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Zájmové organizace a spolky: 

 Veleliby 08: www.veleliby08.estranky.cz 

 TJ Dvory: www.tjdvory.estranky.cz 

 Sportovně střelecký klub Dvory: www.ssk-dvory.wgz.cz 

ZŠ a MŠ Dvory: 

 Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Blažková 

Školská rada: M. Prášilová; M. Bureš; Petra Vilímková; Lenka Švandlenková; Božena Soukalová; Lenka Pácalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vážení spoluobčané,  

do rukou se Vám dostává první vydání našeho zpravodaje Dvorsko – Velelibský občasník. Vznikl díky 

Matějovi Prášilovi, studentovi nymburského gymnázia, který přišel s nápadem vydávat zpravodaj. Nezůstalo 

jen u slov a povedlo se. Děkujeme a doufáme, že se bude dařit. 

Co v našem zpravodaji naleznete? A proč jsme se rozhodli pro vydání? 

Chceme naše občany a širokou veřejnost informovat o aktuálním dění v naší obci. Jaké kroky se chystají do 

budoucna v oblasti kultury, sportu, co chystá občanské sdružení Veleliby 08, různé spolky a zastupitelstvo 

obce. Rádi bychom zapojili i širokou veřejnost, aby svými příspěvky a názory přispěli do našeho zpravodaje. 

Obec si bude od 1. 7. 2015 provozovat vodovod a kanalizaci sama. Pro obec to znamená mnoho práce. 

Trochu naivně jsme si mysleli, že martyrium po výstavbě vodovodu a kanalizace končí, ale ono opět začíná. 

Obec musí požádat Středočeský krajský úřad o povolení k provozování vodovodu a kanalizace. Poté 

s několika dalšími dokumenty, a není jich málo, podat žádost na SFŽP. Převést vodovod a kanalizaci z VAK 

Nymburk na obec, vypracovat několik dokumentů a analýz a v neposlední řadě vypracovat smlouvy s občany 

na výběr vodného a stočného. Je toho ale mnohem více, za všechno bych chtěla vyjmenovat řešení svozu 

bioodpadu, opravy silnic ve Dvorech a Velelibech. 

Dále se v průběhu května dodělá slíbená cesta ke Skále, k č. p. 156 a kolem fary ve Velelibech a začne se 

s instalováním bezdrátového rozhlasu. Obec také zadala vypracování projektové dokumentace na opravu 

místní sokolovny. S opravou se, díky žádosti o dotace, počítá v příštím roce. Byla podána žádost o dotaci na 

opravu chodníků ve Velelibech a doufáme v její kladné vyřízení. 

Obec také v současné době pořádala dvě divadelní představení, pro dospělé i děti. Dle návštěvnosti se určitě 

vydařily a to díky obětavosti pí Prášilové. 

Závěrem bych nám všem chtěla popřát, aby naše činnost s Vaší podporou přinesla co nejvíce výhod a 

zlepšení veřejného života v naší obci. 

            Marie Hodboďová 

SLOVO STAROSTKY 

Orgány obce:      

 Starostka: Marie Hodboďová    724 186 953  

 Místostarosta: Bc. Aleš Břetenář  721 958 383 

 Zastupitelé: Bc. Roman Šebela   romancenda@seznam.cz 

Milan Bureš   milanbures57@seznam.cz 

Martina Prášilová  martinaprasilova@seznam.cz 

Pavlína Červinková, DiS.  pavlinka.souk@seznam.cz 

Petra Vilímková   artep.n@seznam.cz 

Kontrolní výbor: Bc. R. Šebela; M. Bureš; P. Vilímková 

Finanční výbor: M. Prášilová; P. Červinková, DiS.; Mgr. M. Pátková 

Úřad:       325 531 000; obec-dvory@quick.cz 

 Czech point, ověřování, administrativa: Ing. Andrea Luňáčková 

Údržba obce: Martin Prášil    702 928 516 
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29. 1. 2015 

Usnesení č. 1/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočet obce 

Dvory na rok 2015,  včetně příjmů a výdajů v době 

rozpočtového provizoria.  Rozpočet byl schválený 

jako vyrovnaný, v paragrafovém členění. Příjmy i 

výdaje činí 6.579.800 Kč.  

