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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,  

uplynulo již čtvrt roku od vydání nultého čísla našeho zpravodaje, podle Vašich pozitivních ohlasů se dá 

vysledovat, že se Vám líbil. Zpravodaj jsme tedy podle zákonů zaregistrovali na ministerstvu kultury a jali se 

vytvářet nové číslo. 

Jak už jste byli informováni, od 1. 7. 2015 si obec provozuje vodovod a kanalizaci sama. Jakákoli porucha na 

tomto zařízení nezaviněna Vámi jde z fondu oprav. V případě poruchy volejte našeho zaměstnance p. Prášila 

na tel. 725 918 711 nebo obecní úřad tel. 325 531 000. Do konce roku je na zařízení záruka a opravy provede 

firma AQ SPOL. Chtěla bych Vám poděkovat za to, s jakou zodpovědnosti jste přistupovali k výzvě na 

podepsání smluv. Hlavně občanům, kteří uplatňují platbu přes SIPO, protože jsme díky tomu stačili vše včas 

vyřídit s Českou poštou tak, že první platba mohla proběhnout již v červenci. 

Dále se nám podařil zprovoznit nový rozhlas v obou obcích, opravit cestu kolem fary ve Velelibech a cestu ke 

skále ve Dvorech. 

Co nás ale hodně tíží, je bioodpad. Hlavně ve Velelibech se nám místo pro bioodpad vůbec nelíbí a budeme 

se snažit o jiné řešení. Tímto bych chtěla požádat občany obou obcí, aby přistupovali zodpovědně k třídění 

bioodpadu a nevhazovali tam jiný odpad. 

V červenci by mělo být rozhodnuto o přidělení dotace z fondu Středočeského kraje, kde jsme žádali 

o dotaci na chodníky ve Velelibech. Budeme velice rádi, když bude naše žádost kladně vyřízena. I když nám 

nebude dotace přiznána, mohou se občané Velelib těšit na nové chodníky. 

Jako každý rok, tak i letos připravujeme podzimní zájezd pro občany, pro děti chceme uspořádat sportovní 

odpoledne a pro všechny divadelní představení. Na všechny akce jste srdečně zváni. 

Protože v době vydání tohoto zpravodaje bude již většina z Vás po svých dovolených, na kterých jste jistě 

načerpali mnoho čerstvých sil, přeji Vám příjemné prožití zbytečku prázdnin a dětem šťastný a úspěšný nový 

školní rok.  

   

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    725 918 711 
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      Naše škola „rodinného typu“ má již více než 
stoletou tradici. Je to škola, která si dala za úkol 
vzdělávat a rozvíjet děti po všech stránkách jejich 
vývoje. Jelikož součástí základní školy se od roku 
2002 stala i mateřská škola, poznáváme naše budoucí 
žáky i jejich rodiče již od útlého dětství. 
       Děti mateřské školy jsou vzdělávány podle 
školního vzdělávacího programu „Svět je plný 
tajemství a barev, pojďme ho společně objevovat“  
a na něj posléze navazuje školní vzdělávací program 
základní školy „Škola pro každého“. Proto by mělo 
být samozřejmostí, že děti po ukončení vzdělávacího 
programu mateřské školy, by měly pokračovat  
v dalším vzdělávání na naší základní škole. Jak se také 
ve většině případů děje. 
      To co mají oba programy společného je výchova 
ke zdravému životnímu stylu, ke spolupráci mezi 
dětmi i dospělými, respektování druhého, k toleranci 
a maximálnímu rozvinutí vlastních schopností dítěte. 
Preferujeme individuální přístup k žákům. Toto vše 
souvisí i se vzděláním dětí a žáků se speciálními 
potřebami. V úzké spolupráci s rodiči těchto žáků  
a Pedagogicko - psychologickou poradnou se nám ve 
většině případů daří tyto poruchy včas diagnostikovat 
a redukovat tak, aby i tito žáci měli radost  
a uspokojení z učení. 
Jelikož bohužel přibývají mezi dětmi i problémy  
s chováním, musíme se touto otázkou zabývat. 
Snažíme se v těchto případech o vstřícnou  
a vzájemnou spolupráci s rodiči, bohužel ne vždy se 
nám to daří. Jen málo z nás si dokáže připustit, že 
jeho potomek může mít problém. Často se ho 

