem na účet
č. 2622161/0100, vedený u KB, a.s., variabilní symbol –
u poplatků za odpady a psa uvést číslo popisné.

BIO odpad – první svoz 8. 4. 2021 - bude svážen střídavě
s komunálním odpadem
Nebezpečný odpad - čtvrtek 15. 4. 2021

Cena vodného v roce 2021 = 54,80 Kč vč. DPH
Cena stočného v roce 2021 = 50,02 Kč vč. DPH

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
Pokud nebude poplatek zaplacen včas, bude navýšen o 100 Kč.

Z rozpočtu městyse byly zakoupeny respirátory FFP2, které
byly vedením městyse osobně předány občanům 60+,
celkem 225 občanů, z nichž každý obdržel 5 kusů respirátorů, celkem tedy bylo rozdáno 1125 respirátorů FFP2.
2
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Spoluobčanům, kteří v měsíci dubnu, květnu
a červnu slaví výročí svého narození, přejeme
vše nejlepší, hodně zdraví a hodně šťastných
chvil v kruhu svých blízkých.

O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO
IČO 28806123 na administraci zadávacího řízení akce
„Nové Dvory – oprava místních komunikací – ulice Nová
a ulice Vrchlického“ za sjednanou cenu 55 tis. Kč bez DPH
(66 550 s DPH).

ZM schválilo schodkový rozpočet na rok 2021, který bude
kryt zůstatkem z minulých let. Příjmy 16 355 000 Kč, výdaje
33 249 740 Kč, financování 16 894 740 Kč.
ZM schválilo Smlouvu č. 651/024/2021 o veřejných službách
v přepravě cestujících s firmou ARRIVA Východní Čechy, a.s.,
Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, IČO 25945408 a schválilo
příspěvek na úhradu prokazatelné ztráty na rok 2021 do výše
130 776 Kč.

ZM schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6027374/VB/001 Nové
Dvory, č. parc. 489/19-knn dem. nn dotčené pozemky městyse
p.č. 489/13 a p.č. 489/1.

ZM schválilo Smlouvu o úvěru reg. číslo 99027898434 s KB,
a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, 114 07, IČO: 45317054,
ve výši 10 mil. Kč na financování opravy komunikací Nová
a Vrchlického se splatností 10 let.

ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Městyse Nové
Dvory č. 1/2021, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška
městyse Nové Dvory č. 3/2019,o místním poplatku z pobytu.
OZV nabývá účinnosti 1. 2. 2021.

ZM schválilo v případě nedosažení dotace z MMR, realizovat
rekonstrukci komunikace v ulici Nová.

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2021 v oblasti příjmů
navýšení o 889 665 Kč, v oblasti výdajů ponížení o 1 159 665
Kč, v oblasti financování navýšení o 270 000 Kč.

ZM schválilo Příkazní smlouvu č. 2155914027 s firmou Profesionálové, a.s. 500 02 Hradec Králové, Haškova 17/14/3,

OPRAVA KOMUNIKACÍ VRCHLICKÉHO A NOVÁ
Vzhledem k připravované rekonstrukci zbývajících neopravených ulic Vrchlického a Nová bych ráda informovala občany
o jejich financování, neboť se objevily dohady o možném
zadlužení obce. Z důvodu finanční úspory byla zhotovena
projektová dokumentace najednou pro ulice Na Tržišti,
Vrchlického a Nová. Ulice Na Tržišti byla zvolena vzhledem
k nejnižším nákladům na rekonstrukci jako první. Obec
získala na opravu dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši 1 812 tis. Kč. Celkové náklady byly 4 210 tis. Z obecní
kasy tedy bylo vyčerpáno 2 398 tis. Kč. Rámcový rozpočet na
zbývající ulice je cca 20 mil. Kč. Obec má momentálně na účtu
cca 14 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že na zamýšlený projekt obec
nemá finance. Nyní je požádáno o dotaci, jejíž maximální

výše je 10 mil. Kč, a čeká se na výsledek, zda ji obec obdrží
a v jaké výši. Zároveň bylo požádáno o úvěr v hodnotě 10 mil.
Kč. Tím by byly pokryty veškeré náklady na opravu a mohly
by se realizovat ještě další zamýšlené akce a opravy různého
druhu, které naše obec potřebuje. Proč se tedy bere úvěr
10 mil. Kč, když má obec na účtu 14 mil. Kč? Je to stejné jako
s výdaji v domácnosti. Potřebujete novou pračku za 20 tis. Kč
a od rodičů dostanete 10 tis. Kč. Na účtu máte 14 tis. Kč.
Mohli byste tedy použít 10 tis. Kč z účtu a zbyly by vám
na něm 4 tisíce Kč. Ovšem víte, že v blízké budoucnosti se vám
možná rozbije lednička, která je hodně stará, a musíte si pořídit buďto novou televizi nebo alespoň nový set-top-box, abyste
se na televizi mohli dívat, a do toho vám končí technická
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na autě. A takto bychom mohli pokračovat dále v nutných,
neočekávaných výdajích, které byste byli nuceni zaplatit.
Samozřejmě, že pobíráte výplatu, ovšem výdaje z ní jsou
nastaveny tak, že se vám z ní podaří uspořit jen nějakou
tu tisícovku. Bude tedy pro vás výhodné si zbylých deset tisíc
půjčit a z výplat je splácet, aby vám zbyly peníze na vyřešení
výše uvedených problémů. Důležitá je také hlavně jistota,
že kdyby se cokoliv stalo, můžete okamžitě dluh zaplatit,
poněvadž jeho výše nepřekračuje vaše možnosti. A stejně
to má obec. Vzhledem k tomu, že se neustále objevují výdaje,
které nejsou v naplánovaném rozpočtu na určitý rok, je nutné
dělat v průběhu roku takzvané rozpočtové opatření, což
je možné dělat pouze za podmínky našetřených peněz
na obecním účtu. Za současné finanční situace pro obec úvěr
nepředstavuje žádnou zátěž. Opačná situace by vznikla,
kdybychom se vydali z peněz, na účtu by zůstali jen ty 4 mil.
Kč a musel by se sestavit vyrovnaný rozpočet, což by zname-