Usnesení č. 2/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje příspěvek TJ 

Dvory, Sportovně střeleckému klubu a občanskému 

sdružení Veleliby 08.  

Příspěvek TJ Dvory bude činit 30.000,- Kč, 

Sportovně-střeleckému klubu 10.000,- Kč a 

občanskému sdružení Veleliby 08 10.000,- Kč.  Dále 

zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 2.000,- Kč 

a bude určen na pořádání sportovních, kulturních a 

společenských akcí a bude proplácen na základě 

předložení pokladních dokladů.  

Usnesení č. 3/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje provedení 

modernizace veřejného rozhlasu obce Dvory, 

Veleliby. 

Usnesení č. 4/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení veřejné 

výzvy č. 1/2015 – Modernizace veřejného rozhlasu 

Dvory, Veleliby. 

Usnesení č. 5/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o 

změně nájemní smlouvy mezi obcí Dvory a 

občanským sdružením Veleliby 08, změna výše 

nájemného na 1,- Kč/ročně. 

Usnesení č. 6/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje  vyhlášení 

výběrového řízení na vyvložkování komínů  -  

Veleliby č.p. 7.   

Usnesení č. 7/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na 

projekt „Rekonstrukce chodníku ve Velelibech“ ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 

2015.  

Usnesení č. 8/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování 

projektové dokumentace na rekonstrukci budovy 

Sokolovny ve Dvorech, č. p. 113.   

Usnesení č. 9/2014 

Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nové 

vitríny pro obec Veleliby.  

Usnesení č. 10/2015 

Zastupitelstvo obce schvaluje financování oprav 

zdemolovaných částí objektu Veleliby č.p. 7.   

10. 2. 2015 

Usnesení č. 11/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku 

2014 a výsledek hospodaření za rok 2014 ve výši 

2.146.780,88 Kč.  

Usnesení č. 12/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření kupní 

smlouvy mezi obcí Dvory a společností SEMENA 

VELELIBY a.s. v likvidaci – jedná se o koupi 

pozemku – parcela č. 190 zastavěná plocha a 

nádvoří o celkové výměře 179 m2, zapsané na LV 

číslo 250 pro obec Dvory a k.ú. Dvory u Nymburka 

– pozemek pod čekárnou Veleliby.  

Usnesení č. 13/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku 

ZŠ a MŠ Dvory a převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 38.172,96 Kč na 

účet obce Dvory.  

Usnesení č. 14/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje ustavení 

komise na otevírání obálek pro Veřejnou výzvu č. 

1/2015 - Modernizace veřejného rozhlasu Dvory, 

Veleliby ve složení :  

Roman Šebela – předseda komise 

Členové komise: Aleš Břetenář, Martina Prášilová, 

Pavlína Červinková, Petra Vilímková  

Náhradníci: Jaroslav Richter, Marie Hodboďová, 

Božena Soukalová, Martin Prášil, Andrea 

Luňáčková.  

Usnesení č. 15/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje podání žádosti 

o dotaci na projekt „Rekonstrukce chodníků ve 

Velelibech“ z Programu 2015 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst zároveň 

se zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve 

výši minimálně 5% z celkových uznatelných 

nákladů projektu. 

Usnesení č. 16/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr firmy na 

realizaci Modernizace veřejného rozhlasu  - firma 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
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BÁRTEK ROZHLASY s.r.o., se sídlem Vyšehradská 

1348/2, Praha 2 – Nové Město.  

 

19. 3. 2015 

Usnesení č. 17/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr firmy na 

vyvložkování komínu v Pohostinství Veleliby  - 

vybrána firma Profi KOMINICTVÍ, se sídlem 

Jiráskova 843, Mladá Boleslav.  

Usnesení č. 18/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje provozování 

vodohospodářské infrastruktury Dvory, Veleliby v 

modelu „samostatné provozování“ s účinností od 

1.7.2015.   

Usnesení č. 19/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje nákup 

přívěsného vozíku za obecní automobil.   

Usnesení č. 20/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje na základě 

novelizace nařízení vlády č. 37/2003 Sb o 

odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva 

navýšení odměn zastupitelů  ve výši 3,5% s 

účinností od 1.4.2015.   

Usnesení č. 21/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Smlouvy o sdružení prostředků a zřízení společné 

jednotky požární ochrany mezi obcí Dvory a obcí 

Všechlapy.    

