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Orgány obce
Starosta:
Bc. Aleš Břetenář
starosta@dvoryunymburka.cz

721 958 383
Místostarosta:
Bc. Roman Šebela
mistostarosta@dvoryunymburka.cz

Zastupitelé:
Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
pavlinka.souk@seznam.cz

Václav Davídek
venca.dejv@seznam.cz

Bc. Ondřej Kříž

Úřední hodiny
pondělí
středa
(pouze únor)
polední přestávka

08.00 - 14.00 hod
17.30 - 19.00 hod
08.00 - 14.00 hod
17.30 -19.00 hod
11.15 - 11.45 hod

Mobilní rozhlas
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy informací vás zajímají (např: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varovat 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 přímo 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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krizondrej@post.cz

Mgr. Jakub Líčka
jakub.licka7@gmail.com

Petra Vilímková
artep.n@seznam.cz

Úřad:
325 531 000
Czech point, ověřování,
administrativa:
Ing. Andrea Luňáčková
obec@dvoryunymburka.cz

Kontrolní výbor:
Bc. Ondřej Kříž
Mgr. Jakub Líčka,
Václav Davídek
Finanční výbor:
Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
Petra Vilímková,
Václava Vaňková
Údržba obce:
Martin Prášil
725 918 711
Petr Břetenář

Nový kronikář obce:
Matěj Prášil
+420 723 234 860
matej.prasil@skaut.cz

Dvory - Veleliby 4/2021

INFORMACE, POZVÁNKY

Mostek
ev. č. 32926-6
ve Velelibech
Krajská správa u údržba silnic
středočeského kraje (KSÚS) vybrala na opravu mostku firmu TANNACO, a. s. Zhotovitel započal práce 20. října 2021. Prozatím stihl
demontovat stávající mostní konstrukci, provedl dočasné přehrazení a zatrubnění Lidušky v místě
stavby a zhotovil podkladní betony pro novou mostní konstrukci.
Od 24. listopadu 2021 jsou práce
přerušeny a probíhá povinná zimní přestávka, která je nařízena do
31. března 2022. Dokončení oprav
je dle smlouvy o dílo mezi KSÚS a
firmou TANNACO, a. s. stanoven na
červenec 2022.

Polní cesta na
Kamenné Zboží
Vyasfaltovaná polní cesta je již
po kolaudaci a plně v provozu. Nyní
pouze doplníme svislé dopravní
značení, aby byli všichni informováni o vjezdu do zóny s omezenou rychlostí. Budeme žádat o
umístění značky snižující rychlost
už na začátek asfaltové cesty jelikož
mnoho řidičů nerespektuje, že nejsou jedinými účastníky silničního
provozu na této cestě. Dále
bychom rádi podél silnice nasázeli
stromy, aby plnili funkci větrolamu
a v letních měsících stínili přímému
slunci. Chtěl bych také apelovat na
místní řidiče, aby se chovali na této
cestě ohleduplně a uvědomili si že
cesta slouží i pro cyklisty a chodce třeba i s malými dětmi či psy.
Cesta je jakousi klidovou zónou s
možností zkrácení si cesty autem
nikoliv závodním okruhem jak si
mnozí asi myslí.

Pozvánka na půlnoční mši
Stejně jako v minulých letech, tak i letos proběhne
o štědrovečerní půlnoci slavnostní mše v kostele ve
Velelibech. Vítáni jsou všichni, kdo chtějí tyto slavnostní
chvíle strávit mezi známými a sousedy a popovídat si
s nimi nad hrníčkem svařeného vína.

Aleš Břetenář
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Veřejné osvětlení
Práce na novém osvětlení probíhají
a do konce roku by měly opět nově
svítit obě obce. Po novém roce, až
to počasí dovolí, budou probíhat
terénní úpravy a následně také
osetí ploch travním semenem, aby
byla všechna prostranství uvedena
do původního stavu.
Aleš Břetenář