nalo zastavení skoro všech oprav a investic v obci s dlouhodobým výhledem. To asi nikdo z nás nechce. Zpátky k opravě
silnic. Je zde více variant. Jestliže obdržíme dotaci v plné
výši, proběhnou rekonstrukce tak, jak je naplánováno. Jestli
obdržíme jen část dotace, budeme muset doplnit výdaje právě
z těch našetřených peněz na účtu. Jestliže bychom dotaci
neobdrželi, musela by se opravovat pouze jedna a tou by byla
ulice Nová, která byla vybrána na 23. zasedání zastupitelstva.
Kdy by došlo k opravě zbylé ulice Vrchlického, by bylo tématem dalších jednání. Je třeba si uvědomit, že vypracovaný
projekt by časem pozbyl aktuálnosti, jelikož se vše tempem
mění, a muselo by se začít se vším od začátku, nemluvě
o získání financí. To si ovšem nechtějme připustit a doufejme,
že příští rok budeme nejen jezdit, ale také se procházet
po obou nově zrekonstruovaných silnicích.
Romana Roubíčková, hospodářka úřadu

NOVÉ KNIHY V KNIHOVNĚ

Jeden z nás (S. Lapena) - Ovzduší na poklidném newyorském
předměstí, kde jsou k sobě všichni milí a vstřícní, rozvíří
anonymní dopis zanechaný v jednom z domů. „Omlouvám se.
Můj syn se k vám nedávno vloupal. A nejen k vám.“ Čí je to
syn? A co mohl odhalit? Dohady a podezření na sebe nenechají dlouho čekat. Pak je však jedna z místních žen nalezena
mrtvá - a tento objev strhne lavinu napětí. Kdo ji zabil? Kdo
ví víc, než říká? A mohl to být opravdu jeden z nás?

jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při
poslední návštěvě v léčebně oslovila „Blanko“? Nový román
Aleny Mornštajnové je jiný než ty předchozí. Nejedná se o velké historické téma, nýbrž o i rodinné drama, kde hlavní roli
nehrají velké dějiny, ale náhody a lidské charaktery. Stejně
jako u románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem
vyprávěný příběh, který si čtenáře podmaní od první
do poslední stránky.

Rodinné klubko (T. Keleová - Vasilková) - V každé rodině to
vře a klokotá… láskou, ale i situacemi, které přináší sám život.
Rodina je jako klubko. Klubko svázané láskou, co narůstá
s přibývajícími společnými roky, prožitými událostmi,
co skrývá malá i větší tajemství, bolesti i prohry. Platí to i pro
rodinu Sáry a Vlada. Jejich klubko je velké, protože mají čtyři
děti a pořád se u nich něco děje. Ale co když se klubko naruší?
Co potom?

Vodní mlýny na Kutnohorsku (J. Jirousek) - Kniha se zabývá
historií mlynářského erbu, obecně vodními mlýny v Čechách,
technologií a materiálem mlecích kamenů. Samotná část
popisuje historii a umístění vodních mlýnů v povodí Vrchlice
a Bylanky, v okolí Uhlířských Janovic. Je doplněna velkým
počtem fotografií, kopiemi starých úředních listin, které
souvisejí s konkrétními mlýny...
Zrada (K.Janečková) - Děj se odehrává v letech 1987–2001
na několika místech od sebe značně vzdálených – v bývalém
Československu, Římě, na Korsice a v New Yorku. Pestré
je i složení hlavních osob, mezi nimiž hrají prim sourozenci

Slepá mapa (A. Mornštajnová) - Bohdana je uzavřená dívka,
která žije jen s věčně mrzutým otcem a dobrosrdečnou, leč
poddajnou Bělou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které
4
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Bohemia (J. Svěrák) - Ivan Šustil, mladý talentovaný režisér
dvou celovečerních filmů, sní o tom, o čem sní všichni čeští
filmaři - prosadit se v cizině a natočit film v Hollywoodu.
Když se v porotě jednoho festivalu seznámí s o deset let starší
britskou producentkou Sylvií, začne jeho sen dostávat reálné
obrysy, protože si okamžitě padnou do oka. A před Ivanem se
rázem otevřou dosud netušené možnosti, ale také bolestivé
poznání, jak daleko jeho rodná vlast pokulhává za Západem,
ke kterému tak vzhlíží… 		

David a Viktorie Manovi, kteří emigrují z původní vlasti do
svobodného světa. David jde cílevědomě za kariérou, zatímco
jeho mladší sestra si chce užívat svobody a lásky. Její naivita
ji vžene do náručí protřelého podvodníka Richarda Kollera,
který jí ze zištných důvodů usiluje o život. Viktorie se ocitne
na dně a jen za pomoci svých nejbližších se dokáže vrátit do
normálního života a navázat nový partnerský vztah. Dramatickým vyvrcholením příběhu je teroristický útok na „dvojčata“ v New Yorku, po němž se cesty všech románových hrdinů
opět spojí a harmonizují.

