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Knihy Františka Formánka

k zakoupení na Obecním úřadě

Velelibský kostel 
v proměnách času

 280,- Kč

Pohled do historie
Dvory, Veleliby a Zdonín

 329,- Kč

Rozesílání SMS zpráv

☑ Souhlasím se zpracováním osobních údajů obcí Dvory pro 
potřeby zasílání SMS zpráv občanům.

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Podpis

✂

Informační SMS pro občany zdarma

Srdečně zveme rodiče i prarodiče a ostatní členy rodiny na 

Vítání občánků
 9. listopadu

od 14.00 hodin na Obecním úřadě

Sportovní ples 
18. ledna 2020 od 20 hodin

v místní sokolovně 
vstupné 150,- Kč

k tanci a poslechu zahraje FORTUNA77
doprovodný program, bohatá tombola 

Nepromeškejte již žádné plánované kulturní a důležité událos'  v ob-
ci (např. ples, divadlo, sportovní utkání nebo odstávky dodávky pitné 
vody, elektrické energie), přihlašte se pomocí přiloženého souhlasu, 
lísteček stačí vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu Dvory.
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STALO SE

Středověká bitva
Začátek léta jste mohli ve Dvorech 

prožít v historizujícím a romantic-
kém duchu, 13. července proběhl na 
louce za sokolovnou rytířský turnaj, 
svou zbroj předvedl spolek Poutníků 
Štěstěny. Počasí v tento den moc akci 
nepřálo, ale po letní bouřce se vyča-
silo a návštěvníci si mohli užít turnaj 
lučištníků a středověkou bitvu. Sou-
částí akce bylo tržiště s občerstve-
ním, keramikou, vydělanými kůžemi 
či šperky, ale i dobovými koloto-
čem, dílničkou pro děti, střelnicí 
a katem, který v rámci programu 
předváděl zájemcům své umění.
Děj bitvy popsala Jitka Korábo-
vá z Poutníků štěstěny: “Jedná se 
o smyšlený příběh o rytíři Janovi 
z 15. století, který by se klidně mohl 

Country festival

Konec teplého léta zpestřila další 
nová akce, 31. srpna se na louce za 
sokolovnou konal hudební Count-
ry festival. 

Organizátorem akce byli majitelé 
Hospody Na Návsi Frisovi. Na lou-
ce bylo vystavěno stanové městeč-
ko pro hudebníky i pro návštěvní-
ky z větších vzdáleností. Zahrály a 
zazpívaly zde živě kapely Fernet, 
T.O. Měsíční Údolí, HillBillies, Bolaso, 
Duo Tornádo, Chvíle, Na Frak a jiné. 
Teplý večer pozdního léta zpestřila 

také tombola, kde první hodnotnou 
cenou byla televize. Návštěvníkům 
určitě z občerstvení nic nechybě-
lo. Pokud byste si rádi zavzpomína-

odehrát v okolí obce Dvory. Zvolili 
jsme toto téma, neboť jsou pláno-
vána pokračovaní v dalších letech. 
Příběh vypráví o rytíři a jeho lou-
peživém sousedovi, který napa-

dl jednu z jeho vesnic, chráněnou 
nedalekou obrannou věží. Rytíř Jan 
nad žoldnéry zvítězil. V příštím roce 
napadne on svého souseda, aby mu 
zabránil v plenění svého panství.”

li a znovu chtěli poslechnout hudbu, 
která tento večer zazněla, najde-
te víc na YouTube - https://youtu.
be/5zFYLeZqnUE
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Kostel svatého Václava
Sanktusová věžička na Kostele sv. Václava ve Vele-

libech u Nymburka byla opravena. Dominanta, kte-

rá je vidět široko daleko, prošla obnovou věže. V loň-

ském roce se podařilo opravit část střechy.

V minulém čísle jsme o této opravě již informova-
li, nyní se již třpití nová sanktusová věžička na svém 
původním místě. Rozhodně ale ještě není konec 
snažení, také střecha nad hlavní lodí kostela je ve 
špatném stavu, je nutná také její rekonstrukce. Proto 
i nadále bude vyvíjena snaha o pokračování oprav.