snažíme vidět v něčem nebo v někom jiném a je lehčí 
a pohodlnější vinu za naše selhání hodit na druhé. 
My se snažíme objektivně posoudit každý případ 
zvlášť, probrat ho s rodiči žáků a hledat společně 
řešení. Zveme do školy profesionály, kteří se dané 
problematice věnují (např. dětské šikaně, kouření, 
alkoholu atd.). Na těchto besedách si děti i prakticky 
vyzkouší, jak reagovat na nabízenou cigaretu, jak čelit 
psychickému či fyzickému útoku spolužáků, jak se 
pasívně nepodílet na šikaně.  Také na naší škole 

existují „ranní kruhy“, kde se s žáky těmto tématům 
podrobně věnujeme. 
U žáků se snažíme rozvíjet nejen stránku 
intelektuální, ale také emoční inteligenci a empatii. 
Naši žáci se svými třídními učiteli připravují program 
pro děti mateřské školy např. Mikuláše, ukázkové 
hodiny atd.. S dětmi mateřské školy se setkávají  
v budově školy, na zahradě, kde jsou vedeni ke 
vzájemné toleranci a pomoci. Také se snažíme učit 
žáky k úctě ke starším spoluobčanům. Připravujeme 
pro ně kulturní představení, např. Vánoční besídku, 
Zahradní slavnost atd. Tyto všechny snahy se však 
míjí účinkem, pokud nemají příklad hlavně v rodině. 
Naše škola měla v minulém školním roce 21 dětí  
v mateřské škole a 30 žáků v základní škole. Na konci 
loňského školního roku jsme se museli rozloučit  

s paní učitelkou Boženou Soukalovou, která 
posledních 14 let byla jedním z pilířů školy. Toto 
loučení bylo o to těžší, jelikož paní učitelka je 
vynikající pedagožka, kolegyně, připravena kdykoliv 
pomoci jak nám dospělým, tak hlavně dětem, ke 
kterým má láskyplný, kamarádský, ale nesmlouvavý 
přístup. Všichni si vážíme její upřímnosti, toleranci  
a přísnosti a hlavně citlivého přístupu k dětem  
i rodičům. Jsme rádi, že naši školu neopouští zcela, 
ale že od nového školního roku nastoupí v mateřské 
škole a bude se zde věnovat vzdělávání dětí 
předškolního věku. Tyto přesuny bohužel nastolilo 
MŠMT, které změnou školského zákona ustanovilo, 
že již  od 1. 1. 2015 nemohou učit učitelé, kteří 
nemají vysokoškolské vzdělání a tím zkomplikovalo 
na řadě škol zajištění provozu nového školního roku. 
Ani naše škola není bohužel výjimkou. 
Školní rok 2015/2016 bude slavnostně zahájen  
v úterý 1. září.  Do první třídy nastoupí pět prvňáčků, 
na které se již nyní těšíme. Na žádost rodičů, rady 
školy a zřizovatele vedení školy rozhodlo  
o prodloužení provozní doby mateřské školy a školní 
družiny do 16:00 hodin. V souvislosti s tímto 
rozhodnutím byla navýšena úplata v mateřské škole 
na 400,-Kč a stanovena úplata ve školní družině na 
200,-Kč. To vše dle § 123 školského zákona. Opět nás 
čeká mnoho školních i mimo školních akcí jako např. 
Halloween, vyrábění pro děti i dospělé, Vánoční 
besídka a další kulturní a vzdělávací akce. 
Již teď se těšíme na další plodnou spolupráci rodičů, 
rady školy, zřizovatele i širší veřejnosti. 
Poděkování závěrem. 
Na závěr bych chtěla za celý kolektiv základní  
a mateřské školy poděkovat za podporu zastupitelům 
obce Dvory, kteří i v dobách zlých, kdy docházelo  
k poklesu žáků, školu podpořili a udrželi. Děkujeme  
i rodičům, kteří mají zájem o chod naší školy  
a zajímají se o dění ve škole a snaží se dle svých 
možností pomoci. 