Divadelní
představení
DS Vojan Libice nad Cidlinou uvede v sobotu 19. února 2022 v sokolovně ve Dvorech divadelní představení Popel a pálenka. Přesný čas
a informace o předprodeji vstupenek budou zveřejněny začátkem
roku prostřednictvím plakátů.
Děj: Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví.
Jejich představy, jak s ním naložit,
se různí. Jinak se na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to
vidí mnohokrát rozvedená dcera,
nezaměstnaný syn či jeho bývalá manželka. Přestože jde o příběh plný černého humoru, nechybí
v něm životní optimismus a láska,
která kvete v každém věku.
Překlad: František Fröhlich
Režie: Jaroslav Vondruška
Délka představení: 95 minut +
přestávka

Odečty vody
Pravidelné odečty vodoměrů budou probíhat ve dnech 3. až
5. ledna. Umístěte tedy nejdéle
3. ledna 2022 stav vašeho vodoměru na viditelné místo nebo
stav zašlete na telefonní číslo: 725
918 711 (Martin Prášil) nebo 721
958 383 (Aleš Břetenář). Od nového roku se také mění cena vodného na 66,02,- Kč/m3 a stočného na
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51,78,-Kč/m3. Pro plátce stočného
dle směrných čísel bude cena 151,Kč/osobu/měsíc.

Platba odpadů na
rok 2022
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se navyšuje
na 800,-Kč/osobu/rok. Osoby, které v příslušném kalendářním roce
dosáhnou věku 3 let a méně, a oso-

by, které v příslušném kalendářním
roce dosáhnou věku 75 let a více
mají nárok na slevu 300,-Kč.
Platba za odpady bude probíhat
společně s vyúčtováním za vodu
a kanalizaci od pondělí 31. ledna 2022. Pro občany Velelib bude
možné provézt platby ve středu
9. února 2022 od 17.00 hod v zasedací místnosti ve Velelibech.
Aleš Břetenář
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Recitál Pavla Hybeše
V sobotu 13. listopadu 2021 v kostele ve Velelibech proběhl recitál
Pavla Hybeše. Pro zhruba padesát
posluchačů zazpíval společně se
svou dcerou Barborkou a za doprovodu kytary a foukací harmoniky
zazněly známé folkové, trampské,
country a vánoční písně.
Roman Šebela

Vánoční koncert
v kostele
ve Velelibech
V neděli 12. 12.2021 se zhruba
šedesát posluchačů sešlo v místním
kostele ve Velelibech a poslechli si
díla mistrů J. S. Bacha, G. F. Händela, W. A. Mozarta, B. Smetany
a dalších, v podání profesionálních
pěvců Anny Dolejší (soprán) a Jakuba Trnečky (tenor), za klavírního
doprovodu Ivany Trnečkové. Písně
s vánoční tématikou a nevšední kulturní zážitek tak jen podtrhl atmosféru třetí adventní neděle .
Roman Šebela
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Předvánoční
zabijačka
Od sobotního rána 27.11.2021
se členové sdružení sešli na dvoře
místní hospůdky a pustili se do
přípravy zabijačkových specialit.
Kolem poledne již zavoněly první
výrobky jako guláš, zabijačková
sekaná a na vále se objevil ovar. Pak
přiložili ruce k dílu i příchozí občané
Velelib a Dvorů a postupně stoly
zaplnily jitrnice, jelítka a tlačenka.
V chladném počasí přišel k chuti i svařák. Část masa byla uložena
a ještě do konce roku jej členové
sdružení vyudí a rozdají. Výrobky ze
zabíjení byly rozvezeny i těm, kteří
se nemohli osobně dostavit, zejména seniorům. Ten, kdo se dostavil
v neděli ráno, dostal výslužku ve
formě balíčků jitrnic, jelit, tlačenky
a mohl si odnést i černou a světlou
zabijačkovou polévku.
Roman Šebela
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Z naší školy
Čas běží jako voda… jako bychom
před pár dny zahájili nový školní
rok 2021/2022 a už jsou tu opět
Vánoce, na které se všichni s očekáváním těšíme. I přes veškeré
obavy ze současné situace máme
za sebou celkem vydařené skoro
čtyři měsíce.
Na konci září jsme společně
s mateřskou školou navštívili ZOO
Liberec, kde byl pro děti připraven
projektový den. Děti se dozvěděly
mnoho zajímavých informací o zvířátkách, o jejich chování a péči o
ně. Celý školní rok i letos budeme
v rámci výuky navštěvovat Městskou knihovnu v Nymburce, kde se
se žáky účastníme velice zajímavých výukových programů a snažíme se tak podpořit nejen čtenářskou gramotnost u dětí, ale zájem
o čtení a půjčování knih obecně.
V pondělí 25. října jsme se vydali společně do ulic naší obce s již
tradičním halloweenským průvodem. S našimi žáky jsme po průvodu zůstali ve škole, kde jsme měli
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připravený strašidelný program.
V rámci halloweenského programu
navštívil v úterý 26. října naši školu
také kouzelník a iluzionista Magic
Soukup. Interaktivní kouzelnická
show zaujala všechny žáky i pedagogický sbor. Děti byly zábavnou
formou vtaženy do světa kouzel a
iluzí. Doplňkem kouzelnické show
bylo tvarování balónků, kde se děti
naučily vytvarovat si z balónku zvířátko, které si mohly odnést domů.