Na další financování oprav se v současnosti připra-
vují charitativní koncerty. Výtěžek bude věnován na 
podporu dalších nutných oprav kostela. Jeden z bene-
fičních koncertů se uskutečnil již 29. 9. 2019. Velelib-
ský kostel má výborné akustické dispozice. Proto kon-
certy, přes svůj charitativní účel, slibují nezapomenu-
telné poslechové zážitky návstěvníkům.

Zdroj: https://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/
kostel-ve-velelibech-se-konecne-opravuje

-20190723.html

Nově byla oplechována věžička titanzinkem, tato sliti-

na má dlouhou životnost. Foto Ondřej Kříž
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Obecní úřad Dvory a FCC Česká republika s.r.o. pořádají 
mobilní sběr nebezpečných odpadů pro obec Dvory

dne 2. listopadu 2019 (sobota)

 Mobilní sběrna bude přistavena:
 od do  místo
 8:00 9:00  Dvory – sběrný dvůr
 9:15 9:45  Veleliby – sběrné místo u stanoviště separace
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpady. 
Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně 
u sběrného místa!!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt!!! 
Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry 
• použité olejové a palivové filtry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech 
• barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod. 
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie 
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod. 
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie … )
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky 
a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89 182 00 Praha 8 Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110 www.fcc-group.cz

Revitalizace 
obecního kalu

Celé léto se na obecní nádrži 

intenzivně pracovalo. V první fázi 

byla vypuštěna voda, odbagrováno 

všechno bahno a odveženo. Násle-

dovalo čištění stěn, zpevnění zídek 

a dobetonování okrajů po obvodu 
nádrže. V září práce finalizovali, byl 
vytvořen ostrůvek v jižní části, osá-
zen rostlinami a osazen posezením.

Na opravách se podílela společ-
nost PEMI, která kromě kmeno-
vých zaměstnanců využívala i práce 

osob ve výkonu trestu z věznice Jiři-
ce. S odčerpáváním a čištěním dna 
pomáhali - farma Zdonín, také SDH 

Všechlapy a SEMA Všechlapy. Všem 
společnostem tímto velice děkuje-
me za odvedenou práci. 
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Ačkoliv naší obcí železniční trať č. 231 neprochází, 
v budoucnu její modernizace ovlivní běh dění i u nás 
a nejen v Nymburce. Modernizace a výstavba želez-
niční dopravní infrastruktury patří mezi základní okru-
hy činností Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). 
V rámci zpracované Strategie SŽDC na roky 2018 až 
2025 je oblasti modernizace a rozvoje železniční infra-
struktury věnována mimořádná pozornost.

Strategie zahrnuje v oblasti investiční výstavby tyto 
hlavní cíle: dokončení modernizace železničních kori-
dorů, uzlů a tratí sítě TEN-T, odstranění úzkých hrdel 
a modernizace tratí pro příměstskou dopravu, dálko-
vé řízení provozu – centrální a regionální dispečerská 
pracoviště, implementace systému ERTMS dle národ-
ního implementačního plánu, zvyšování rychlosti na 
200 km/h, rychlá spojení významných center v repub-
lice a EU, rekonstrukce budov osobních nádraží, kon-
verze napájecí soustavy.

SŽDC 16. srpna 2019 už oficálně oznámila plán na 
modernizaci třináctikilometrového úseku Nymburk 
(mimo) Lysá nad Labem (mimo) v informačním systé-
mu EIA. V něm počítá se zahájením stavby už v roce 
2021. Modernizace, která počítá s náklady 2,8 miliardy 
korun, má přinést podle dokumentace zvýšení rych-

losti ze 120 na 160 kilometrů v hodině, velkou rekon-
strukcí má projít stanice Kostomlaty nad Labem. Dél-
ka kolejí v této statnici se má prodloužit kvůli náklad-
ním vlakům nejméně na 780 metrů, zůstane zacho-
vána manipulační odstavná kolej č. 6 v nové poloze. 
Součástí oprav stanice je podchod pro přístup k nástu-
pištím. U Stratova má vzniknout odbočka Hákov obou-
směrným kolejovým propojením pro snížení dopadu 
výluk na provoz vlaků.