Usnesení č. 22/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání 

vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce. 

Usnesení č. 23/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání 

směrnice č. 1/2015 o poskytování osobních  

ochranných pracovních prostředků, mycích, 

čistících a dezinfekčních prostředků. 

Usnesení č. 23/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Rozpočtové 

opatření č. 1/2015.    

 

2. 4. 2015 

Usnesení č. 25/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 

veřejné výzvy č. 2/2015 – Rekonstrukce chodníků 

Veleliby   

Usnesení č. 26/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje ustavení 

komise na otevírání obálek pro Veřejnou výzvu č. 

2/2015 – Rekonstrukce chodníků Veleliby ve 

složení :  

Břetenář Aleš – předseda komise 

Členové komise: Šebela Roman, Bureš Milan, 

Prášilová Martina, Vilímková Petra  

Náhradníci: Prášil Martin, Červinková Pavlína, 

Richter Jaroslav, Soukalová Božena, Luňáčková 

Andrea  

Usnesení č. 27/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsadbu pěti 

stromů – okrasných višní do aleje ke hřbitovu.  

Usnesení č. 28/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje na základě 

Potvrzení o existenci stavby vystavené dne 

23.2.2015 odborem výstavby Městského úřadu 

Nymburk a odborného vyjádření, určení ceny v 

místě a čase obvyklém zařazení budovy na 

pozemku stp.č. 330 v katastrálním území Dvory u 

Nymburka – Klubovna Sportovně-střeleckého klubu 

– do majetku obce v ceně 480.000,- Kč. 

Usnesení č. 29/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umístění 

stavby rodinného domu investorů p. Tomáše a 

Luboše Pokorných na p.č.  110/157 v obci Dvory, v 

k.ú. Dvory u Nymburka a napojení p.č.110/157 na 

místní komunikaci 

Usnesení č. 30/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umístění 

stavby rodinného domu investorů p. Tomáše a 

Luboše Pokorných na p.č.  110/161 a 110/162 v 

obci Dvory, v k.ú. Dvory u Nymburka a napojení 

p.č.110/161 a 110/162 na místní komunikaci 

Usnesení č. 31/2015 

Obecní zastupitelstvo schvaluje Strategický plán 

rozvoje obce Dvory, Veleliby pro rok 2015 – 2018. 

Usnesení č. 32/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Smlouvy o dodání bezdrátového rozhlasu Satan s 

digitálním kódováním a vyhodnocením č. 5/2015 

mezi obcí Dvory a firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., 
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se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 

Nové Město.  

Usnesení č. 33/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy mezi obcí Dvory a paní Helenou 

Potfajovou – nájemní smlouva upravuje nájem 

nebytových prostor na adrese Veleliby 7.  

Usnesení č. 34/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Smlouvy o umožnění realizovat stavbu mezi obcí 

Dvory a Středočeským krajem zastoupeným 

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje týkající se realizace Rekonstrukce chodníků ve 

Velelibech.  

Usnesení č. 35/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Mandátní smlouvy na výkon odborného zástupce 

provozovatele mezi obcí Dvory a Ing. Ladislavem 

Jelínkem.   

5.5.2015 

Usnesení č.36/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr firmy na 

rekonstrukci chodníků ve Velelibech - veřejná výzva 

č. 2/2015 Rekonstrukce chodníků ve Velelibech – 

firma HALKO stavební společnost, s.r.o., se sídlem 

Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2. 

Usnesení č.37/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umístění 

stokoměru, který oddělí kanalizační řad obce Čilec 

a Dvory a bude sloužit k určení množství odpadních 

vod vyprodukovaných obcí Čilec.  

Usnesení č 38/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory revokuje usnesení č. 

35/2015 – uzavření mandátní smlouvy s odborným 

zástupcem p. Jelínkem.  

Usnesení č. 39/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Příkazní smlouvu mezi obcí Dvory a paní 

Stanislavou Hrstkovou, na základě které budou 

prováděny činnosti odborného zástupce k zajištění 

provozování vodovodu a kanalizace.  

Usnesení č. 40/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

pojistných smluv s pojišťovnou Kooperativa – 

budovy v majetku obce. Dále s Českou pojišťovnou 

– pojištění dlouhodobého majetku.  