Mgr. Jolana Hrušková

Z NAŠÍ ŠKOLY
Od 1. ledna letošního roku se škola dětem bohužel neotevřela
a už tři měsíce pokračuje distanční vzdělávání, ve kterém
se snažíme získávat všichni stále více zkušeností. Nicméně
ale prezenční výuka je prezenční výuka. Všichni doufáme,
že po proočkování části populace dojde ke zpomalení šíření
viru a třídy se opět všem dětem otevřou. Podle vyjádření pana
ministra Plagy ze dne 10. března by se měli ve čtrnáctidenních
odstupech vracet do tříd jako první děti z MŠ, prvňáci a druháci, potom zřejmě celý první stupeň a deváťáci a nakonec
všichni žáci školy. Ani v této současné době ovšem ve škole
klid není, žije to zde prací. Z bývalé kuchyně v přízemí se stávají krásné a útulné prostory pro školní klub. V levé dolní
části, kde jsou dílny a 2 oddělení školní družiny budou opraveny zdi a položena nová dlažba. Opraveny a nově natřeny

jsou všechny dveře do tříd. Obnoven byl kabinet fyziky
a vestavěné skříně v učebně fyziky i ve 3. třídě. Provádí
se opravy a výmalby vnitřních prostor včetně některých tříd.
Prostě se pilně připravujeme na znovuzahájení vyučování, aby
se naši žáci vrátili do trochu hezčí školy, než ze které je covid
vyhnal. Zápis do 1. tříd proběhne zřejmě stejně jako loni
distančním způsobem. Ve své podstatě už byl zahájen, ale
rozhodující doba pro zápis nastane v týdnu od 6. do 9. dubna.
Informace najdete na webu školy. Posunuly se i termíny
přijímacích zkoušek. První řádný termín proběhne ve dnech
3. a 5. května, druhý řádný termín ve dnech 4. a 6. května.
Náhradní termíny jsou vypsány na 2. a 3. června.
Jan Ingr, ředitel školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA - ŠKOLKA V DOBĚ KORONY
Život v naší MAŠINCE plynul až donedávna tak, jak jsme měli v plánu. Docházka
dětí byla až obdivuhodně vysoká a děti
i my, zaměstnanci, jsme se úspěšně bránili
všudypřítomné pandemii. Proto jsme
mohli bez jakýchkoliv omezení dětí vzdělávat a naplňovat tak cíle našeho školního
programu. Děti se například dozvěděly,
kde a jak žijí lední medvědi i to, že na opačné straně zeměkoule mohou potkat legrační tučňáky. O těchto zvířatech viděly
i pohádku „Tuč a Ňák“. Společně si vyrobily obrovského
ledního medvěda a naučily se tak vzájemně spolupracovat
při tvořivé činnosti. Protože nám letošní zima ve svém závěru
požehnala velkým množstvím sněhové nadílky, užili si naši
nejmenší pohybové aktivity, které nejsou u nás v posledních
letech běžné. Mateřská škola má na školní zahradě vybudovaný umělý svah a je patřičně vybavena i tzv. „pekáči“ na jeho
sjíždění. Děti si skvěle procvičily chůzi do svahu a užily
si i jízdu dolů. Bylo neuvěřitelné, že i někteří tříletí dokázali
vyvézt svůj pekáč nahoru na svah bez cizí pomoci. Měli jsme
i týden řemesel. V něm jsme se podrobněji seznamovali s různými profesemi. Některé z nich si děti prakticky vyzkoušely
– například přišívání knoflíků coby švadleny a krejčí, pečení
rohlíčků s různými náplněmi jako cukráři, lakování nehtů
jako manikérky, stříhání a česání jako kadeřnice. S paní učitelkou si děti povídaly i o profesi zdravotníků a o významu
jejich práce právě v této době. Jednou z aktivit tohoto tématu
byla výroba papírových sanitek. V programu školy je význam-