Z tratě by měla zmizet také velká část přejezdů: ze 13 
jich zůstane jen pět. Ve dvou případech dojde ke stav-
bě nadjezdů. Dva přejezdy mezi Nymburkem a Kosto-
mlaty má nahradit jeden nadjezd mezi Nymburkem 
a Kamenným Zbožím. 

Náhradou rušených železničních přejezdů P3597 
v ev. km 323,639 v místě křížení silnice III/3323 (ul. 
Dvorská v Nymburce) a P3598 v ev. km 325,008 v mís-
tě křížení silnice III/3318 se železniční tratí je navrže-
na přeložka těchto silnic v trase budoucího plánované-
ho obchvatu města Nymburk (v trase dané územním 
plánem) křížící trať silničním nadjezdem ve staničení 
ž. km 323,585 mezi obcemi Nymburk a Kamenné Zboží. 
Náhradou rušeného železničního přejezdu P3597 silni-
ce III/3323 v ev. km 323,639 (ul. Dvorská v Nymbur-

Modernizace trati mezi Nymburkem a Lysou nad Labem

Plán nově budovaných silničních spojení po dokončení modernizace trati. Zdroj studie KOKOS.
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ce) je navržena lávka pro pěší přímo v místě stávají-
cího přejezdu. V úseku mezi Kostomlaty a Lysou nad 
Labem pak vznikne také nadjezd. Současně plán počí-
tá s vybudováním jednoho úzkého podjezdu v Kosto-
mlatech a podchodu pro pěší u Nymburka.

SŽDC v plánech počítá s velkým nárůstem dopra-
vy na trase, zmiňovaný úsek je součástí i trasy vlaků 
z Prahy do Hradce Králové, kterou postupně chce také 
modernizovat na 160 kilometrů v hodině. Proč se má 
při modernizaci zvyšovat traťová rychlost? Jednak se 
zkrátí jízdní doby jednotlivých spojů a také se zvýší 
propustnost trati. V osobní dopravě se počítá s navý-
šením počtu spojů o třetinu. 

Úrovňové přejezdy musí být zrušeny, aby došlo k eli-
minaci kolizí a přerušování dopravních proudů auto-
mobilové dopravy. Nymburk se již dlouhodobě potý-
ká s kongescemi (dopravní zácpa) v ranní a odpoled-
ní dopravní špičce, které umocňují uzavřené přejezdy 
s často projíždějícími vlaky. Město Nymburk si proto 

nechalo v roce 2017 zpracovat analýzu dopravní situa-
ce nazvanou KOKOS (Koncepce komunikační sítě Nym-
burka) a dle ní nově uzpůsobilo územní plán města. 
Modernizace trati Nymburk – Lysá bude probíhat do 
roku 2024 a následně naváže město stavbou obchva-
tu v roce 2025, nové dopravní komunikace se napojí na 
vybudované mimoúrovňové přejezdy. Důležitými nový-
mi dopravními prvky pro Nymburk bude nový most přes 
Labe v místě dnešních Technických služeb, SZ tangen-
ta sever 503 (spojí kruhový objezd na Boleslavské třídě 
u Všechlapského vrchu s novým nadjezdem u Kamen-
ného Zboží), a přeložka II/331 z ulice Purkyňova do uli-
ce Máchova (vedle stanice Nymburk město).

Trať č. 231, o jejíž modernizaci je zde řeč, je zařaze-
na do hlavní sítě TEN-T a je zároveň náhradní objízdnou 
trasou 1. tranzitního koridoru mezi Prahou a Kolínem. 
Výraznou roli však hraje rovněž v regionální dopravě, 
jelikož tato trať spojuje Prahu se severovýchodní částí 
Středočeského kraje. Její úpravy v celé délce jsou sou-
částí dalších projektů.