Usnesení č. 41/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Sponzorských smluv mezi obcí Dvory a paní 

Vaškovou a panem Čapkem.  

Usnesení č. 42/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

„trojdohody“ mezi obcí Dvory, Čilec a VaK 

Nymburk týkající se zapojení stokoměru mezi obcí 

Dvory a Čilec.  

Usnesení č. 43/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Příkazní smlouvy SIPO mezi obcí Dvory a Českou 

poštou, s.p..  

Usnesení č. 44/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Rozpočtové 

opatření č. 2/2015  

Usnesení č. 45/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje snížení 

pravomoci starosty spolu s místostarostou k 

provádění jednotlivých rozpočtových opatření z 

původní horní hranice 2.000.000,- Kč na hranici 

40.000,- Kč splatností od 5.5.2015.  

Usnesení č. 46/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Smlouvy o převzetí biologicky rozložitelných 

odpadů mezi obcí Dvory a Kompostárnou Zdonín.  

Usnesení č. 47/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí 

pracovníka na sezónní práce.  

Usnesení č. 48/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory neschvaluje vzdání se 

předkupního práva k pozemku parc. 284/156, 

katastrální území Dvory u Nymburka  

Usnesení č. 49/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Příkazní smlouvy mezi obcí Dvory a G&T consulting 

s.r.o., na základě které bude firma G&T consulsting 

s.r.o zastupovat obec Dvory při získání dotací na 

opravy budovy Sokolovny Dvory.  

Usnesení č. 50/2015  

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

dohody mezi obcí Dvory a VaK Nymburk – dohoda 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a 

kanalizací.  
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Dne 19. 3. 2015 byl na program 

veřejného zasedání ve Velelibech, 

mimo jiné, zařazen příspěvek pana  

Roberta Koppa ze stavebního 

odboru Arcibiskupství pražského. 

Pan Kopp má na starosti údržbu a 

opravu nemovitostí v  majetku 

církve.  

 

Pan Kopp nejprve popsal kroky, které 

směřují k žádosti o stavební povolení na 

opravu kostela ve Velelibech. Nyní je 

dokončena stavebně-technická dokumentace, 

kterou zpracovával pan Martin Volejník. 

Celkové náklady na rekonstrukci budovy jsou 

odhadovány na 15,5 milionu Kč. Dalších 8 mil. 

Kč bude třeba investovat do restaurátorských 

prací v interiéru kostela.  

Již v roce 2010 se začalo pracovat na 

zjištění stavu kostela ve Velelibech. Největším 

problémem celé stavby je postupné 

odchylování zvonice od hlavní lodě kostela. 

Toto se bude řešit pomocí fixačním prvků 

Helifix, pomocí nichž se „sesvorkují“ obě části 

kostela k sobě. Celkové problémy se statikou 

jsou způsobeny písečno-jílovým podložím, na 

kterém je kostel vystavěn.  

Dále bude nutná oprava celé střechy, 

která se svépomocí opravovala v 70. letech, 

krov není konzervován a bude nutné jej 

vyměnit.  

Dalším problémem je odpadávání 

omítky, která je hodně obohacená cementem, 

tudíž je hodně tvrdá, a bude nutné omítku 

přikotvit.  

Pan Kopp se bude zaměřovat na 

získání dotací z EU a bude se snažit získat 

dotaci na celkovou opravu kostela.  Spoluúčast 

bude hrazena z prostředků Arcibiskupství 

pražského. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OPRAVA KOSTELA SV. VÁCLAVA VE VELELIBECH 
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Na místě současného kostela sv. Václava stál 

až do roku 1878 menší kostelík, který ovšem 

nevyhovoval, jak svým stavem, tak i svojí 

kapacitou, zdejší farnosti, která sdružovala 

vesnice Dvory, Veleliby, Všechlapy, Krchleby a 

Čilec. 

Plán nového kostela, v novorománském slohu, 

byl vytvořen ve Vídni. Náklad na kostel byl 

vypočten na celkem 80 000 zlatých. 

Základní kámen byl slavnostně položen 30. 

května 1876. 

Stavba kostela byla svěřena staviteli Matěji 

Červenému (stavbu řídil ve skutečnosti jeho 

syn Josef). Vnitřní úpravu kostela obstarala 

křesťanská akademie v Praze, prostřednictvím 

architekta Antonína Bauma. 

