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Cena: zdarma
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Úřední hodiny

pondělí 08.00 - 14.00 hod

17.30 - 19.00 hod

středa 08.00 - 14.00 hod 

(pouze únor) 17.30 -19.00 hod

polední přestávka 11.15 - 11.45 hod

Kronikář obce:

Matěj Prášil
+420 723 234 860

matej.prasil@skaut.cz

Mobilní rozhlas
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vich-
řice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy infor-

mací vás zajímají (např: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme 
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varo-

vat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje 
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 
https://dvory-veleliby.mobilnirozhlas.cz/

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi 
vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší Mobilní rozhlas si můžete stáhnout pří-
mo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a 
budete mít informace vždy po ruce, včetně letáčků a kompletních 

informací nad rámec info z SMS.
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Tříděný odpad jako 

věčné téma
Na začátek bych rád poděkoval 

všem občanům, kteří třídí za stá-
le se zvyšující množství vytříděné-
ho odpadu. Abychom tomuto tren-
du napomohli, budou od červen-
ce k dispozici další 2 místa na tří-
dění. Prozatím pro třídění papíru a 
plastů. První místo bude pro obča-
ny Velelib na okraji nově vznikají-
cí lokality pro bydlení. Druhé mís-
to bude pro Dvoráky u sokolovny. 
Množství umístěných kontejnerů 
na těchto místech bude zkušební 
a v případě potřeby bude upravo-
váno. Máme vytipovány i další mís-
ta pro umístění kontejnerů jak ve 
Dvorech, tak ve Velelibech. Další 
místa jsou však spojena s pláno-
vanými výstavbami nových chod-
níků, které by měli být v příš-
tím roce realizovány ve Dvorech 
v lokalitě nových domů u sadu a ve 
Velelibech při hlavní silnici u byto-
vek. Nejvýznamnější změnou, kte-
rou se zastupitelstvo nyní zaobí-
rá z hlediska třídění, je úplné pře-
místění sběrného místa na návsi ve 

Velelibech do prostoru nohejbalo-
vého kurtu u Lidušky. Tento návrh 
se zrodil s výhledem do budouc-
na a s tím spojené možné moder-
nizace dětského hřiště, které by se 
mohlo díky zrušení sběrného mís-
ta rozšířit. Osobně si myslím, že na 
střed návsi a do sousedství míst-
ní hospůdky se hodí spíše dětský 
křik než odér kompostu a výhled 
na kontejnery. Nově navržené pro-
stranství by mělo výhodu v tom, že 
kromě náletových dřevin a zarost-
lého okraje Lidušky by nezabralo 
téměř žádné místo a je v blízkosti 
stávajícího sběrného místa. Pro pří-
stup by navíc byla zbudována cesta 
sloužící pro přístup na celé veřejné 
prostranství, aby byl lepší přístup 
i za nepříznivého počasí. Na pod-
nět sousedů uspořádáme schůz-
ku přímo na místě. Ukážeme si, jak 
veliký zábor plochy je plánován či 
jaké jiné varianty přicházejí v úva-
hu. Schůzka proběhne v pondělí 
27. června v 17:30.

Rád bych se zmínil v tomto člán-
ku také o obsahu barevných kontej-
nerů a pořádku kolem nich. Vím, že 
toho bylo v minulosti napsáno ve 

zpravodaji a nejen v něm mnoho 
o tom co patří a nepatří do těchto 
kontejnerů, ale jak se říká opako-
vání je matkou moudrosti a učený 
z nebe nespadl. Nebudu zde dávat 
výčet toho, co patří či nepatří do 
jednotlivých nádob, ale chci upo-
zornit, že jak na návsi ve Velelibech 
tak u úřadu ve Dvorech jsou umís-
těny tabule s podrobnými informa-
cemi o povoleném obsahu patřící-
ho do nádob a případně i telefon-
ní čísla na která se můžete obrátit. 
Rádi Vám i poradíme kam s odpa-
dem, který není určen do žádné 
z nádob, co zde máme. Proto pro-
sím, aby žádný odpad nebyl odklá-
dán vedle těchto kontejnerů. Doma 
také nikdo nedává plechovku se 
starou barvou či rozbitý fén ved-
le popelnice aby to někdo uklidil 
nebo aby to tam počkalo do další-
ho svozu těchto odpadů. Telefonní 
čísla, na která se mohou občané 
obrátit ať už s dotazem, potřebou 
likvidace velkoobjemového odpa-
du nebo čímkoliv jiným jsou uvede-
na v každém zpravodaji a na webo-
vých stránkách obce.