Zdroj: https://portal.cenia.cz/
eiasea/detail/EIA_OV1221 

http://www.mesto-nymburk.cz/
index.php?sekce=1&zobraz=uzemni-plan

Dne 12. 10. 2019 od 14 hodin
v sokolovně ve Dvorech

Vstupné 50,-Kč

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě 

nebo

na tel.: 777 197 416
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti v převlecích čarodějnic.

Ještě si pamatujete, jak vám 
v dětství bylo špatně, sotva za 
výlohami papírnictví vyvěsili obli-
gátní nápis HOLA, ŠKOLA VOLÁ? 
My právě také a proto se všich-
ni v naší škole snažíme vstup do 
nového školního roku po pohodo-
vých prázdninách našim žáčkům a 
dětem z MŠ co nejvíce zpříjemnit. 
Přechod z prázdninové volnosti 
do školního režimu není totiž žád-
ná legrace. V pondělí 2. září 2019 
jsme společně i s rodiči prvňáč-
ků slavnostně zahájili nový škol-
ní rok. Do školy nastoupilo celkem 
17 dětí, z toho 4 prvňáčci. Mateř-
ská škola naplnila svoji kapacitu 
v počtu 20 dětí.  

První týden jsme teprve naše 
nové prvňáčky „připravovali na 
školu“ a jako již tradičně jsme zahá-
jili projektem o výchově ke zdraví, 
který jsme zakončili v pátek exkurzí 
do Montamilku v Kamenném Zboží, 
což je společnost zaměřená na 
živočišnou výrobu, produkci mléka 
a výkrm skotu. V Montamilku nás 
mile přivítala paní Prášilová, na kte-
rou se děti vždy velmi těší a které 
bychom tímto chtěli poděkovat za 

Nový školní rok v naší škole

Zahájení školního roku 2019/2020.

Děti na exkurzi ve společnosti Montamilk v Kamenném Zboží.

Stříhání ovcí u Liškových.
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příjemnou exkurzi, která je velmi užitečná k naší výu-
ce o hospodářských zvířatech. V úterý 17. září dorazi-
la na besedu do naší školy paní spisovatelka Jitka Víto-
vá, která dětem ze ZŠ i z MŠ poodhalila tajemství pro-
fese spisovatele, povyprávěla o svých knížkách (např. 
O Květušce a tesaříkovi, Květuška hledá tesaříka, Kvě-
tuška se vrací, Život u rybníka, atd.), přečetla dětem 
ukázku ze své knížky a prozradila dětem zajímavos-
ti z říše hmyzu. Beseda byla velmi příjemná a dětem 
i nám učitelům se moc líbila. Ve čtvrtek 19. září jsme 
byli pozváni k manžekům Liškovým na poučné poví-
dání o hospodářských zvířátkách, kde jsme se dozvě-
děli opravdu mnoho nových informací a mohli jsme 
také vidět názornou ukázku stříhání ovcí, kdy si děti 
mohly vyzkoušet stříhání ovčího rouna. Děkujeme 
tedy manželům Liškovým za tuto příjemnou akci. Dal-
ší akcí, kterou jsme absolvovali opět společně s MŠ, 
byla exkurze v Dobrovicích na výstavě Brána recykla-
ce, což byla výstava připravená pro děti ve spoluprá-
ci se společností EKO-KOM, kde jsme se dozvěděli pří-
běh odpadů od vzniku, přes recyklaci po nové využití. 
Děti zde také viděli obdivuhodné výrobky z recyklova-
ných materiálů. 