né místo věnováno vztahu k přírodě a její ochraně. Proto
vedeme děti k péči o ty, kteří se nemohou o sebe v zimních
měsících dostatečně postarat – o ptáky. Každý rok společně
vyrábíme závěsy s lojovými koulemi, do jablíček zapichujeme
slunečnicová semínka a následně pak zavěšujeme na stromy
ve školní zahradě. Děti tak mají možnost přímo z oken třídy
a herny pozorovat hodování různých druhů přezimujících
ptáků a přesvědčit se, že činnost, kterou dělaly, má svůj
význam. Nezapomněli jsme ani na keramické tvoření. Děti
z plátu keramické hlíny vyřezávaly a následně dekorovaly srdce, které po jeho vypálení mohly věnovat tomu, koho mají
rády. V rámci tématu o přezimujících ptácích vyráběli z keramiky malá krmítka. Děti se v mateřské škole učí prakticky
nepřetržitě. A to i při přípravě takové události jako je dětský
karneval, který každoročně pořádáme v rámci zakončení
období masopustu. Vždy je nutné prostory školky patřičně
vyzdobit. Proto jsme letos k tradičním balónkům přidali také
barevné papírové řetězy, které děti trpělivě vyráběly v rámci
ranních her a odpoledních zájmových činností. Samozřejmě
pomáhaly i při jejich zavěšování. Prostor pro uvítání karnevalových masek byl díky jejich tvořivosti dokonale připraven.
V den karnevalu jsme se ocitli ve společnosti pohádkových
postav, jako jsou princezna Elsa, Locika, král, dráček, pirát,
čarodějnice nebo mořská panna. Byla tu však i rozkošná
žabka, beruška, netopýr, duch, kostlivec, havajská tanečnice,
skvěle vybavený hokejista a dokonce i japonský ninja. Naše
nová asistentka Alice byla (a stále je) kočka. Ke karnevalovému veselí patří soutěže a tanec. I toho bylo vrchovatě. Druhý
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den po karnevalu jsme si ještě společně zadělali těsto na masopustní koblížky. Děti si vyzkoušely ruční hnětení těsta a došly
k závěru, že od něj bolí ruce. Snadnější pro ně bylo vykrajování koblížků z nakynutého těsta, obalování v cukru a především závěrečná konzumace. To byla poslední společná akce,
které se děti v prostorách mateřské školy mohly zúčastnit.
Od prvního března jsou bohužel všechny školky z důvodu
koronavirové pandemie uzavřeny. Proto jsme museli začít
vyučovat naše děti, konkrétně předškoláky, distančně.
Už v loňském školním roce jsme tímto způsobem děti vzdělávali. Tehdy to nebylo ještě povinné. Celkem se na vstup
do základní školy připravuje deset dětí. Protože o distanční
vzdělávání projevili zájem i rodiče dalších dvou dětí, připravujeme materiály pro vzdělávání dvanácti dětem. Děti od nás
nedostávají jen zmíněné úkoly, ale i „osobní“ dopis, ve kterém
se jim snažíme přiblížit to, co je v daném týdnu čeká. Přehled
činností s metodickým návodem píšeme i pro jejich rodiče.
Hotové úkoly předávají v podepsaných obálkách do označeného boxu umístěného před areálem školky a z druhého boxu
si vyzvedávají obálky s úkoly na další týden. Neznamená to,
že bychom na ostatní děti zapomínali. Paní učitelka Verča pro
všechny děti z naší MAŠINKY vymyslela tzv. „Hru chytrých
hlaviček aneb po historii Nových Dvorů“. Pokud jste viděli

v poslední době na městečku větší pohyb rodičů s dětmi,
vězte, že plnily úkoly výše zmiňované hry. Plánujeme i další
venkovní aktivitu, která dětem nabídne nejen vzdělávání,
ale i zábavu a na závěr sladkou odměnu. Pevně věříme,
že současná nastavená opatření povedou ke znovuotevření
mateřských škol a tím i k návratu k normálnímu prezenčnímu
vzdělávání. Závěrem považujeme za důležité informovat rodiče, kteří se chystají svěřit své ratolesti do naší „školkové“ péče
o tom, že zápis do MŠ se neúprosně blíží. Zákon nám ukládá
provést přijímací řízení v termínu od 2. do 16. května. Protože
zatím nevíme, jak bude vypadat situace související s pandemií, chceme případné zájemce o umístění dítěte do naší MŠ
odkázat na webové stránky školy, kde je možné si vytisknout
formulář Žádost o přijetí dítěte a Doplňující informace, které
jsou součástí této žádosti. Vyplněné formuláře můžete zaslat
na níže uvedenou adresu. Veškeré aktuální informace týkající
se organizace zápisu do Mateřské školy pro školní rok
2021/2022 sledujte na našem webu.
Základní škola a Mateřská škola
Masarykovo náměstí 1
285 31 Nové Dvory
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CO JSTE HASIČI
dýchací přístroje, hadice, prostě vše, co jsme u požáru používali, od uhelného prachu. Po této hrubé očistě i tak musely
obleky do čistírny. Tradiční setkání našich členů a členek na
Silvestra v hasičské zbrojnici jsme díky vládním nařízením
museli zrušit. První výjezd v tomto roce na sebe nenechal
dlouho čekat. Hned 1.1. ve 22:23 jsme vyjeli na požár ubytovny v Sedleci. I tento požár byl velmi náročný a trval celou noc.
My jsme se podíleli na kyvadlové dopravě vody CASkou, další
členové naší jednotky byli nasazeni na hasební práce, pomocné práce i řízení dopravy. Bohužel při tomto požáru došlo
k úmrtí jedné z obyvatelek, o tom informovala media.
Na zásahu se v druhém stupni poplachu podílely 4 profesionální a 6 dobrovolných jednotek. V osm hodin ráno, tj. po
deseti hodinách jsme se vrátili na základnu a po další hodině,
kdy se doplnilo PHM, připravila výstroj a výzbroj pro další
zásah, jsme ohlásili připravenost k dalšímu výjezdu a rozešli
se k domovům. Kutnohorská charita vyhlásila 2.1.2021 sbírku
pro postižené požárem ubytovny, my jsme zareagovali a zveřejnili ji na našem fb a fb Nové Dvory s možností sběrného
místa v hasičské zbrojnici. Děkujeme Vám všem, kdo na tuto