Mgr. Jarmila Blažková 

ředitelka ZŠ a MŠ Dvory 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 
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S odpady se setkáváme každý den, ne všechny ovšem patří do kontejneru nebo popelnice na směsný 

odpad. Některé z nich (označené tím správným symbolem) se dají vytřídit a ušetřit tak tím místo v popelnici. Tento 

článek má za účel Vám ve zjednodušené formě představit nejdůležitější odpady, jejich značky a způsob třídění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TŘÍDÍME ODPAD JEDNODUŠE 

 

 

 

 

 

PLAST 
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české 

domácnosti činí největší procento 

vyprodukovaného odpadu právě plasty, proto je 

nejenom důležité je správně vytřídit, ale před 

samotným vyhozením je i zmačkat, či sešlápnout.  

Mimo výrobků označených níže uvedenými 

symboly, můžete do kontejneru vytřídit i výrobky 

označené číslem 7 (ostatní plast).  

V naší obci se tyto kontejnery nacházejí na 

sběrném místě. 

» ANO 

fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET 

láhve, obaly od pracích, čistících  

a kosmetických přípravků, kelímky od 

jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od 

spotřebního zboží, obaly od CD disků  

a pěnový polystyren, který ovšem 

vhazujeme po menších kusech 

» NE 

mastné obaly se zbytky potravin nebo 

čistících přípravků, obaly od žíravin, barev 

a jiných nebezpečných látek, podlahové 

krytiny či novodurové trubky 

V roce 2014 bylo využito a recyklováno 

135 212 tun plastů, což je 67% všech plastových 

obalů. 

 

 

 

 

SKLO 
patří do zeleného nebo bílého kontejneru. 

V naší obci jsou k dispozici oba, a tak je důležité 

třídit sklo i podle barev: barevné vhazujeme do 

zeleného, čiré do bílého. Vytříděné sklo není třeba 

rozbíjet, bude se totiž dále třídit. Skleněný odpad se 

totiž dá díky svým vlastnostem recyklovat 

donekonečna.  

 

Do zelených, či bílých kontejnerů na sklo 

vytřídíme výrobky s níže uvedenými symboly. 

V naší obci se tyto kontejnery nacházejí na 

sběrném místě. 

» ANO 

zelený kontejner: barevné sklo (např. láhve 

od vína, alkoholických i nealkoholických 

nápojů) a tabulové sklo z oken a ze dveří 

bílý kontejner: sklo čiré (např. sklenice od 

kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité 

skleničky) 

» NE 

keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, 

drátované skla nebo zlacená a pokovená 

skla  

V roce 2014 bylo využito a recyklováno 

129 933 tun skla, což je 73% všech skleněných 

obalů. 

 

 

PAPÍR 
patří do modrého kontejneru. Každá česká 

domácnost vyprodukuje hmotnostně právě tohoto 

odpadu nejvíce (44kg).  

Do modrých kontejnerů na papír vytřídíme 

výrobky s níže uvedenými symboly. 

 V naší obci sbíráme papír pro děti ze ZŠ a MŠ 

Dvory. Sběrné nádoby jsou ve sběrném místě a při 

větším množství volat p. Prášilovi, nebo sběr 

odevzdat ve škole. 

 

» ANO 

časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové 

obaly, lepenka a výrobky z ní, knihy (bez 

vazeb!), obálky s fóliovými okénky, papír  

s kancelářskými sponkami, ovšem bublinkové 

obálky vhazujeme pouze bez plastového 

vnitřku! 
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» NE 

celé svazky knih (vhazovat pouze bez 

vazby), ruličky od toaletního papíru, obaly 

od vajec, papírové kapesníky, uhlový, 

mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. 