Aleš Břetenář
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Konec školního roku
Pomalu se blíží prázdniny, se kte-

rými je spojen konec školního roku 
a předávání vysvědčení. Někteří se 
na tento den těší, ale jsou i ti, kteří 
se tohoto dne obávají. Každopádně 
všichni netrpělivě očekáváme hod-
nocení za celoroční práci „v lavici“. 

Znáte to, blíží se konec školního 
roku a žáci vydávají pomalu, ale jis-
tě čím dál méně aktivity. Ostatně to 
se stává i nám – učitelům. Prověrky 
jsou napsané, známky uzavřené, a 
tak bychom si chtěli ten závěr škol-
ního roku zpříjemnit. Proto nás 
čeká ještě několik akcí společně 
s mateřskou školou. 

V pondělí 20. 6. čekal žáky ZŠ 
školní výlet plný zážitků, informa-
cí a poznávání v hlavním městě 
Praze. V úterý 21. 6. se naši žáci ze 
4. a 5. ročníku vydali na dopravní 
hřiště v Nymburce, kde se zúčast-
nili vzdělávacího programu pro 
bezpečnou dopravní výchovu. 
Dopravní hřiště jsou úžasnou věcí 
ke zvyšování bezpečnosti dětí na 
komunikacích. Žáci se zde formou 

zábavy učí, jak se správně pohybo-
vat v běžném provozu, testují zde 
své znalosti, a nakonec zde mohou 
získat třeba i průkaz pro malé cyk-
listy. Systematická dopravní výcho-
va ale probíhá během celého roku 
v hodinách prvouky, vzdělávacích 
projektech a sestavujeme ji tak, 
aby si děti odnesly co nejvíce pouč-
ných informací. Společně se učíme 
například poznávat dopravní znač-
ky a praktické teoretické základy. 

Ve středu 22. června pořádala 
naše škola „Zahradní slavnost“ pro 
rodiče i pro všechny ostatní spolu-
občany, kteří se společně s námi 
chtěli přijít pobavit a potěšit a 
zakončit tak společně školní rok. 
Děti ze základní a mateřské školy 
pilně nacvičily svá vystoupení. Žáky 
ze základní školy čekal po Zahradní 
slavnosti další program a dvouden-
ní nocování ve škole. V pátek noco-
vání završila beseda s Policií ČR, 
kterou si pro nás připravila paní 
policistka Monika Řípová se svými 
kolegy, na které jsme se moc těši-
li. Po besedě nás čekala bublinko-
vá show, kterou pro naše děti zpro-

středkovala paní Ježková. Pomoci a 
vstřícnosti rodičů si moc vážíme. 

V úterý 28. 6. vyrazí na svůj závě-
rečný výlet děti z mateřské školy. 
Čeká je výlet parníkem. 

Teď už ale menší ohlédnutí za uply-
nulým školním rokem 2021/2022. 
V rámci dotačního titulu Šablony III. 
se nám podařilo dětem zprostřed-
kovat spoustu vzdělávacích progra-
mů a akcí, financovaných z tohoto 
projektu. 

Školní rok jsme zahájili projektem 
„Společně to zvládneme“. Koncem 
září jsme společně s MŠ vyrazi-
li na výukový program z oblas-
ti etologie (chování) zvířat do ZOO 
Liberec. V říjnu nás navštívil kou-
zelník Magic Ondřej, který nás pro-
vedl světem kouzel a magie, kde 
si děti při workshopu mohly vyro-
bit své kouzelnické pomůcky a nau-
čit se tvarovat zvířátka z balónků. 
V adventním čase jsme navštívili 
Čokoládovnu Rodas v Šestajovicích, 
kde jsme si kromě prohlídky čoko-
ládovny mohli také vyrobit svou 
vlastní čokoládu. Před vánočními 
prázdninami dorazil do naší ško-

Den Země - Exkurze v TS Nymburk.
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ly i školky loutkoherec, pan Tomáš 
Běhal, který s dětmi skrze výtvar-
nou a dramatickou výchovu nacvi-
čil vánoční minipředstavení „Cesta 
do Betléma k narození Ježíška“. 
V novém roce 2022 jsme vyrazili 
opět společně s MŠ do Městského 
kina v Nymburce na animovaný 
film Rozbitý robot Ron. Toto před-
stavení bylo odměnou pro děti za 
pololetní školní práci.