Je podivná doba, všichni máme omezený život, někdo víc,
někdo méně a musíme se s tím poprat. Při odchodu si z domu
ke klíčům, mobilu a peněžence bereme roušky, respirátory,
dezinfekci. I u nás ve zbrojnici máme připraveny na polici
u výjezdových věcí a samozřejmě i v autech roušky, respirátory, rukavice a dezinfekci, bez kterých nevyjíždíme. Ještě
na konci roku, hned po vánočních svátcích, 28. 12. jsme byli
vysláni na výbuch a následný požár v kolínské teplárně na Zálabí. Byl vyhlášen III. stupeň poplachu, který zvedl 17 profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. Naše jednotka
vyjížděla ve druhém sledu v 11:33 hod. a po dojezdu jsme
u požáru zasahovali v dýchací technice, kdy se naši kluci podíleli na hašení zauhlovací věže z nejvyššího patra. Během zásahu jsme použili všechny dýchací přístroje, které máme k dispozici, vč. rezervních lahví. Naše CASka byla po celou dobu
nasazena na dodávku vody do kontejneru na výrobu hasební
pěny, kterou se prolévala zasažená věž. Náročný zásah trval
9 hodin a po návratu jsme jen připravili vozidla k případnému
výjezdu. Druhý den jsme se sešli znovu, abychom vapkou
opláchli všechnu použitou výstroj, výzbroj - zásahové obleky,
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rychlou akci zareagoval a přinesl ošacení pro postižené. Ještě
tentýž večer jsme dary odvezli na charitu. Po delší době jsme
měli výjezd přímo v Nových Dvorech a to 8.1., kdy došlo
k zahoření sazí v komíně rodinného domu v Havlíčkově ulici.
Zde jsme nezasahovali, po dohodě s velitelem zásahu, kdy byla
potřeba výšková technika, jsme se vrátili na základnu. Zima
nezima, probíhají údržbové práce v hasičské zbrojnici. Byl
instalován záložní zdroj pro nouzové otevření vrat v případě
výpadku el. proudu, inovoval se řízený ohřev kompresoru
pro zajištění stálého dofuku vzduchových soustav u vozidel,
probíhá postupné třídění archivu SDH a díky „netradiční“
sněhové nadílce došlo i na úklid před vraty zbrojnice. Spolková činnost je bohužel nulová, zůstává jen povinné školení
členů jednotky a kondiční jízdy, tak jak nám ukládá zákon.
Ale když už se nemůžeme scházet, alespoň jsme našim
členkám rozvezli za dodržení všech vládních nařízení kytičku

k MDŽ. Doufáme, že se vše brzy vrátí do normálu a začne běžný život i ten spolkový.
Jaroslav Dušek, velitel Jednotky SDH

Z ČINNOSTI ZO SENIOŘI ČR Z.S. NOVÉ DVORY
byla vyhodnocena soutěž o nejlepší novodvorský štrúdl, které
se zúčastnilo 14 soutěžících. Většina z nás si zatančila a přinesla si domů výhru z tomboly. Posezení při vínečku u Marušky s prohlídkou hasičárny bylo zatím naší poslední společnou
akcí. V době adventu výbor organizace pro naše členy připravil překvapení ve formě dárku. Ženám jsme předali vánoční
hvězdu a mužům láhev vína. Při předání dárků jsme často
slyšeli: „ať už to skončí, ať se můžeme opět sejít a ať jsme
hlavně zdraví“. V letošním roce výbor připravoval roznesení
dárků k MDŽ. Z důvodu nouzového stavu jsme od této
myšlenky upustili. Protože není možné, abychom se z důvodu
pandemie scházeli, mohu Vám slíbit, jakmile to situace
dovolí, že výbor organizace pro Vás připraví akce, na kterých
se budeme moci sejít. Opatrujte se, užijte si ve zdraví hodně
jarního sluníčka a na setkání s Vámi se těší výbor ZO Senioři,
z. s. Nové Dvory.

Vážení senioři, současná pandemie nám nedovolí, abychom
se scházeli a určitě řada z Vás vzpomíná na společné chvíle
na akcích, které jsme v minulém roce uspořádali, a proto Vám
je jenom ve zkratce připomenu. První akcí v loňském roce
bylo Tříkrálové posezení, na kterém nám zazpívaly děti
z mateřské školy a my jsme si zazpívali společně „ Pějme píseň
do kola „, během které někteří zazpívali nebo přednesli báseň.
Z „Masopustního bazárku“ máme společnou fotografii
ve škraboškách. Při oslavě MDŽ ve chvilce poezie vystoupila
a přednesla báseň paní Eliška Wasserbauerová, která nás
překvapila přednesem dojemné básně. Posezením v Zámecké
restauraci jsme zahájili opět svou činnost a dohodli jsme se na
akcích, které uskutečníme v druhém pololetí. Při návštěvě
Bašteckého pivovaru ve Starém Kolíně jsme ochutnali zde
vyrobené pivo, ale určitě nezapomeneme na výborně upravené
vepřové koleno na medu manželkou majitele pivovaru.
Sousedské posezení bylo naší největší akcí, na které nám zahrála kapely TRIO RIO ze Šlágru a KLUCI ZND. V programu