Další součástí projektového dne
byl workshop – škola kouzel, jež
byl složený ze dvou častí. V té první
se děti dozvěděly zajímavosti z pracovního prostředí kouzelníka, trochu o historii kouzelnického umění a druhá část byla zaměřena na
praktickou výuku, ve které se děti
pod vedením kouzelníka Ondřeje
naučily několik kouzelnických triků
a sami si vyrobily některé kouzelnické rekvizity.
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Počátek adventního času jsme si
připomněli rozsvícením vánočního
stromečku u naší školy, kde jsme si
zazpívali vánoční koledy a popřáli si klidný vánoční čas. Vzhledem
k tomu, že v rámci opatření MŠMT
se mají omezit veřejné akce, rozhodli jsme se letos, aby děti nepřišly o tradiční vánoční dílničky, každý týden po celý advent vždy ve
středu v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností si vyrobit
vánoční výrobek (vánoční dekorace, zdobení a pečení perníčků,…).
V pátek 3. prosince přišel mezi
děti Mikuláš s čerty a anděly. Děti
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od rána tušily, že se něco bude
dít. Dychtivě poslouchaly a předháněly se, kdo první uslyší zvoneček či řinčení řetězů. Každý měl v
sobě malou dušičku a všichni jsme
si přáli, aby už tady Mikuláš byl.
Nakonec přišli všichni, nejen Mikuláš, ale i tři čerti a dva nádherní
andělé. A samozřejmě, že nepřišli
s prázdnou. Stačila písnička nebo
básnička, někdy jen milý pohled a
„dobrůtka“ měla nového majitele
– dětskou ručičku.
Některé akce máme teprve před
sebou. A myslím, že se máme ještě
na co těšit. V pondělí 20. prosince

nás čeká vánoční nadílka s malým
vánočním posezením u čaje a cukroví, po které vystoupíme s krátkým vánočním programem, který
jsme si nacvičili pro děti z mateřské
školy. V úterý 21. prosince vyrazíme
společně se školkou na projektový
den do čokoládovny Rodas v Šestajovicích, kde děti uvidí, jak se temperuje strojně čokoláda a také různé výroby čokolád přímo ve výrobně čokolády. Budou si moci také
odlít tabulku čokolády a následně si ji dozdobit dle vlastní fantazie různými ingrediencemi a hotovou čokoládu se lžičkou, ze které
si doma vyrobí horkou čokoládu.
Vše si samozřejmě zabalí a odnesou s sebou domů. Součástí akce je
i shlédnutí videa od sklízení kakaových bobů po výrobu čokolády.
Završením čekání na Vánoce pro
nás bude projektový den ve škole, ve středu 22. prosince. Loutkoherec, režisér a dramaturg MgA.
Tomáš Běhal pro naše žáky připravil projektový den „Výprava na narození Ježíška v Betlémě“, kde skrz
výtvarnou a dramatickou výchovu v podstatě vznikne minipředstavení žáků. Hned v pátek 7. ledna se můžeme také těšit na besedu se známou paní spisovatelkou
dětských knih, Petrou Braunovou,
která se při psaní knih inspirovala
i svými potomky. Mezi její známá
díla patří např. trilogie o Kubovi a
Oliverovi, Tramvaj plná strašidel,
pro kluky - Ztraceni v čase, 3333
km k Jakubovi, Dům doktora Fišera,
Kuba nechce číst, Jak se Vojta ztratil, pro dívky - Ema a kouzelná kniha, Borůvkové léto s Terezou, Evička Lhářka Žhářka.
Na závěr vám chci popřát, aby
následující rok 2022 byl dobrým
rokem, a to v tom nejširším slova
smyslu. Přeji pevné zdraví, pohodu
a klidné prožití vánočních svátků.
Pavlína Červinková,
učitelka ZŠ Dvory
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Z naší mateřinky
V průběhu měsíce září se děti
v mateřské škole seznámily s novým prostředím, s kamarády a
s obcí, ve které žijí. Na konci měsíce navštívili společně se žáky
základní školy ZOO Liberec. V rámci projektu „Šablony III“ se usku-
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tečnily během podzimu dva projektové dny ve výuce. V prvním
projektu „Od ovečky ke svetru“
se děti seznámily s chovem a stříháním ovcí. Druhý projekt se jmenoval „Lesní stezkou“ a jeho cílem
bylo upevnit a rozšířit znalosti dětí
o společenství lesa. Oba projektové
dny ve výuce proběhly pod vede-

