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SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení dalšího čísla obecního čtvrtletníku. V několika větách Vám přiblížím současné dění v obci.
Jak již bylo avizováno v předešlém čísle, prioritou letošních oprav v obci je oprava vjezdů a výměna obrubníků ve Dvorech
při hlavní silnici, na kterou bude navazovat výměna povrchu vozovky na průtahu obcí. Práce na vjezdech je již v plném
proudu a probíhá bez větších obtíží. Výměna povrchu na hlavní silnici začne 15. 9. a bude probíhat až do 16. 10. Tato oprava
je naplánována krajskou správou a údržbou silnic za plné uzavírky obce. V současné chvíli se snažíme toto změnit, aby měli
občané umožněný nerušený přístup ke svým nemovitostem. S oběma akcemi je spojeno i natažení kabelových chrániček
pod vjezdy a přes silnici, tak aby se nemuselo zasahovat do povrchu vozovky při případné opravě veřejného osvětlení.
V neposlední řadě by mělo proběhnout posunutí autobusové zastávky vedoucí směr Čilec o cca 50 m. zpět a vybudování
nového přechodu pro chodce z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Občané Velelib se také dočkají většího
pohodlí při svém cestování autem či na kole. V termínu od 15. 10. totiž započnou práce na opravě železničního přejezdu. Na
opravu celé silnice si však budou muset ještě počkat.
Během letních prázdnin proběhla oprava podlah ve třídách základní školy a oprava nevyhovujících záchodků v mateřské
škole. Díky tomu se mohou školáci a předškoláci těšit na ještě hezčí prostředí než doposud. Pro udržení pořádku v obcích
byly zakoupeny nové odpadkové koše. Ty Vám již úspěšně slouží a v nejbližších dnech budou v obcích umístěny i nové
lavičky.
Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi dotazy a připomínkami. Na základě nich dojde například k již zmiňovanému přesunutí
autobusové zastávky nebo k umístění zpomalovacích pásů v ulici u školy.

Aleš Břetenář – místostarosta obce

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

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 Švadlenková; Božena Soukalová; Lenka Pácalová

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY
Prázdniny utekly jako voda a už zase chystáme nový školní rok. I ten letošní školní rok zahájíme jako
obvykle 1. září.
Již tradičně přivítáme naše nové prvňáčky. I když jsou jen dva, doufáme, že se jim v naší školičce bude líbit.
Také byli do naší školy přihlášeni od prvního září dva noví žáci, čemuž jsme rádi. Přejeme jim již teď, mnoho
úspěchů ve školní práci a také, aby si našli rychle nové kamarády.
Chtěla bych touto cestou poděkovat zastupitelům obce za to, že i v tomto roce přispěli ke zlepšení
hygienických a estetických podmínek ve škole. V mateřské škole došlo v průběhu prázdnin k modernizaci sociálního
zařízení a ve třídách základní školy k renovaci parket. Ale to není vše, čím se podílí obec na zajištění chodu školy.
Bohužel došlo k poklesu počtu žáků na naší škole, což znamená pokles finančních prostředků ze strany
státu na platy, učební pomůcky, učebnice, pracovní sešity, další vzdělávání pedagogických pracovníků. Na žádost
rodičů byla prodloužena pracovní doba v mateřské škole a školní družině, všichni pedagogičtí pracovníci musí být
kvalifikovaní atd. Tímto dochází k růstu finančních nákladů, na které při tomto systému rozdělování finančních
prostředků doplácejí malé školy s nízkým počtem žáků. I zde pomáhá obec a snaha ředitelky školy o úspory.
Udržet školu v malé obci v dnešní době není nic jednoduchého. Budeme doufat, že dojde v blízké
budoucnosti ke změně financování od státu, jak už nám ministerstvo školství několik let slibuje. I při malém počtu
žáků musí totiž učitel odučit daný počet hodin, i zde dochází k suplování, přespočetným hodinám atd. I přes tyto
nepříjemné okolnosti bych chtěla poděkovat všem, kteří se na chodu školy podílí.
Chtěla bych popřát všem zaměstnancům školy dobrou pohodu a pevné nervy v novém školním roce.
Rodiče bych chtěla poprosit o trpělivost se svými ratolestmi a pochopení naší práce, vždyť nám všem jde o jedno
„naše děti – naši budoucnost“.
Více informací, ale třeba i fotografie ze školních akcí naleznete na: www.zsmsdvory.cz
Jarmila Blažková – ředitelka MŠ a ZŠ Dvory