V rámci programu Šablony III. se 
nám dále podařilo v dubnu zre-
alizovat projektový den ve výu-
ce k tématu čarodějnic. V rámci 
tohoto projektu jsme mohli na naší 
škole přivítat zpěvačku a moderá-
torku dětských pořadů, paní Inku 
Rybářovou, která je známá svou 
tvorbou písniček pro děti, které 
se staly vyhledávanými hity nejen 
u malých posluchačů. Vystoupení 
bylo naprosto famózní. Inka vystu-
puje s hereckým a tanečním part-
nerem klaunem Rybičkou. Mají 
pestré, pohádkově stylizované kos-
týmy a jejich písničky jsou svižné, 
velmi rytmické. Inka umí strhnout 

pozornost diváků, zaujmout všech-
ny věkové kategorie.

I mimo projekt Šablony III. 
jsme uspořádali spoustu akcí pro 
děti. Mezi ně patří již tradičně 
Halloween a halloweenský průvod 
v maskách obcí. Po kovidové odml-
ce jsme ke konci roku 2021 moh-
li společně opět rozsvítit vánoč-
ní strom s doprovodným vystou-
pením dětí. V adventním čase 

nechyběla ani Mikulášská nadílka. 
V doprovodu andělů a také čertíků 
pan Mikuláš dětem vyprávěl, co o 
nich slyšel hezkého, ale také si děti 
vyslechly, v čem by se měly polep-
šit. S kalendářním rokem jsme se 
ve škole rozloučili vánoční nadílkou 
s vánočním posezením u stromeč-
ku, s čajem a voňavým cukrovím. 
Po novém roce jsme na naší ško-
le nadšeně přivítali známou spiso-

Čarodějnice s Inkou Rybářovou.

Den dětí MŠ.
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vatelku dětských knih, paní Petru 
Braunovou. Při této besedě jsme 
se dozvěděli, jak vzniká kniha, kdo 
se na ní podílí, kde paní spisova-
telka hledá náměty, jak je to s ilu-
stracemi atd. Žákům také před-
stavila svoje knihy, ze kterých jim 
předčítala. Posluchači měli na paní 
spisovatelku mnoho dotazů. Na 
besedě paní Braunová představi-
la dětem svojí úplně novou knihu 
„Nejdůležitější na světě je kouzelné 
jablko“, a tak byly děti nadšené, že 
se staly prvními posluchači tohoto 
příběhu. V rámci podpory čtenář-
ské gramotnosti žáci po celý školní 
rok navštěvovali Městskou knihov-
nu v Nymburce, kde se pravidel-
ně (jednou za dva měsíce) účast-
nili výukového programu v oblasti 
literatury pro děti. V letošním škol-
ním roce naši žáci také absolvova-
ly plavecký kurz v městském bazé-
nu v Nymburce. V rámci projek-
tu „Den Země“ jsme kromě úklidu 
okolí školy také navštívili Technické 
služby města Nymburk, kde jsme 
se seznámili s tím, kam putuje námi 
tříděný odpad, tipy, jak předchá-
zet vzniku odpadů v domácnosti 
a výsledky třídění v našem městě. 

Dozvěděli jsme se zajímavou infor-
maci, že až 353 ha přírody je roč-
ně ušetřeno díky třídění a recyk-
laci odpadů ve Středočeském kraji 
nebo, že téměř 40 kg papíru, plas-
tů, skla, nápojových kartonů a kovu 
vytřídí v průměru ročně každý oby-
vatel Nymburka. 