Pozor, použité dětské pleny opravdu 

nepatří do kontejneru na papír, ale do 

popelnice! 

V roce 2014 bylo využito a recyklováno 

330 205 tun papíru, což je 89% všech papírových 

obalů. Papír lze recyklovat až 7x. 

 

 

 

NÁPOJOVÉ KARTONY 
patří do kontejnerů různých barev a tvarů, ale 

vždy označených oranžovou nálepkou - případně do 

oranžových pytlů.  

Na nápojových kartonech jsou níže uvedené 

značky. 

V naší obci se tyto kontejnery nenacházejí, 

zastupitelstvo bude o jejich umístění jednat. 

» ANO 

krabice od džusů, vína, mléka a mléčných 

výrobků, které je potřeba, stejně jako plastové 

obaly, před vhozením do kontejneru řádně 

sešlápnout, nebo zmačkat 

» NE 

sáčky od kávy a různých potravin v prášku, 

nepatří sem ani nápojové kartony obsahující 

zbytky nápojů a potravin 

V roce 2014 bylo využito a recyklováno 

3 671 tun nápojových kartonů, což je 21% všech 

nápojových obalů. 

 

KOVY 
patří do velkého kontejneru ve sběrném 

místě. Kovy také můžete vozit do nejbližší sběrny, 

která je buď ve Strakách anebo v Nymburce. 

Nepatří sem: plechovky od barev a jiných 

nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná 

vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to 

ani jejich demontované části, nepatří sem ani 

autovraky, které však převezmou a doklad  

o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích. 

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Sem patří např. starý nábytek, koberce, 

linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, 

elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. 

Tento odpad si ponechte doma  

a odevzdejte ho v určený termín dvakrát v roce 

do přistaveného kontejneru na sběrném místě.  

V případě, že v krátkém časovém úseku 

produkujete těchto odpadů velké množství (např. 

rekonstrukce domu), potom si objednejte 

přistavení velkoobjemového kontejneru  

u specializované firmy.  

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
Sem patří odpady, které mohou ohrozit 

zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být 

využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. 

Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na 

směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, 

plechovky od barev a ředidel, rozpouštědla, oleje, 

pesticidy, léky a domácí chemikálie. 

Tento odpad si ponechte doma  

a odevzdejte ho v určený termín dvakrát v roce 

do přistaveného kontejneru na sběrném místě. 

Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, 

podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na 

jeho obalu informace, jak s daným obsahem 

naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv 

lékárny. 

 

JAK SE VYTŘÍDĚNÝ ODPAD VYUŽÍVÁ? 
Papír: sešity, časopisy, toaletní papíry, krabice a různé papírové obaly, lepenka (výroba tepelných izolací) 

PET láhve: znovu PET láhve nebo silonové vlákno (interiéry do aut, výplně do spacáků a bund, fleecové mikiny…) 

Směsné plasty: protihlukové stěny kolem dálnic, lavičky, verandy, dětská hřiště, okna nebo střešní krytiny 

Skleněné láhve: nápojové sklo, vázy nebo okrasné skleněné dekorace, pěnové sklo (izolant) 

Nápojové kartony: papír, stavební desky, ze kterých se staví rodinné domky 
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VĚDĚLI JSTE ŽE… 
10 483 885 obyvatel ČR (99% obyvatel ČR) má možnost třídit odpady?  

690 047 tun obalových odpadů se vytřídilo v ČR v roce 2014? 

253 127 kontejnerů na třídění odpadů je rozmístěno po celé ČR? 

99 metrů je průměrná vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad? 

7 z 10 PET lahví se recykluje? 

 

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ A 

BATERIE 
Staré a nefunkční elektrické spotřebiče 

podléhají tzv. „zpětnému odběru“. Vysloužilé 

elektrospotřebiče můžete zdarma odevzdat ve sběrně 

v Nymburce „Na Kopečku“ (směr Všechlapy) nebo 

odevzdat v elektroprodejně při koupi nového 

spotřebiče stejného druhu. 