Výlety a poznávací akce pro 
naše spoluobčany

Vážení spoluobčané, chci tímto článkem reagovat na 
množící se dotazy, jak to bude v budoucnu a zejména 
letos s tradičním výletem, který býval pořádán Obecním 
úřadem Dvory. Předem bych chtěl říci, že mne i všechny 
zastupitele těší váš zájem o tyto akce. Dovolte mi tedy, 
abych vás seznámil s plánem výletů a dalších akcí, včet-
ně několika faktů, připomínek a zkušeností. V minulých 
letech pořádal Obecní úřad Dvory, jako poděkování pro 
své starší spoluobčany, autobusový výlet, zaměřený na 
zhlédnutí nějaké výstavy či prezentace, kde byla vět-
šinou příležitost nákupu vystavovaných věcí. Bohužel 
mnoho z těchto akcí již bylo samotnými pořadateli zru-
šeno. I ve zpětné vazbě a odezvě samotných účastní-
ků výletů bylo poukazováno na to, že se navštěvovaná 
místa často opakují a že výlety již neplní svůj účel ani 
po stránce nákupu. Souvisejícím problémem, se kte-
rým jsme se potýkali, bylo zaplnění kapacity autobusu, 
aby i cena přepravy zůstala co nejpřijatelnější. Z těch-
to objektivních důvodů jsme přistoupili na to, že výlety 
a další volnočasové aktivity nerušíme, ale jejich organi-
zaci jsme přenesli na spolek Veleliby 08, který se výle-
tům za poznáním spojenými s návštěvami zámků, hra-
dů, památných míst, ale i muzeí věnuje od data svého 
vzniku. I zde bylo často poukazováno na malou účast 

Máme za sebou tedy celkem pestrý první měsíc škol-
ního roku 2019/2020. Mezi další akce, které nás v prv-
ním pololetí čekají, patří např. divadlo pro děti v naší 
škole a pohádka „Tygřík Péťa“, tradiční HALLOWEEN 
s nocováním pro děti ze ZŠ, v listopadu navštívíme Hál-
kovo divadlo v Nymburce a jejich představení „Krko-
nošská pohádka“, na konci listopadu nás čekají Vánoč-
ní dílničky pro děti, pojedeme na vánoční výlet (překva-
pení pro děti), 14. prosince budeme pořádat každoroční 
vánoční besídku společně s obcí a 30. ledna dostanou 
žáčci odměnu za své snažení, pololetní vysvědčení. 

Dále bychom chtěli informovat všechny rodiče, pra-
rodiče a občany obce, že dále bude probíhat sběr sta-
rého papíru, se kterým nám opravdu moc pomáháte, 
a sme za to vděční. Díky vám se mohou naši žáčci rado-
vat z nových pomůcek do vyučování a z jiných věcí, kte-
ré jsou zrovna potřeba. 

Do nového školního roku přeji všem hodně štěstí, 
mnoho úspěchů, pro žáky, pedagogy a zaměstnance 
pohodu ve škole a hlavně pevné zdraví. Rodičům přeji 
radost z výsledků svých dětí a spokojenost s prací naší 
školy. Přeji všem úspěšný školní rok 2019/2020!!!

Pavlína Červinková, učitelka ZŠ
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Sportovně střelecký klub Dvory
Dne 4. srpna byl opět uspořádán 

9. ročník Dvorského Benchrestu 
MPu 500, VZPu 500: vítězem v MPu 
se stal Jeřábek Zdeněk, nastřílel 
488 bodů, z našich 7. místo Stránský 
Milan, 484 bodů. Ve VZPu na 1. mís-
tě byla Hamanová Ilona, 494 bodů. 
V této soutěži se zároveň vyhod-
nocovalo „Mistrovství středočes-
kého kraje. Vítězem v MPu se stal 
Jeřábek Zdeněk, nastřílel 488 bodů, 
z našich vybojoval 3. místo Stránský 
Milan, nastřílel celkem 484 bodů.

Dne 31. srpna byla uspořádána 
klubová soutěž v trojboji (luk, šipky, 
střelba). Soutěže se zúčastnilo pou-

široké veřejnosti a občanů Dvo-
rů a Velelib, kterým je především 
akce určena. Pro konec letošního 
roku jsou připraveny akce, kde jsou 
všichni vítáni. Pouze jde o to sledo-
vat vývěsky a obvyklá plakátovací 
místa v obou obcích. Na interneto-
vých stránkách spolku Veleliby 08 se 
můžete podrobněji seznámit s plá-
nem akce a jeho zaměřením. Každá 
akce má uvedenou i fyzickou nároč-
nost, která je však vždy nastavena 
tak, aby ji běžně se pohybující člo-
věk všech věkových skupin zvládl. 
Závěrem bych uvedl pár již napláno-
vaných akcí, jejichž výčet není úpl-
ný, protože se o dalších akcích jedná 

a doplňuje se jejich harmonogram. 
Všichni členové spolku Veleliby 08 
i zastupitelé jsou otevřeni a budou 
vděčni jakýmkoli návrhům ze strany 
občanů. 