První červnový den je svátkem 
dětí. Jinak tomu nebylo ani v naší 
škole, ve které jsme uspořádali 
za pomoci rodičů „Den dětí“, akci 
plnou zábavy, při které se děti dob-
ře bavily. Pro žáky ZŠ a děti MŠ 
jsme připravili společně s rodi-
či dětí soutěže z různých oblastí a 
v průběhu dětského dne malova-
la na obličej dětem krásné obrázky 
paní Jana Steklá. Završením dopo-
ledne plného her byl výborný oběd, 
pizza od Pizza Maximo Benátky. 
Touto cestou bychom rádi podě-
kovali všem rodičům, kteří nám 
pomohli na stanovištích, spon-
zorskými dary či pečením dobrot. 
Děkujeme našim hlavním sponzo-
rům za štědrý finanční dar – panu 
Červinkovi, manželům Čapkovým a 
panu Pokornému. Rodičům děku-
jeme jmenovitě – panu staros-
tovi Břetenářovi, paní Vaňkové, 

paní Ježkové, paní Dočkalové, 
paní Lejskové, paní Brabcové, paní 
Liškové, paní Kučerové, Terezce 
Šimonové a velké DÍKY našemu 
jedinečnému klaunovi Martinovi 
Prášilovi, bez kterého si ani dětský 
den už neumíme představit. 

A než rozdáme závěrečná vysvěd-
čení, dovolte nám, abychom podě-
kovali vám všem. Žákům ZŠ, dětem 
MŠ, celému kolektivu zaměstnan-
ců ZŠ a MŠ Dvory i vám, našim 
spoluobčanům. Největší dík však 
samozřejmě náleží starostlivým 
rodičům, kteří vytvářejí svým 
dětem bezpečné rodinné zázemí. 
Poděkování patří také panu staros-
tovi a paní Luňáčkové za podporu, 
otevřený přístup a výbornou spo-
lupráci. I spolupráce mezi školou a 
rodiči je důležitá, výborná a dětem 
prospívá.

Co napsat více? Snad jen to, 
že v hlavách už se nám rodí nápa-
dy do příštího školního roku, ale 
o těch až příště…

Přeji všem krásné léto plné odpo-
činku a příjemných zážitků.

Pavlína Červinková
učitelka ZŠ Dvory

Den dětí ZŠ.
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Sto let pomníku 
obětem I. světové 
války

Pohled na naši dvorskou náves si 

již bez přítomnosti pomníku obě-

tem I. světové války nedokážeme 

ani představit. Ostatně „sloup“ (jak 

se mu často mezi místními občany 

říká) tvořil zpočátku i jednu z domi-

nant titulní stránky tohoto zpravo-

daje. Za několik dní – přesně 2. čer-

vence – tato významná památka 

oslaví 100 let od svého slavnostního 

odhalení. Vrchol pomníku je sym-

bolicky ukončen šlehajícími plame-

ny světové války, po stranách pod-

stavce jsou pak vyryta jména, kte-

rá připomínají oběti, které si válka 

vyžádala na obyvatelích naší obce. 

Dále je na pomníku vyryto datum 

vzniku republiky 29. X. 1918 a lev 

rdousící předními tlapami dvojhla-

vého orla, znázorňujícího rakousko-

uherskou monarchii. 

Iniciátorem stavby pomníku byl 
místní spolek dobrovolných hasi-
čů (v obci fungoval od roku 1911 
do konce 80. let), který záhy pro 
tuto myšlenku získal i další míst-
ní spolky jako Čtenářskou besedu, 
Dělnickou tělovýchovnou jednotu 
a sociálně demokratické sdružení, 
jak však píše ve své knize František 
Formánek: „Výstavba pomníku 
se následně stala věcí celé obce.“ 
(F. Formánek, Pohled do historie: 
Dvory, Veleliby a Zdonín, 2010, str. 
174). Oficiální návrh na postavení 
pomníku byl podán 12. ledna 1919, 
a to na valné hromadě právě míst-
ních požárníků.

Zjara následujícího roku byla 
pak hasiči zorganizována sbírka 
po domech a taneční zábava, jejíž 
(bohužel neznámý) výtěžek byl 
uložen do pro tento účel zřízeného 
fondu v místní Kampeličce. Sbírky 
po domech, divadelní představe-
ní a taneční zábavy však ve pro-

spěch stavby pokračovaly i v násle-
dujících letech a z pramenů je zřej-
mé, že k 25. květnu 1922 bylo na 
již zmíněném účtu uloženo 3 695 
korun československých. V červnu 
1922 – tedy měsíc před slavnost-
ním odhalením – bylo vybráno dal-
ších 1 009 korun. 