Jiří Rajdl, předseda organizace
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TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL NOVÉ DVORY
utopit potvoru Koronu, ale nechce se nechat. A ani letos
se nám nepodaří tuto hezkou tradici uskutečnit vzhledem
k vážnosti kovidové situace, alespoň si tedy připomeneme
fotem předchozí okamžiky. Na tváři vyloudíme úsměv a v duši
pohodu, obojí je nyní důležité. Poděkování patří všem, kteří se
s námi krásných deset let této hezké akce účastnili a určitě,
jakmile to bude jen trochu možné, se zase na nějaké hezké akci
uvidíme. Vynášení zimy na Smrtnou neděli je starodávný
rituál zahánění zimy a vítání jara, jenž se zachoval z pohanských dob. Svobodná děvčata použila pro zhotovení figuríny
zimy symbolizující ženskou postavu vše, co už nebylo potřeba
- suchou trávu, starou slámu. Figurína byla ustrojena do bílého a ozdobena náhrdelníky z vyfouknutých vajec a prázdných
šnečích ulit. Smrtka byla děvčaty vynesena z vesnice, kde byla
spálena nebo vhozena do vody. Lidé přisuzovali ohni a vodě
očistnou moc, která měla z vesnice odnést zimu, smrt, nemoci, bídu a neštěstí. Po vynesení Smrtky následovala obchůzka
s barevnými kraslicemi a pentličkami ozdobeným živým
stromkem lítem, který symbolizuje život a začínající jaro.
Do vsi ozdobené líto přinášeli chlapci.

Bohužel, kovidová situace nám nedovoluje pravidelné cvičební hodiny a ni žádné jiné akce, vraťme se tedy alespoň ve vzpomínkách do doby, kdy bylo hezky a vítali jsme nejkrásnější
období roku - jaro. Pevně věříme, že zase hezky bude a jaro
přijde i tak a s ním lepší nálada a všechno dobré. Vynesení
zimy ze vsi a přinesení ozdobeného líta do vsi na Smrtnou
neděli jsme poprvé, v návaznosti na sluníčkové odpolední cvičení pro všechny děti, uspořádali 9. 4. 2011. Akce se všem moc
líbila. Rozhodli jsme se proto nejen pro členy naší jednoty, ale
i pro všechny příznivce vítání jara z řad veřejnosti uskutečnit
tuto hezkou akci každý rok, vždy na Smrtnou neděli, jejíž
datum je odvozen od data Velikonoc. Jenom jsme trochu upravili program, odpolední sluníčkové cvičení v sokolovně jsme
vynechali (nahradili v jiném termínu sokolením), vycházkou
došli na hřiště, kde jsme si zahráli drobné jarní hry, „odemkli
jsme les“, cestou zpátky jsme si vyzvedli u šaten sokolovny
figurínu Zimy, odnesli ji ze vsi „utopit“ do Klejnarky za zvuků
flétniček, na které hrály Martina a Klárka Vřešťálovi, Anička
Holcová a Verča Sýsová, zároveň jsme si u Klejnarky hezky
ozdobili líto a přinesli ho do vsi připevnit na vrata k šatnám
sokolovny aby bylo pro radost. Bohužel loni vzhledem k situaci jsme tuto akci nemohli uskutečnit, náhradou za ni se nám
až 20. 6. 2020 podařilo sejít a místo zimy jsme šli ke Klejnarce

Lenka Kratochvílová
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MYSLIVECKÝ SPOLEK MÍR NOVÉ DVORY
z brokovnice na střelnici Kluky. Po skončení se na myslivecké
chatě uskutečnila odložená výroční schůze MS. Od května
do podzimu probíhal individuální odlov spárkaté zvěře,
tlumení škodné a lov prasete divokého. Na podzim se situace
opět zhoršila a proto i hony na drobnou zvěř byly citelně omezeny. Některé jsme i zrušili. Ráno po nástupu a kontrole
dokladů jsme se rozešli do revíru. Hon byl zakončen výřadem
před mysliveckou chatou a poté jsme rozešli se ke svým domovům. Většina honů byla spíš procházkou v přírodě, protože
drobné zvěře je opravdu málo. Snad jen u zajíce se trochu zvedl stav. Na Štědrý den jsme se ještě sešli u chaty, popřáli
si hodně zdraví, nabrali si krmení a symbolicky jsme došli
zakrmit. Budeme doufat, že tento stav brzy skončí a vše se vrátí k normálnímu životu. V roce 2020 bylo uloveno 15 kusů
srnčí zvěře, 56 kusů zajíce, 33 kusů bažanta, 79 kusů kachny
divoké na tahu a 8 kusů prasete divokého.