Nový kostel byl slavnostně vysvěcen 20. října 

1878 kardinálem Bedřichem 

Schwarzenbergem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 19. 3. 2015  

    Pohled do historie Dvory, Veleliby a Zdonín, František Formánek 

 

KRÁTCE Z HISTORIE 
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STALO SE 

 

 

 

 

 

· 7. února uspořádala obec Dvory a Rada 

školy již několikátý ročník Dětského 
karnevalu, na který se během roku těšilo 
spousty, nejenom místních, dítek. Účast na 
letošním Karnevalu byla hojná, dorazilo na 
40 princezen, víl, policistů a dalších masek. 

 

· 31. ledna uspořádala TJ Dvory v místní 

sokolovně sportovní ples, účast byla hojná, 

dostavilo se na 120 tanečníků. 

· 26. března proběhl v budově dvorské 

základní školy floristický kurz nazvaný 

prostě Velikonoční květinové aranžmá. 

Účastníci kurzu si mohli, pod vedením paní 

Langrové, vytvořit velikonoční ozdobu na 

svůj stůl a dveře. 

· Na návsi ve Dvorech poprvé vykvetly 

krokusy, které byly zasazeny žáky dvorské 

základní školy. 
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· 28. března od 19 hodin organizovala obec 

Dvory v místní sokolovně divadelní 
představení Slavnosti sněženek. 
Představení bylo nastudováno Divadelním 
souborem Hálek. Divadelní představení 
zhlédlo 70 diváků, z nichž většina byla 
místních, ovšem výjimky netvořili ani 
„přespolní“.  

 

· 11. dubna se od třetí hodiny odpolední 
hrálo pro změnu představení určené 
především pro děti. Jeho název zněl 
Červená karkulka a Budulínek. Toto 
představení, na které se dostavil úctyhodný 
počet 130 dětských i dospělých diváků, 
nastudoval, stejně jako předchozí 
představení, Divadelní soubor Hálek.  

 

· 4.4. se konal již 28. ročník velikonočního 

turnaje ve stolním tenise pro širokou 

veřejnost. Turnaj byl rozdělen pro 

registrované i neregistrované hráče. První 

zápasy začaly v 9h.  
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· 18. dubna se parta velelibských 

dobrovolníku sešla, aby „oslavila“ Den 

Země. „Oslavování“ spočívalo především 

v prořezávání stromů a sbírání odpadků 

(především plastů) ve vesnici. Akci 

pořádalo občanské sdružení Veleliby 08. 

 
· 30. dubna se v obou obcích (Dvory i 

Veleliby) pořádalo již tradiční zapalování 
ohňů. Ve Dvorech (foto 1, 2) akci pořádal 
střelecký klub a ve Velelibech (foto 3, 4) 

občanské sdružení Veleliby 08. 
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· 29. 5. Noc kostelů – od 18 hodin; poté v 19 hodin přednáška p. Formánka; během 

akce hudební i pěvecký doprovod 

· 30. 5. Veleliby – Den dětí 

· 6. 6. Dvory – Den dětí – téma Pohádky 

· 26. 9. Veleliby – Recitál Pavel Hybeš a spol.; poté Posvícenská zábava 

 

Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estanky.cz; www.zsmsdvory.cz 

 

ZVEME VÁS 

SPORTOVNÍ ODDÍLY 

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS 

Konec sezóny nedopadl pro týmy stolního tenisu TJ Dvory příliš dobře. Družstvo A skončilo 

bohužel, se 16 body, na sestupové příčce, a tak další sezónu již začne v III. třídě okresního 

přeboru. Dvory B, hrající III. třídu, skončili, s 19 body, na 11. příčce a nově vzniklé „céčko“ se 

umístilo, ve IV. třídě, na poslední 9. příčce.  

Oddíl stolního tenisu také na konci sezóny pořádal tradiční Velikonoční turnaj. 

 
FOTBAL -  III. TŘÍDA OKR. NYMBURK 

 

 

 

Více informací na: http://www.tjdvory.estranky.cz/ 
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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

      

V případě uveřejnění pozvánek na akce, inzerce a připomínek pište na email:    

maty672@gmail.com 

Vydává obec Dvory, náklad 350 ks. 

Redaktor: Matěj Prášil;   Grafická úprava obálky: Jan Brzák 

 