Zde přehled několika akcí:

5. října 2019 - Podzimní výlet, sraz 
ve Velelibech na nádraží v 08:30 h 
a návrat opět do Velelib v 18:24 h. 
Navštívíme „Cibulový jarmark” 
v Hořovicích, program, s možností 
nákupu domácích výrobků z cibule, 
z česneku a z domácích dílen.

2. listopadu 2019 od 16:00 h,  kos-
tel Veleliby - Recitál kytaristy Pav-
la Hybeše.

16. listopadu 2019 od 11:00 h, 
hospůdka Veleliby - Staročeská 
domácí zabijačka.

1. prosince 2019 od 14:30 h, kos-
tel Veleliby - Adventní koncert sbo-
ru Čachovice.

Plánovány jsou také výlety na 
některou blízkou pamětihodnost 
a tradiční vánoční Výlet za pozná-
ním, bude spojen s návštěvou 
vánočních trhů a jednoho nejme-
novaného muzea. Doufám, že si 
každý vyberete nějakou akci dle 
svého zaměření, že účast bude hoj-
ná a že výsledek zcela naplní všech-
na vaše očekávání.

Roman Šebela, místostarosta

kdo z mládeže má zájem 
o sportovní střelbu má mož-

nost při dovršení 9ti let se 

přihlásit do střeleckého 

kroužku

 přímo na střelnici, 
nebo na č.p. 11, p. Davídek.

ze 9 soutěžících. Vítězem se stal 
Baytalon Rostislav 290 bodů, 2. mís-
to Kotek Miroslav 244 bodů, 3. mís-
to Horák Václav, 4. místo Krupička 
Vladimír 190 bodů, 5. místo Daví-
dek František, 159 bodů, 6. místo 
Čmugr Tomáš, 116 bodů. V ženách 
1. místo získala Krupičková Petra, 
131 bodů, 2. místo Baytalová Jana, 
109 bodů. V manželských párech 
1. místo Baytalonovi, 399 bodů a 
2. místo Krupičkovi se 321 body.

Dne 8. září se ve střelecké lize 
v disciplíně LM 30+3x10 mezi Křin-
cem a Dvorama umístil na 1. mís-
tě Davídek Václav 959 bodů, 3. mís-

to Vrátný Tomáš 902 bodů, 5. místo 
Davídek František 838 bodů.

Dne 15. září byl uspořádán 
31. ročník Memoriálu Františka 
Myšky v LM, SM60. V kategorii libo-
volná malorážka startovalo 9 střel-
ců, z našich 5. místo získal Stránský 
Milan. V kategorii Sportovní malo-
rážka startovalo 14 střelců, z našich 
nikdo nestartoval. Absolutním vítě-
zem se stal Brožek Roman s 593 
body (SSK Loyd Česká Lípa).

Dne 21. září se konal 10. ročník 
Poslední letní výstřel SP, VP15+15. 
V kategorii SP (sportovní pistole) 
startovalo 17 střelců, z našich 4. mís-
to Čmugr T., 6. místo Festa J., 9. mís-
to Starosta P., 15. místo Baytalon R., 
16. místo Hozák V. V kategorii VP 
(velkorážná pistole) startovalo dva-
náct střelců, vítězem se stal Beneš 
M., nastřílel 275 bodů, znašich byl 
na 5. místě Starosta P., 11. místo 
obsadil Baytalon Rostislav.