Rok 2020 pro náš myslivecký spolek Mír Nové Dvory začal
stejně jako roky předchozí. V lednu jsme uspořádali tradiční
myslivecký ples v kulturním domě v Hlízově. Celou zimu,
i když byla mírná, jsme chodili přikrmovat zvěř v našem revíru. Brzy na jaře jsme opět uklidili okolí chaty, vyčistili zásypy
a opravili posedy. Pak přišla pandemie koronaviru Covid-19,
která zasáhla velmi citelně i nás. Byly zrušeny všechny naplánované akce, tedy i myslivecké - výroční schůze, brigády
i kynologické akce. Po částečném rozvolnění jsme přece jen po
malých skupinkách něco podnikli. Skupinka asi čtyř myslivců
rozmístila podél hlavních silnic pachové ohradníky proti
srnčí zvěři, aby nedocházelo k tak častým střetům automobilů
se zvěří. Dosázeli jsme uschlé stromky. Připravili jsme oplocení pro vypuštění odchovaných kachňat kachny březňačky
na vodu. Z dotace městyse Nových Dvorů bylo zakoupeno
a odchováno 100 kusů kachňat a 70 kusů bažantích kuřat.
Tato zvěř byla později vypuštěna do revíru. I v nouzovém
stavu musí život v přírodě fungovat. Výroční schůze byla odložena. V červnu jsme přece jen uspořádali každoroční střelby

Myslivosti zdar František Valenta, předseda MS

ZPÍVANÁ BUDE
Milí přátelé, náš pravidelný cyklus Zpívaná v Nových Dvorech
se z pochopitelných důvodů uložil k „zimnímu spánku“...
Je nám to moc líto, ale neklesejme na duchu! Věříme, že situace se již brzy změní a že bude možné znovu zpívat a setkávat
se - třeba zatím na otevřených prostranstvích, kde budeme
moci zaručit rozestupy mezi vámi a základní hygienická pravidla. Doufáme, že už v květnu a v červnu proběhnou nějaké
koncerty. Ale na druhou stranu nejsme jasnovidci... Jakmile
bude situace alespoň trochu příznivá, budeme vás informovat
prostřednictvím Novodvorských novin, na facebookové
stránce Zpívaná v Nových Dvorech nebo prostřednictvím

e mailu. Zájemci o příští program mi můžou poslat na adresu
vrestal@atlas.cz svou mailovou adresu a já vás zařadím
do databáze našich příznivců. Nezahálíme a jsme v kontaktu
s umělci. Domluvené termíny sice přehazujeme na stále
pozdější termíny, ale věříme, že se vše v dobré obrátí. Alespoň
jedna dobrá zpráva na závěr: Právě jsme se skupinou NEREZ
a LUCIA dotočili naše druhé album CELA (jak příznačný
název, že?), které vám možná už v červnu představíme živě.
Těšíme se na vás!
Zdeněk Vřešťál
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HISTORIE BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
V roce 1995–1996 byla provedena oprava budovy obecního
úřadu. Při této příležitosti pan Radoslav Hradecký, který
se narodil v Nových Dvorech a řadu let zde také pobýval,
zaslal obecnímu úřadu výpis ze staré kroniky, z které plyne,
že budova obecního úřadu byla postavena v letech 1906–1907
a zachovala si svoji podobu. K tomuto uvádím část výpisu ze
staré kroniky: základní kámen k nové radnici položen
26.8.1906 a ještě do zimy téhož roku byla celá budova pod střechou, byl hezký podzimek, čímž práce nebyla nijak rušena.
Na jaře roku 1908 počato s omítkou a vnitřním upravováním.
V té době spořitelní a záložní spolek pokladnu do obecní
úřadovny přestěhoval a tam každou středu úřadoval.
Též knihovna Palackého umístěna v obecní úřadovně. První
schůze městské rady konána dne 22. 9. 1907 a zahajovací schůze obecního zastupitelstva 3. 11. 1907. pokud se týče stavby
a vůbec některého jednání v nové radnici a prodeji staré
radnice, bylo ve všech schůzích jednáno rozvážně, s úplnou
objektivou a na nikoho nečiněn nátlak a všechna rozhodující
usnesení stala se jednohlasně. Byla plná shoda mezi členy
obecního zastupitelství a veškerá snaha k dobru a prospěchu
obce nesoucí, byla i zástupci civilistů účinně prosazována.
Jen za takové harmonice soužití bylo možné podniknout
v tak malé obci stavbu takových rozměrů, kde vedle místnosti
obecních jsou i pěkné vším pohodlím opatřené byty a mimo
to radniční budova je i okrasou celého města. Stará radnice

benevolencí velkostatku upravena pak v moderní hostinec
s rozsáhlou zahradou a stálým jevištěm, čímž zase Nové
Dvory posunuty v popředí, neboť je dosud málo obcí, které se
mohou honosit tak vysoce kulturním zařízením, jako je stálé
jeviště. Tak ve svornosti a součinnosti všech podniknuto a ku
konci přivedeno toto dílo a v nové zasedací síni hlásí i nade
dveřmi nápis tuto zásadu: „Svorným duchem obci ku blahu“.
Toto, aby se stalo je pevným přesvědčením a toužebným
přáním celého zastupitelstva.
Jiří Rajdl, kronikář