BIOODPAD 

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad 

pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. 

Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na 

zahradách v zahradních kompostérech. 

 

» ANO 

zbytky a slupky z ovoce a zeleniny, spadané 

ovoce, posekaná tráva, listí, seno, sláma, 

piliny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky 

od vajec, dřevní štěpka 

» NE 

zbytky z vařených jídel, živočišné zbytky, 

maso, kůže, kosti, exkrementy zvířat, igelit, 

polystyren, umělé provázky, stavební suť 

Bioodpad můžete v určených termínech odvézt na 

sběrné místo (Dvory – skála, Veleliby – u hřiště). 

Bioodpad musí být rozdělen na kompostovatelný 

odpad a větve, bioodpad je totiž kompostován a 

větve štěpkovány u p. Pokorného. 

 

ČERNÁ SKLÁDKA 
Když už jsme u třídění odpadu, musíme také zmínit černé skládky a to zejména polní cestu do 

Kamenného Zboží. Jak občané naši, tak z okolních obcí, si tam zvykli vozit odpad všeho druhu (polystyren, plachty, 

papíry, stavební suť i odpad z domácností). Odpad je směřován nejen na cestu, ale i do křoví a na přilehlá pole. Na 

jaře začali pracovníci obce Kamenného Zboží tuto letitou černou skládku likvidovat a současně upravovat 

náletové dřeviny a jiný porost. Přestože je skládka na katastru Kamenného Zboží, přispěla naše obec finančně na 

odvoz kontejnerů. Firma Montamilk, s. r. o. dala k dispozici pracovníka s technikou na shrnování a nakládání. 

Hotová je cca 1/3 a vězte, že byly odvezeny 4 kontejnery. Pokračovat se bude zase na podzim, v době vegetačního 

klidu a po omezení prací v obci Kamenné Zboží. 

Důrazně upozorňujeme občany, že je zakázáno vyvážet jakýkoli odpad na místa, kam nepatří. Obec 

Kamenné Zboží zvažuje do těchto míst nainstalování fotopastí. 

 ZÁVĚREM 
Na závěr bychom Vám chtěli objasnit fungování sběru odpadu, obec je zapojena do systému EKO-KOM. 

Firma EKO-KOM vyplácí obci odměnu, která je závislá zejména na množství vytříděných odpadů, z toho plyne, že 

čím více se nám podaří třídit, tím více dostane obec peněz zpět. Nyní je roční odměna pro obec cca 50 tisíc korun. 

Co vše se dá vytřídit je patrno z tohoto článku, pokud budeme třídit pečlivě, tak nám zbude málo směsného 

odpadu, což by mělo vést k jeho zlevnění. 

Rádi bychom ovšem upozornili na místní nešvary při třídění. V nádobě na papír ve Velelibech se stává, že 

papír není svázán a je tam odpad, který tam nepatří (např. papírové kapesníky, letáky v plastovém obalu-rozebrat 

na papír a plast, pytle od cementu a jiné znečištěné obaly – dle druhu patří do komunálního nebo nebezpečného 

odpadu). Do kontejneru na kov v obou obcích patří pouze kovový odpad – kočárek, kolo je potřeba rozebrat  

a roztřídit na kov, plast atd. nebo počkat na velkoobjemový kontejner. Plechovky od barev – nebezpečný odpad, 

plechovky od krmiv pro zvířata – nutno vypláchnout a nevhazovat v igelitové tašce. 

Jednou ročně bychom Vás chtěli informovat o množství vytříděného odpadu v naší obci. 

Martina Prášilová – zastupitel obce 
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STALO SE 

 

 

 

 

 

· 29. května se velelibský kostel sv. Václava 

zapojil do celorepublikové akce Noc kostelů. V 

rámci této události nám nejdříve pan Ing. 