Stavbou pomníku byl pověře-
ný komitét složený ze zástupců 
místních spolků (Václav Myška a 
Josef Zumr za dobrovolné hasiče, 
František Červinka a Antonín Rylich 
za sociálně demokratické sdružení, 
František Kříž ml. a Václav Vejnoska 
za Dělnickou tělovýchovnou jedno-
tu) a obecního zastupitelstva (Jan 
Tykva a František Zíta). Posledním 
členem a předsedou komitétu byl 
zvolen řídící učitel Josef Kafka. 
Zajímavostí je, že delegovaný člen 
obecního zastupitelstva Jan Tykva 
byl rovněž prvním člověkem, který 
do obce přinesl 28. října 1918 zprá-
vy o převratu a vyhlášení republiky 
československé. 

Předseda komitétu, řídící učitel 
Kafka, pak uvádí: „Chtěli jsme, aby 

pomník byl pěkný, ale aby mnoho 

nestál. Nechtěli jsme udělat dluh, 

který by následně vytvářel problé-

my. Z vyžádaných návrhů se nám 

nejvíce líbil návrh sochaře Vojtěcha 

Věcheta z Nymburka. Zalíbil se 

nám především svojí impozant-

ností, ale měl stát 9 000 Kč. Chvíli 

jsme rozmýšleli, máme-li se odvážit 

k tak nákladné stavbě. V uvážení, 

že pomník má být trvalou ozdo-

bou obce, a spoléhajíce na to, že 

při slavnosti odhalení se také něco 

vyzíská, bylo v komitétu jednomysl-

ně rozhodnuto vyhlídnutý pomník 

postaviti. Pan Věchet 500 Kč sle-

vil a byl ochoten s částkou 2 000 

Kč půl roku počkat, když by výtěžek 

při odhalení nestačil celou částku 

zaplatiti.“ (F. Formánek, Pohled do 
historie: Dvory, Veleliby a Zdonín, 
2010, str. 59)

Původním místem, kde měl 
pomník stát bylo uprostřed lip 
Svobody před školou. Na základě 
doporučení sochaře Věcheta však 
bylo rozhodnuto pomník umístit 
na jeho současné místo, tedy do 
zahrádky u křížku při hlavní silnici. 
Slavnostní odhalení bylo naplánová-

Současná podoba pomníku, červen 2022, archiv autora.
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no na neděli 2. července 1922, tedy 
na výročí pěti let bitvy u Zborova. 
Do prací okolo stavby byl zapojený 
snad každý ze vsi. Členové Dělnické 
tělovýchovné jednoty vykopali 
základy, nově založený spolek soko-
lů nalámal kámen ve skále, který 
pak na místo navezli občané a míst-
ní zedníci vyzdili základy o ploše 4 
m2. Den před odhalením byl usazen 
samotný pomník, upraveno okolí, 
které bylo osázeno květinami a osa-
zeno drátěným plotem (viz fotogra-
fie č. 1). Květiny darovali a osázeli 
zahradníci Vagenknecht ze Všejan a 
Příšovský ze Zdonína. 

Slavnostní nedělní program, kte-
rý dle záznamů doprovázelo velmi 
pěkné počasí, pak vypadal následo-
vně: 13.30 hodin odpolední koncert 

u lip Svobody, 14.00 hodin seřaze-

ní průvodu u školy, přivítání účast-

níků slavnosti starostou Václavem 

Vejnoskou, slavnostní řeč Františka 

Hůty, československého fará-

ře z Nymburka, odhalení pomníku 

dvěma legionáři, proslov předsedy 

komitétu Josefa Kafky (F. Formánek, 

Pohled do historie: Dvory, Veleliby a 

Zdonín, 2010, str. 60).

Následovala zábava v obou teh-
dejších hostincích – tedy jak u 

Šmolků, tak u Černých. Celou slav-
nost i zábavu pak doprovázela sku-
pina 16 hudebníků. Krom místních 
se události zúčastnili i přespolní 
z Kamenného Zboží, Čilce, Strak, 
Všechlap a Krchleb. 