KAFÍRNA #13
Pozornému oku novodvorských občanů jistě neuniklo, že
v prostorách domu čp. 13 na Masarykově náměstí, kde jsme
měli možnost ještě nedávno obdivovat ve výloze krásné šaty

pro nevěsty, se objevil netradiční název KAFÍRNA #13. Jedná
se o příjemnou kavárnu, kde si návštěvníci budou moci
vychutnat šálek rozmanitých druhů kávy, ale i jiných, velmi
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chutných nápojů – například horkou čokoládu, kvalitní čaje
a nealkoholické nápoje. K dobré kávě nebo čaji neodmyslitelně
patří nějaký sladký zákusek. I ten bude kafírna nabízet, a to
v tradičním i netradičním pojetí. Na své si přijdou také milovníci dobrých sudových vín i ti, kteří holdují například opojné
chuti kvalitního rumu. Kafírna se tak může stát příjemným
místem k posezení s rodinou či přáteli, nebo milým zpestřením všedního dne. V letních měsících bychom se tu mohli
osvěžit zmrzlinou. Věřím, že zvláště děti tuto informaci nadšeně uvítají. Prostředí kafírny musí být zatím pro veřejnost
uzavřeno. Proto se majitel rozhodl nabízet prodej teplých
nápojů do uzavřených kelímků prostřednictvím výdejního
okénka. I vy si můžete v odpoledních hodinách při jarní
procházce koupit něco dobrého na cestu. Doufejme společně,
že tento způsob prodeje nebude trvat příliš dlouho. Pokud se
chcete něco více dozvědět o tomto kávou provoněném místě,
navštivte instagram nebo Facebook a dozvíte se to, co v tomto
článku není.
Eva Procházková

TAKTO SE PARKUJE V NOVÝCH DVORECH
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CELKEM PĚT AUTOVRAKŮ NA MALÉM PROSTORU
U BYTOVEK
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KOKOSOVÝ BERÁNEK
Za několik dní budou velikonoční svátky a k těm neodmyslitelně patří velikonoční beránek.
Na beránka budeme potřebovat:
180 g cukr moučka, 1 ks cukr vanilka, 1 polévková lžíce hrozinek, 100 g kokos mletý, 0,5 ks prášek
do pečiva, 250 g máslo, 100 ml mléko, 250 g polohrubá mouka, 250 g tvaroh jemný, 3 ks vejce.
Postup:
na kousky nakrájené máslo (200 g) utřeme s oběma cukry a vejci do pěny. Mlékem zředíme
tvaroh, přidáme k pěně a vmícháme mouku s kypřícím práškem a 50 g kokosu. Formu na beránka vymažeme zbylým máslem a vysypeme zbylým kokosem. Pečeme 40-45 minut ve středně
vyhřáté troubě. Beránka po vyklopení ozdobíme.
Dobrou chuť přeje Eva Dítětová.

Krásné velikonoční svátky přeje redakční rada
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Milé čtenářky, milí čtenáři, připravili jsme pro Vás velikonoční vydání Novodvorských novin. Vždy se snažíme podávat Vám informace z dění městyse a také i jiné zajímavosti a návody, jak postupovat v životních
situacích. I když rok 2020 pro nás pro všechny nebyl dosti příznivý, i přesto se podařilo uskutečnit několik
projektů: okolí zdravotního střediska dostalo nový kabát, byla zrekonstruována střecha na zdravotním
středisku, byl opraven pilířový plot s kapličkami na náměstí, provedla se renovace stahovacího lustru
v kostele sv. Martina, opravila se Kaple sv. Kříže s hrobkou Chotků, ve školní jídelně byla instalována nová
vzduchotechnika ve výdejně jídel, v mateřské škole se vyměnila všechna dřevěná okna, díky finančnímu daru
od pana Ing. Jiřího Žíly byl do mateřské školy pořízen hrnčířský kruh, pro keramické tvoření byly nakoupeny licí formy, licí hmota a tzv. engoba na dekorování keramických „střepů“, na které finančně přispěla firma
EMKO – Michal Batelka, před školu byly umístěny betonové skruže a okrasné oplocení, podařilo se vybudovat pro volitelný předmět Domácnost zbrusu nový cvičný byt s novou moderní kuchyňkou, v tělocvičně byla
položena nová podlaha, instalováno dřevěné obložení, škola získala dotaci 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, městys získal dotaci ze Středočeského kraje na výstroj naší jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kterým se patří poděkovat za jejich práci. Je smutné, když si někteří občané
neváží toho co je opravené a hezké a mají pořád nějaké výhrady. Jsou mezi námi tací, kteří si pouštějí slepice
na veřejné prostranství, jezdí svými auty tam, kde je vyznačen zákaz vjezdu, obzvláště u přechodu pro chodce na náměstí jezdí do protisměru a obtěžují vyjíždějící auta (uvědomte si, že se jedná o „jednosměrku“),
autem zastaví třeba i na trávě, jenom proto, aby neudělali o několik kroků navíc, okolo kontejnerů je neustálý nepořádek, odhazují se sem věci, které sem ani nepatří! Od toho máme „sběrný dvůr“. Poplatek za svoz
komunálního odpadu máme jeden z nejnižších (400 Kč na občana), svoz bioodpadu máme zcela zdarma
(částku za svoz bioodpadu hradí ze svého rozpočtu městys), v okolních obcích je poplatek 500 až 700 Kč
za osobu, tak se lidi vzpamatujte!!

Přeji všem, nechť jsou vaše dny naplněné štěstím,
ať si užijete svátky v poklidu a ať máte radost
ze všeho nového, co s jarem přichází.
Krásné Velikonoce!
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. 6. 2021; příspěvky je možné zasílat na e-mail novodvorske.noviny@seznam.cz do tohoto data.
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