Vysvětlivky:
VP - velkorážná pistole
SP - sportovní pistole
LM - libovolná malorážka
VZPU - vzduchová puška

MPu - malorážní puška

https://ssk-dvory.wgz.cz/klubove-

souteze/klubove-souteze

Václav Davídek

Střelecký klub 

Dvory

pořádá nábor,

Rozloučení 

s létem

12. října 2019 od 15:00
DJ s reprodukovanou hudbou
dobroty z grilu a točené pivo

vnitřní a kryté venkovní sezení

Clubhouse Veleliby 
www. orphans.cz

Vstupné - dobrovolné
Nocleh nezajištěn
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Fotbal - tabulka výsledků 2019

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Průběžná tabulka IV. Třída skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Dvory 5 5 0 0 19:7 15

2 Slovan Poděbrady B 5 4 0 1 25:10 12

3 SK Sokoleč B 5 4 0 1 23:16 12

4 FK Litol mládež 4 3 0 1 12:6 9

5 SK Poříčany B 5 2 1 2 18:13 7

6 Hořátev SK 5 1 3 1 14:13 6

7 Sány/Opolany B 5 2 0 3 16:19 6

8 Milčice 5 1 3 1 9:13 6

9 Kostelní Lhota B 4 1 1 2 12:10 4

10 Bříství SK 4 1 1 2 7:12 4

11 Hradišťko TJ 5 1 1 3 7:12 4

12 Křečkov B 4 0 0 4 5:20 0

13 Dlouhopolsko SK 4 0 0 4 2:18 0

Rozlosování soutěže

Termín Domácí Skóre Hosté Hřiště

Sobota 24. 8. 2019 
Začátek 17:00

Sány/Opolany B 3-4 Bobnice/Dvory B Opolany

Sobota 31. 8. 2019 
Začátek 17:00 

SK Poříčany B 1-3 Bobnice/Dvory B Poříčany 

Neděle 8. 9. 2019 Začá-
tek 17:00

Bobnice/Dvory B 5-0 Dlouhopolsko SK Dvory 

Sobota 14. 9. 2019 
Začátek 16:30

FK Litol mládež 2-3 Bobnice/Dvory B Litol 

Sobota 21. 9. 2019 
Začátek 16:30

Bobnice/Dvory B 4-1 Kostelní Lhota B Dvory 

Sobota 28. 9. 2019 
Začátek 16:00

Křečkov B - Bobnice/Dvory B Křečkov 

Neděle 6. 10. 2019 
Začátek 16:00

Bobnice/Dvory B - Bříství SK Dvory 

Neděle 13. 10. 2019 
Začátek 15:30

SK Sokoleč B - Bobnice/Dvory B Sokoleč 

Neděle 20. 10. 2019 
Začátek 15:30

Bobnice/Dvory B - Hořátev SK Dvory 

Neděle 27. 10. 2019 
Začátek 10:15

Hradišťko TJ - Bobnice/Dvory B Hradištko 

Neděle 3. 11. 2019 
Začátek 14:00

Bobnice/Dvory B - Milčice Dvory 

Neděle 10. 11. 2019 
Začátek 14:00

Sl. Poděbrady B - Bobnice/Dvory B Poděbrady v oboře 
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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

Montamilk, s. r. o.
• prodej syrového kravského mléka, které je vhodné ke konzu-
maci a na výrobu poctivých domácích mléčných výrobků 

• prodej kvalitního hnoje skotu

• prodej kvalitního lučního lisovaného sena

Kamenné Zboží 206
Nymburk 288 02

tel.: Martina Prášilová 607 813 553
web: www.montamilk.cz

Naleznete nás i na Facebooku

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

Aluminservis s.r.o.

Servis hliníkových oken a dveří

Lehké opláštění budov

Výměna skel včetně velkoplošných skel

Výměna kování, zámků, pantů

Drobné zámečnické práce

•

•

•

•

•

Martin Říha
Dvory 87

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra
mobil: 731 337 324

Kyslíková kapsle
léčba celulitidy

detoxikace

posílení imunity

podpora úbytku váhy

úleva od migrén

léčba zánětů....

www.studiobelova.cz
Všechlapy 203,

Nymburk 28802

Alpha Oxy Led Light SPA

Tel: 723 331 769

e-mail:mamservis@seznam.cz