Protože bylo na vstupném vybrá-
no 9 421 korun a výlohy na akci 
činily 2 010 korun, tak po zaplace-
ní pomníku zbylo v záložně ještě 
3 647 korun. Tyto peníze byly z roz-
hodnutí komitétu disponovány za 
účelem výroby ozdobného kovář-
ského plotu kolem pomníku, pro-
vedení konečného zpevnění oko-
lí a zakoupení praporu, který bude 
vztyčen vždy 2. července a 28. říj-
na. Osudy ani podoba praporu 
však nejsou dále známy a nemůže 
být tedy bohužel při těchto výro-
čích dále vztyčován. U pomníku se 
rovněž po celé 20. století scházeli 
při různých slavnostech i národních 
svátcích následující generace inici-
átorů stavby, tradicí se také sta-
lo i pokládání věnce při každoroč-
ních odvodech branců do základ-
ní vojenské služby. Z posledních 
událostí zde pak v roce 2018 
došlo k oslavám 100letého výročí 
založení Československé republiky. 
Mezi lety 2011 - 2012 došlo záro-
veň s celkovou rekonstrukcí a pře-
sunem vedlejšího křížku k restau-
raci zlacení písmen na pomníku.

Pomník však nebyl vždy svěd-
kem pouze pozitivních událos-
tí. V noci z 12. na 13. února 1998 
byla z pomníku ukradena tehdejší 
socha lva o váze více jak 300 kilo-
gramů. Současná kopie byla poří-
zena zastupitelstvem roku 2000 
v zahradnickém centru v Praze-
Běchovicích a následné vyčiště-
ní pomníku a obnovení písma pro-
vedla firma Přibyl z Prahy. 

V závěru textu se rovněž zaslouží 
připomenout jména a osudy míst-
ních obyvatel, kteří byli nuceni v 
období první světové války oběto-
vat svůj život.

Levá strana pomníku, červen 2022, archiv autora.
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Levá část (při pohledu od hlavní 
silnice) pomníku:

František (omylem vytesáno 
Antonín) Čermák, patřil do obce, 
na vojnu narukoval odjinud a padl 
na italském bojišti,

Josef Černý, dělník v cihelně, bra-
tr Václava Černého č. p. 67, padl 
na ruské frontě, pohřben v Řešově 
v Polsku,

František Doubek, bývalý maji-
tel domu č. p. 32, odstěhovaný do 
Nymburka, zemřel a pochován je 
ve Wattensu v Tyrolích,

Josef Heller, manžel Kateřiny 
Hellerové, železniční zřízenec, padl 
na ruském bojišti v Karpatech a 
není známo, kde je pochován,

Václav Hendrych ze Zdonína, děl-
ník ve dvoře, zahynul v zajateckém 
táboře v Rusku a je pochován v Baj-
raku,

Antonín Kořínek, bratr Františka 
Kořínka č. p. 30, dělník ve dvoře, 
padl na ruském bojišti a je pohřben 
u vesnice Koryty,

Josef Kořínek, padl na ruském 
bojišti a je pohřben v blízkosti 
Zločova v Polsku,

Václav Košátko, dělník v nymbur-
ských železničních dílnách, zmizel 
na italském bojišti,

František Košátko, bratr Václava, 
dělník ve dvoře, zmizel v boji u 
Přemyslu v Polsku a je nezvěstný,

Rudolf Mašinda, kdysi patřící do 
obce, zahynul na ruském bojišti a 
není známo, kde je pohřben,

Rudolf Maška, synovec zdejších 
Mašků, zmizel na cestě po moři 
z Albánie.

Pravá část pomníku:

Antonín Matyásko, bratr zde bydlí-
cího Karla Matyáska, v době naruko-
vání na frontu nebydlel ve Dvorech, 
krátce po návratu z francouzského 
bojiště zemřel na zranění,

Vojtěch Mikšovský, dělník ve dvo-
ře, bydlící v sušárně naproti statku 
ve Dvorech, padl na ruské frontě a 
je pohřben v Bialo-Kiernici v Polsku,

Václav Pecka, zajat na ruské frontě 
v roce 1915 a od té doby nezvěstný,

Josef Procházka, zahynul na ital-
ské frontě a pohřben na hřbitově 
v Monte Chiese,

František Pulda, kdysi patřící do 
obce, padl na ruské frontě a pocho-
ván v Kosicnici v Polsku,

František Renč, obuvník, otec 
zdejšího Renče, z italské fronty 
poslán domů a zde zemřel,

Alois Rylich, bratr zdejších 
Rylichů, zedník, padl na italském 
bojišti, pochován v Avezoně,

Josef Šafránek, švagr Mikšovského, 
padl na italském bojišti, pochován 
neznámo kde,