ním odborníků a největším přínosem bylo, že děti získaly spoustu
nových poznatků formou prožitkového učení, což je pro ně v tomto
věku velice důležité.
Vzdělávání dětí v naší MŠ probíhalo podle Školního vzdělávacího programu v týdenních tématech, ve kterých se odrážely hlavně
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typické znaky pro roční období. Na
podzim to jsou změny počasí, sklizeň ovoce a zeleniny, péče o zdraví. Veškeré aktivity dětí ve školce
se tedy vázaly k těmto tématům.
Dále byly doplněny oslavou svátku Halloweenu a průvodem obcí ve
strašidelných maskách. Na začátku
listopadu se děti seznámily s pranostikou svatého Martina. Během
adventního období děti byly vedeny k dodržování lidových tradic.
Navštívil je ve školce Mikuláš s čerty a anděly s bohatou nadílkou,
proběhlo vánoční fotografování.
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Děti se v nejbližších dnech těší na
vánoční nadílku u stromečku.
Ráda bych se ještě zmínila o akci
pro rodiče a veřejnost, která proběhla 18. 11. v naší mateřské škole. Jednalo se o odbornou přednášku „Školní připravenost“, kterou si pro nás připravila v rámci
projektu „Šablony III“ Mgr. Tereza Tomková, Dis., která se zabývá speciálně pedagogickým poradentstvím a diagnostikou specifických poruch učení u dětí. Rodiče
se dozvěděli, v jakých vzdělávacích
oblastech připravovat své děti na

vstup do základní školy s odkazem
na mnoho internetových zdrojů a
odborné literatury, kterou mohou
využít v domácích podmínkách.
Paní magistra podrobně vysvětlila odborné pojmy jako jsou např.
grafomotorika, screening, zrakové a sluchové vnímání, také kdy
uvažovat o odkladu povinné školní
docházky či naopak o předčasném
nástupu dítěte do základní školy. Na závěr proběhla diskuse, ve
které byly zodpovězeny vznesené
dotazy a rodiče se seznámili s různými materiály, jako jsou pracovní
listy pro děti a odborné publikace.
Přednáška probíhala ve velmi příjemné atmosféře, byla velice zajímavá a pro přítomné rodiče určitě
přínosná.
Další odborná přednáška, na kterou Vás srdečně zveme, se bude
konat 20. ledna 2022 a je zaměřena na respirační onemocnění u
dětí.
Přejeme vám pohodové prožití vánočních svátků a pevné zdraví
do roku 2022.
Lenka Pácalová, učitelka MŠ