Formánek přednesl svoji přednášku nazvanou 

Střípky z velelibské farnosti a poté vystoupil 

pěvecký sbor Schola Nymburk, který za své 

nádherné vystoupení, s dokonce dvěma 

přídavky, sklidil dlouhotrvající potlesk.  

· 30. května proběhl pod záštitou občanského 

sdružení Veleliby 08 již několikátý Dětský den. 

Letošním tématem byly sportovní disciplíny a 

to letní i zimní.  

Na návsi se sešlo asi 25 dětí z obce i z blízkého 

okolí, aby prověřily své síly, obratnost a 

vytrvalost v několika soutěžích. Všechny poté 

byly odměněny sladkou odměnou i věcným 

dárkem a celý program zakončilo tradiční 

opékání špekáčků na dvoře místní hospody. 

· 6. června na školní zahradě proběhl již tradiční 

Den dětí, který pořádala Rada školy společně 

s obecním úřadem. Na stanovištích děti 

přivítaly pohádkové bytosti (princezna, 

Červená Karkulka, Vodník, Pat a Mat, babka 

kořenářka, čert, čarodějnice, vosa  

a Večerníček). Děti si vysoutěžily body, za 

které si mohly nakoupit odměny v krámku. 

Všichni jsme pak společně zhlédli vystoupení 

na koních jezdeckého klubu „Vlčí stopa“ 

z Kostelní Lhoty. Po vystoupení byli všichni 

dětští zájemci svezeni. Při pěkném počasí měli 

všichni návštěvníci možnost občerstvit se 

zmrzlinou či vuřty. Dětského dne se zúčastnilo 

75 dětí ve věku od 1-15 let. 
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· 12. 9. – zájezd Litoměřice 

· 13. 9. Dvory – Sportovní olympiáda 

· 16. 9. Dvory – Memoriál Františka Myšky – střelecká soutěž 

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

· 8. 11. Sokolovna Dvory – hudební vystoupení divadelního spolku Amadis Loučeň 

· 28. 11. Veleliby – koncert čachovického sboru a rozsvěcení stromku 

· 28. 11. Dvory střelnice – O Vánočního kapra – střelecká soutěž 

· 29. 11. Dvory – vystoupení dětí ZŠ a MŠ a rozsvěcení stromku 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS 

SPORTOVNÍ ODDÍLY 

 

 

 

 

 

FOTBAL 
Konečné umístění v loňské sezóně bylo velikým zklamáním. Především díky nízkému počtu hráčů jsme v 
loňské sezóně klesli z podzimního 6. místa až na 12. pozici.  
Začátkem srpna odstartovala příprava na nadcházející sezónu ve III. třídě skupiny A okresní soutěže. 
Tým je v jednání o nové posily našeho týmu, tak aby se nestávalo jako v loňském roce, že nebudeme mít 
hráče ani do základní jedenáctky. autor: Aleš Břetenář 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rozlosování jarní části sezóny: 
 

1 NE 23.8.   17:00 Všechlapy   - Dvory 
2 NE 30.8.   17:00 Dvory          - Kam. Zboží 
3 SO 5.9.     17:00 Stratov        - Dvory 
4 NE 13.9.   17:00 Dvory          - Kounice 
5 SO 19.9.   16:30 Bobnice      - Dvory 
6 NE 27.9.   16:30 Sadská B    - Dvory 
7 NE 4.10.   16:00 Dvory          - Kost.Lh. B 
8 NE 11.10. 16:00 Krchleby     - Dvory 
9 NE 18.10. 15:30 Dvory          - Chrást 
10 SO 24.10. 14:30 Straky       - Dvory 
11 NE 1.11.   14:00 Dvory        - Semice B 
12 NE 8.11.   14:00 Milovice B - Dvory 
13 NE 15.11.  13:30 Dvory       - Stará Lysá 
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NOHEJBAL 
Dne 6.6. proběhl tradiční nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev 
včetně dvou domácích zástupců. První místo obsadil tým Všechlap (Mikoláš, Beran, Rozvoral), když ve 
strhujícím finále porazili Dvorskou trojici (Valiček Petr, Drahokoupil Petr, Richter Josef).  
autor: Aleš Břetenář 

 
 

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 
Náš Sportovně střelecký klub Dvory č. 0037 má 44 členů. Každým rokem pořádáme 22 střeleckých 
soutěží v Pu,Pi a VzPu. Při těchto soutěžích jezdí do Dvorů střelci z Liberce, Kladna, Prahy, Ml. 