Bedřich Tykva, bratr zdejšího Jana 
Tykvy, zajat v roce 1916 na italské 
frontě a od té doby nezvěstný,

František Zumr, syn zdejšího 
Zumra, zemřel na italské frontě a 
pohřben v Záhřebu,

Václav Žák, bratr Anastázie 
Krupičkové, padl na italské fron-
tě a neznámo, kde je pochován. 
(F. Formánek, Pohled do historie: 
Dvory, Veleliby a Zdonín, 2010, str. 
61 - 62)

Z dobových pramenů je možné 
vysledovat i pozitivní osudy míst-
ních obyvatel, zapojených do bojů 
první světové války. V roce 1919 
došlo k návratu legionářů z rus-

Pravá strana pomníku, červen 2022, archiv autora.
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Prosíme obyvatele obce, 
aby zapátrali ve svých 
fotoalbech, archivech 

apod. a donesli na 
obecní úřad v úředních 

hodinách své vlastní 

fotogra�ie, pohledy či 

jiný obrazový materiál 

týkající se pomníku, a to 

z jakéhokoli roku. Kopie 

vybraných fotogra�ií, 

pohledů apod. budou u 

příležitosti 100letého 

výročí odhalení 

pomníku vystaveny na 

nástěnce na návsi a 

otištěny v dalším čísle 

zpravodaje. Fotogra�ie 

budou hned po pořízení 

kopií vráceny.

kých (František Kříž) a italských 
legií (Antonín Šimon, Václav Král a 
Václav Komínek). Do konce listopa-
du 1920, kdy byly transporty legio-
nářů ukončeny, došlo ještě k návra-
tu Josefa Zíty, Václava Krejčího, 
Jana Bartáčka, Antonína Sedláčka 
a Josefa Piroutka. 

Matěj Prášil, kronikář obce

Text sepsán s přispěním dobových 

zdrojů, rozhovorů s pamětníky, 

a především knihy předchozího 

kronikáře obce Františka Formánka 

Pohled do historie: Dvory, Veleliby 

a Zdonín

Pomník padlých s návsí z roku 
1928, dobové pohlednice obce z ar-
chivu F. Formánka (F. Formánek, 
Pohled do historie: Dvory, Veleliby 
a Zdonín, 2010, str. 64).

Pohlednice vydaná k odhalení 
pomníku padlých v I. světové válce, 
rok 2022, soukromá sbírka (F. For-
mánek, Pohled do historie: Dvory, 
Veleliby a Zdonín, 2010, str. 60).
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SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY

Tabulka po konci sezóny 2021/2022 IV. Třída o umístění ofs Nymburk

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Sokol Bobnice-Dvory A 10 9 1 0 68:39 45

2 TJ Hradišťko 10 6 2 2 52:49 33

3 Sokol Vrbice 10 5 3 2 39:43 31

4 TJ Hrubý Jeseník B 10 6 1 3 57:60 28

5 TJ Straky B 10 5 1 4 63:54 26

6 Sokol Vestec 10 2 2 6 43:58 23

7 Sokol Záhornice 10 4 0 6 27:56 19

8 Sokol Tatce B 10 3 3 4 29:56 18

9 Sokol Drahelice 10 4 1 5 38:61 16

10 TJ Seletice 10 1 1 8 30:57 14

11 Sokol Netřebice 10 1 3 6 38:77 13

Akce Střeleckého klubu
V roce 2022 byl zahájen 15. ledna 15. ročník „Tříkrálový 

výstřel“ SP VP25. V kategorii SP startovalo 19 střelců, 
na našich 1. místo T. Čmugr, 4. místo T. Vrátný, 5. mís-
to R. Baytalon, 9. místo F. Litera, 11. místo J. Řehák, 
12. místo Vj. Hozák, 15. místo F. Davídek, 17. místo V. 
Krupička. V kategorii VP startovalo 12 střelců, z našich 
1. T. Čmugr, 7. místo J. Řehák, 8. místo R. Baytalon, 9. 
místo F. Litera, 11. místo J. Konrád.

