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Rozvěsili jsme plakátky a paní starostka zprávu několikrát vyhlásila místním rozhlasem
… a přesně podle plánu, 1. srpna 2015 ve 13 hodin, se scházíme na novodvorské návsi.
Vítáme příchozí, s mnohými se vidíme po letech, s některými poprvé. Velkou radost nám dělá
zjištění, kolik má náš kraj patriotů – lidí, kteří zde cítí své kořeny a rádi se sem vracejí.

Zleva manželé Dienstbierovi se synem Jakubem, vzadu Emilka a Jirka Moravcovi, Vlastík
Moravec, vnoučci Mirky Adamcové, Tomáš Posavád, Milena a Maruška Suchých (za
svobodna), Jakub dítě Posavádů, Jana Vopalecká, vpředu předseda Klubu Novodvorských
turistů Václav Pitule, Matěj Kubita, vedoucí KNT Anna Pitulová, paní Úlehlová a paní
Šímová. Čekáme na tým záchranářů….
…… už přijíždějí! A jsou tu. I se svým legendárním vozidlem stodolákem.
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Mluvčí KNT Jana Kubitová s vrchní sestrou Janou Pastyříkovou roz. Galuškovou, Lenka
Pastyříková s kamarádkou Hanou Bazjuchovou.

Velitel zásahovky Láďa Vlach je v plné zbroji a má
věc pod kontrolou.
Záchranáři odkládají cestovní brýle, kompletují
výbavu na cestu a obhlížejí potenciální pacienty.
Zleva Jitka Vlachová roz. Tůmová, Maruška
Nováková (host u Pastyříků), Blanka Němcová roz.
Galušková, Jany Kubitová a Pastyříková, Libor
Vlach, Lenka Pastyříková, Hana Bazjuchová
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Slavnostní zahájení
Nový Dvůr má sám, bez samot, 2 stálé obyvatele,
jejich účast na této akci je stoprocentní. Zahajují Předseda Klubu novodvorských turistů
(KNT) Václav Pitule s tiskovou mluvčí Janou Kubitovou. Přihlíží Vlastík Moravec,
obdivuhodný sběratel historických dat Myslívska.

Mezi tím přišli další účastníci – za Dienstbierovými v zadní řadě Maruška Dajčová,
Kačenka Mrázová, Janina Matasová roz. Muchnová a Mrázovi - Michal, Petra a
Barborka, majitelé novodvorského mlýna.
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Zahájení pozorně sledují Tomáš, Kubík, Alenka a Lucinka Posavádovi, Mirka Adamcová
s vnoučky Jordanem a Alexem a Janina Vopalecká.

A jde se.
V čele Libor Vlach.

Nikdo se cesty neleká, neb les je přítel člověka.
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Vpředu šaramantní paní Marie Úlehlová, vpravo Emilka a Jirka Moravcovi

Vpředu Tomáš a Verunka Sommerovi a Verunčina láska Zdeněk, vpravo Kačenka Mrázová.
Vzadu Janina Vopalecká, Jordan, Alex a Mirka Adamcovi, Janina Matasová a Maruška Dajčová
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Vpravo za paní Úlehlovou veze silák Kuba Kubita kočárek s Matoušem Kubalíkem, který se měl
jmenovat po Kubově vzoru také Kuba, jen to okolnosti zařídily jinak.
To by bylo! Kuba Kubita a Kuba Kubalík 

Strašidelně praská klestí…
co to čeká na rozcestí?
S hejkalíky nás tu dnes
vítá zlatonosný les.
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Když už jsme se potkali, prosím foto s hejkaly!
Láďa Vlach, hejkal Matěj Kubita, Vena Pitule, Maruška Dajčová, Maruška Kubalíková, Janina
Matasová, Janina Vopalecká, Anička Pitulová s Matoušem Kubalíkem v kočárku, Jana Kubitová,
Milena Štěpánková roz. Suchá, hejkal Ondra Kubita.

Láďa Vlach, Barborka Mrázová, Vena Pitule, Anča Pitulová, Libor Vlach, Maruška roz. Suchá,
Maruška Kubalíková s Matoušem, Milena Štěpánková, Vlastík Moravec.

8

Vlevo se táhne příkop připomínající starou cestu, po které se svážela ruda od dolů k hamrům
a v 19. století k železnici. Prý tu byly i koleje.

Záchranný tým vždy připraven!
Skvělá sestava poutnické skupiny,
síly a dobré nálady na rozdávání!
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Baníř, mlýn u Beníšků – dnes Bůžků. Splynuli jsme s jejich čtyřiceti hosty 

Čeká nás
občerstvení
a další příjemné
překvapení…
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Andělka Bůžková nás seznamuje s vlastníky mlýna od 17.
století doloženými v matrikách, její maminka Pavla nás hostí
výbornými koláči.

Andělka a Libor Bůžkovi čtou a vyprávějí.
Vlastík Moravec doplnil několik dramatických
příběhů z kronik.
K naší výpravě se připojila paní starostka
Maruška Pícková. Posedí s námi ještě
v Novém Dvoře, mezi tím stihne polánecký
triatlon, večer Rusalku v Chudenicích a ráno
bude vítat slunce na Štírce….

11

Zpět jdeme podél staré cesty, která vedla z Baníře do Nového Dvora. Je zarostlá a neschůdná.
Na louce se pasou krávy, ale jsou daleko, tak louku přejdeme a míříme přes mlýn U Flosmanů
na lesní cestu do Nového Dvora.

Baníř jako na dlani.

Nejmladší účastník vycházky má kolem sebe milé tety a moc si
je užívá.
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V Novém Dvoře nás vítá starostka Maruška s vedoucí KNT Aničkou Pitulovou, umyté
nádobí, prostřený stůl a voda z lesní studánky.

A je pohoda…
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Vzpomínáme na předky,
vyprávíme o kamarádech,
vzpomínáme na dětství…
Je nám fajn. Přibyl k nám Honzík
Levora, který jezdí o víkendech
na novodvorskou hájenku.
Vlastík pozorně poslouchá a občas
vstoupí do hovoru s doplněním
nebo faktickou poznámkou,
„holky Galuškoc a Jitka Tůmoc“ jsou také příjemné společnice a nevyčerpatelné studnice
zajímavých příběhů.
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Milí poutníci,
děkujeme za vaši milou společnost.
Příští rok se vydáme týmž krajem za jeho dalším tajem.
Třeba na prohlídku některého z mlýnů s průvodcem, a budeme si povídat i o tom, kde stávaly
staré hamry a jaké otisky působení kláštera cistarciáků v krajině dosud nacházíme.
Osvědčenou zdravotní pohotovost opět zajistíme.

Těšíme se na shledanou s vámi všemi ve zdraví, klidu a míru v roce 2016.
S úctou
Váš

Zapsala Drahomíra Kolmanová
roz. Pitulová

15