Boleslavy, Plzně, Hradce Králové, Kolína aj. Někteří naši členové se zúčastňují vrcholových soutěží při 
mistrovství Středočeského kraje nebo MČR. 

Z loňského roku v Benehrestu máme mistra střelby ze VzPu na 25 m a to p. Josefa Lhotáka, který v 74 

letech dosáhl úctyhodného výsledku a to 749 b ze 750 možných. 
V dubnu roku 1988 byla slavnostně otevřena naše střelnice. Již rok na to se začala pořádat soutěž 
bývalého rodáka a šéfkonstruktéra České zbrojovky p. Františka Myšky. Tento rok 19. září se uskuteční 
již 27. ročník této tradiční akce v LM a SM. Přijďte se podívat na jeden ze dvou spolků v počátcích 21. 
stol. v obci. Jsme jen sportovní střelci. autor: František Davídek 

Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka 

Pozn. red. Od září tohoto roku začne fungovat dětský kroužek střelby, předběžně se můžete 
přihlašovat na OÚ Dvory do 8. 9. Kroužek je určen pro děti od 9-18 let.  

STOLNÍ TENIS 
Oddíl stolního tenisu měl na soupiskách v sezóně 2014-2015 čtrnáct hráčů. Do soutěží jsme měli 
přihlášené tři družstva. Do druhé třídy okresního přeboru mužstvo A., do třetí třídy mužstvo B a do čtvrté 
třídy mužstvo C. 
S tělovýchovnou jednotou pořádáme Vánoční a Velikonoční turnaje, kterých se v minulém roce zúčastnilo 
celkem 37 hráčů, jak na profesionální, tak na čistě amatérské úrovni. 
Do této sezóny počítáme s přihlášením také tří družstev. autor: Emil Schovanec 
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25. 6. 2015 

Usnesení č. 51/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavírání Smluv 
mezi obcí Dvory a občany Dvorů a  Velelib upravující 
dodávky vody a odběr odpadních vod. Zastupitelstvo 
obce pověřuje paní starostku podpisem těchto 
smluv.   

Usnesení č. 52/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Závěrečný účet 
obce Dvory za rok 2014 bez výhrad.  
Usnesení č. 53/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy o dodání bezdrátového rozhlasu SARAH 
s digitálním kódováním a vyhodnocením č. 18/2015 
mezi obcí Dvory a firmou BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o.  

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 Nové 
Město.  
Usnesení č. 54/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje odkoupení části 
pozemku pod budovou Sokolovny Dvory – jedná se  
o zastavěnou část pozemku pod částí budovy, která 
nebyla zanesena v katastru nemovitostí.    

 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 55/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí Směrnice  
o ochraně osobních údajů  
Usnesení č. 56/015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí 
Reklamačního a Kanalizačního řádu vodovodu a 
kanalizace obcí Dvory, Veleliby.    
Usnesení č. 57//2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Kalkulaci 

vodného a stočného od 1. 7. 2015.     

Usnesení č. 58/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí Směrnice  
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Usnesení č. 59/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4. 
Usnesení č. 60/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje doplnění údajů 
pro zrcadla spodní části sochy.  

 

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

723 234 860, maty672@gmail.com nebo obec-dvory@quick.cz  
Dvorsko-Velelibské listy – vydává obec Dvory; tisk: Tiskárna Boftisk, evidenční číslo MK ČR E 22130,  

náklad 350 ks, vychází čtvrtletně. 
Redaktor: Matěj Prášil   Grafická úprava obálky: Jan Brzák 

 

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
      

 