Dne 12. března byl uspořádán 12. ročník První jar-
ní výstřel ve SP VP 15+15. V kategorii SP startovalo 16 
střelců, z našich: 1. místo T. Čmugr, 7. místo J. Řehák, 
10. místo R. Baytalon, 14. místo J. Konrád, 15. místo V. 
Krupička. V kategorii VP startovalo 14 střelců, z našich: 
1. T. Čmugr, 4. místo R. Baytalon, 10. místo F. Litera, 11. 
místo J. Řehák, 14. místo J. Konrád.

Dne 9. dubna byla uspořádána soutěž pod názvem 
„Vzpomínkový závod“ SP 5+30. Celkme startovalo 13 
členů, 1. místo R. Baytalon, 2. místo F. Litera, 4. místo 
T. Vrátný, 6. místo V. Davídek, 7. místo J. Řehák, 8. mís-
to V. Hofman, 10. místo V. Hozák, 11. místo F. Davídek, 
12. místo M. Pýcha, 13. místo V. Krupička.

Po dvouletém zákazu mohla být opět uspořádána 
akce pro veřejnost - „Pálení ohňů“. Počasí nám v ten-
to den přálo a přišlo spousty návštěvníků a známých s 
dětmi. Tradičně jsme si společně opékali vuřty a celko-
vě se akce vydařila.

Dne 7. května byl uspořádán 35. ročník VC Dvorů LM, 
SM60, Soutěže se zúčastnilo 31 střelců z DDM Kolín, 
Brandýsa nad Labem, Bohemie Poděbrady, Comonos 
a Loyd. V kategorii SM60 startovalo 20 střelců, 1. mís-
to Barbora Hájková, DDM Kolín, nastřílela 591 bodů. V 
kategorii LM 60 startovalo 11 střelců, 1. místo Lukáš 
Novotný, DDM Kolín, nastřílel 596 bodů. Z našich na 4. 
místě skončil M. Stránský s 582 body, 10. místo obsa-

dil T. Vrátný s 533 body. Dne 14. května byl uspořá-
dán 30. ročník VC Dvorů SP30+30, soutěže se zúčast-
nilo 11 střelců, z našich: 1. místo M. Beneš, 2. místo T. 
Čmugr, 3. místo M. Hruška, 4. místo J. Řehák, 6. místo 
A. Svoboda, 9. místo F. Litera, 10 místo T. Vrátný, 11. 
místo V. Krupička.

Ještě 11. června byl uspořádán 26. ročník Dvorské 
šnance VP30+30, soutěže se zúčasnilo 12. střelců, z 
našich: 2. místo M. Beneš, 4. místo M. Hruška, 5. místo 
A. Svoboda, 6. místo J. Festa, 9. místo R. Baytalon, 10. 
místo J. Konrád, 12. místo T. Vrátný.

František Davídek
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NEPLACENÁ INZERCE

Čalounice  Hana Miškovská 

www.miskovska-calounictvi.cz

email: calounictvi.miskovska@seznam.cz
Dvory 32 tel: 325 000 625

288 02 Nymburk mobil: 603 972 783
Otevírací doba :  po-čt: 9:00 – 18:00
  pá:    13:00 – 18:00

Podlahářství
kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah

pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin

plovoucí podlahy, palubky a vinyl

Elektroinstalace

montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů

Jaroslav KAREL
Veleliby 46 tel.: 602 148 844
Nymburk 288 02 tel. zázn.: 325 593 491
  fax: 325 593 491

Truhlářství
oprava, úprava, renovace starého, starožitného nábytku, 

hodin a výroba replik
tel.: 602 252 782

e-mail: kralovsky.pavel@seznam.cz
Dřevěný interiér

ul. Purkyňova 649
Nymburk 288 02

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON

• Kamerové systémy

• Automatizace

• Elektroinstalace

• Centrální vysavače MENRED

+420 773 974 001 info@alarmynymburk.cz

výstavby rodinných domů
anhydritové podlahy
obklady a dlažby
zámkové dlažby
stavby plotů
kamenictví
zateplení
fasády

Stavební práce

František Červinka

Potraviny Radovan Fris
Dvory 7, 288 02 Nymburk

Otevírací doba:
po - pá: 6.30 - 17.00
so - ne: 7.00 - 14.00 

tel.: +420 739 330 700

e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra

mobil: 731 337 324

www.studiobelova.cz
Všechlapy 203,

Nymburk 28802

Střechy Piroutek 

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce

- montáž střešních oken

- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz

telefon: 776 061 901