Dvory - Veleliby 4/2021

SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY

Střelecký klub Dvory 2021
Dne 28. srpna byla uspořádána klubová akce pod
názvem „Trojboj“ (střelba z P, střelba z VzPu – vzduchová puška) a šipky. V mužích startovalo osm střelců: 1.
místo Pýcha M., 2. místo Johaník J., 3. místo Hozák V.,
4. místo Červinka, 5. místo Davídek F., 6. místo Řehák
J., 7. místo Davídek V., 8. místo J. Vařejčko. V kategorii ženy startovalo pět střelkyň: 1. místo Zdobínská,
2. místo Pýchová A., 3. místo Hozáková D., 4. místo
Hybnerová, 5. místo I. Poláková. V kategorii manželské páry: 1. místo Hozákovi, 2. místo Řehákovi, 3. místo Pýchovi, 4. místo Davídek V. + Hybnerová, 5. místo
Johaník + Poláková.
Dne 2. října byl uspořádán 33. ročník Memoriál
Františka Myšky LM60L, SM 60L. Soutěže se zúčastnilo patnáct střelců, kategorie se sloučily: 1. místo D.
Kožuriková - SSK Poděbrady, z našich 6. místo Stránský
M., 15. místo T. Vrátný. Putovní pohár získala vítězka
Kožuriková Daniela z 590 body z SSK Poděbrady.
Dne 9. října po čtyřech soutěžních kolech ve střelecké lize 2021 SP 15+15 mezi AVZO Křinec a SSK Dvory
z 27 střelců se z našich umístil: 2. místo Čmugr T., 4.
místo Baytalon R., 9. místo Hozák V., 10. místo Vrátný
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T., 11. místo Řehák J., 12. místo Davídek V., 14. místo
Litera F., 17. místo Davídek F., 18. místo Konrád J.
Ve střelecké lize VP15+15 startovalo 21 střelců:
z našich 2. místo Čmugr T., 6. místo Baytalon R., 9.
místo Řehák J., 11. místo Lietra F., 12. místo Davídek
V., 15. místo Konrád J., 16. místo Festa J., 17. místo
Hofman V., 19. místo P. Starosta.
Dne 27. 11 byl uspořádán 27. ročník „O vánočního
Kapra“ ve SP a VP 5+15. V disciplíně VP 5+15 startovala také 99 střelců: z našich 2. místo Čmugr T., 8. místo Starosta P., 10. místo Řehák J., 11. místo Davídek V.,
16. místo Vrátný T., 17. místo Konrád J.
V disciplíně VP 5+15 startovalo také 19 střelců: z
našich 5. místo Čmugr T., 6. místo Hofman V., 8. místo Starosta P., 14. místo Davídek V., 15. místoVrátný T.,
17. místo Konrád J., 18. místo Řehák J.
Sponzoři akce byli „Pivovar Nymburk, Auto Tichý,
na místě bylo vystaveno vozidlo Škoda s předváděcím
technikem Jaroslavem Vařejčkem.

Výbor střeleckého klubu Dvory přeje
v novém roce 2022 všem občanům hodně
zdraví a pevné nervy.
František Davídek
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NEPLACENÁ INZERCE

Podlahářství

Truhlářství

kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah
pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin
plovoucí podlahy, palubky a vinyl

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

Elektroinstalace
montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů

Jaroslav KAREL
Veleliby 46
Nymburk 288 02

tel.: 602 148 844
tel. zázn.: 325 593 491
fax: 325 593 491

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

KADEŘNICKÉ Studio
Bělová Věra
www.studiobelova.cz

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON
• Kamerové systémy
• Automatizace
• Elektroinstalace
• Centrální vysavače MENRED
+420 773 974 001
info@alarmynymburk.cz

Všechlapy 203,
Nymburk 28802

mobil: 731 337 324

Stavební práce

Střechy Piroutek

výstavby rodinných domů
anhydritové podlahy
obklady a dlažby
zámkové dlažby
stavby plotů
kamenictví
tel.: +420 739 330 700
zateplení
fasády
e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce
- montáž střešních oken
- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz
telefon: 776 061 901

František Červinka

Potraviny Radovan Fris
Dvory 7, 288 02 Nymburk

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

12

Aluminservis s.r.o.
•
•
•
•
•

Servis hliníkových oken a dveří
Martin Říha
Lehké opláštění budov
Dvory 87
Výměna skel včetně velkoplošných skel
Výměna kování, zámků, pantů
Tel: 723 331 769
Drobné zámečnické práce
e-mail:mamservis@seznam.cz
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