Od 15. 9. 2016 – 16. 10. 2016
UZAVÍRKA HLAVNÍ SILNICE
Důvod: pokládka nového povrchu silnice
SVAZARMOVSKÉ MOTOCYKLY A GARÁŽE
Jak jste si již mohli povšimnout, v obci Dvory sídlí malá dílna, ve které mechanici spolku Svazmotgar staví a
renovují historické motocykly. Přinášíme Vám stručné novinky o tom, co se v našem spolku nově událo a co nás
ještě čeká.
Končí doba zimních měsíců a příprav na novou závodní
sezonu. Před dílnou stojí zrenovovaná Jawa 250, po továrním jezdci
Jawy Janu Janoušovi, se kterou pak jezdil závody na počátku
šedesátých let minulého století Karel Mojžíš. První premiéra ještě
nedokončeného stroje byla na Dětském dnu ve Dvorech. O pár dní
později mechanici odstranili poslední nedostatky, které bránili
úspěšnému otestování motocyklu a získání sportovního průkazu. Bez
průkazu sportovního motocyklu totiž stroj nemohl být připuštěn do
závodu v Jičíně o Cenu města Jičína.
Novou premiéru na závodní trati si zde odbyla nejen JAWA,
ale i jezdec Jarda Rulík a to i přes drobné problémy v tréninku, které byly odstraněny mechanikem Frantou Sladkým.
JAWA v závodě šlapala za vedení Jardy přímo perfektně a výsledkem byl zlatý věnec za první místo.
Následující víkend se konal Královédvorský okruh o cenu Františka Šťastného. Technická trať s ne příliš
kvalitním povrchem, prověřila JAWU i jezdce Jardu Rulíka. Stroj bez nejmenší chybičky dojel jak tréninky, tak i
vlastní závod a Jarda na motocyklu projel úspěšně cílem. Na konci července rovněž proběhly závody na závodní trati
v Nepomuku na Nepomuckém trojúhelníku, kde se Jarda Rulík umístil z jedenácti jezdců na sedmém místě.
TAK NÁM DRŽTE PALCE!
Eva Rulíková, František Sladký

MED, VČELY, VČELAŘI – PODLETÍ
Včelařský rok začíná podletím. Je to období, kdy jsou už odstraněny medníky a včelstvo připravujeme na
zimování a příští produkční rok. Hlavním znakem podletí jsou žně. Je to období bez hlavní snůšky, s výjimkou pozdní
medovicové snůšky tmavého medu.
Z rostlin v tomto období kvetou slunečnice, pámelník a různé plevelné rostliny, které jsou zdrojem cenného
pylu. V této době mají včely sklon ke slídění nebo vylupování slabších včelstev. Množství plodu ve včelstvu klesá.
Líhnou se dlouhověké včely, které žijí asi 6 měsíců a zachovají společenství přes zimu. Teď je také čas na spojení
včelstev, výměnu matky a léčení kyselinou mravenčí proti varroáze.
Včelám se dodávají zásoby na zimu v podobě cukerného roztoku. Využijí se tak ještě letní krátkověké včely,
které roztok zpracují a uloží do plástů. Cukerný roztok podáváme většinou ve 4 litrových lahvích s prosakovacím
víčkem. Jednomu včelstvu se musí dodat asi 15 kg. Před krmením se odstraní z úlů všechny nedostavěné mezistěny
a poškozené nebo hodně tmavé souše. Včely si samy upraví zimní sedisko, odkud se budou posouvat po zásobách.
Také určíme, která včelstva budou v příštím roce produkční a která si necháme jako záložní s rezervními matkami.
Ještě v srpnu totiž často včelstva provedou tichou výměnu matky. Ale už nejsou trubci a taková matka může být
trubcokladná. Proto se dělají ta záložní včelstva na nápravu.
Po vyjmutí plástů se musí plásty uskladnit v suchém prostředí, kam se nedostanou včely, vosy ani myši.
Každých 14 dní, asi do konce října se plásty síří, na ochranu před zavíječem voskovým, který je schopen během
krátké doby včelí dílo zcela zničit. Tmavé a poškozené souše se vyřežou z rámků, vytaví, buď na slunečním tavidlu,
nebo v kotli. Vosk použijeme k výměně za mezistěny na příští rok.
Poslední prací ve včelstvu je uteplení strůpků úlu a vložení zábrany proti vniknutí myší. Tím jsou včely
připraveny na zimování. Ale práce kolem včel ještě nekončí. Začátkem září se očistí dna úlů, kam se vloží podložky
na sledování spadu. Mezi rámky se na 14–21 dní zavěsí proužky Gabonu.
V říjnu, kdy už by ve včelstvu neměl být plod, se 3x vždy po 21 dnech ošetří včelstvo aerosolem nebo
fumigací. Po posledním ošetření se očistí podložky a po měsíci, kdy na ně padá měl, se vyjmou a měl (to jsou víčka
ze zásob) se povinně posílá na rozbor na přítomnost varroa.
Tím by rušení včel z jejich klidu končilo. Včelaři ještě zbývá poslat hlášení do ústřední evidence, kolik
včelstev a kde zazimoval a těšit se na zimní slunovrat.

Marie Jiroušová – místní včelařka

STALO SE
Den dětí Dvory
28. 5. 2016 na zahradě školy proběhl již
tradiční Dětský den, tentokrát na téma „Záchranné
složky a dopravní prostředky“. Až doma jsem zjistila,
že to byl 10. ročník DD na zahradě školy a to
s rekordní účastní 81 dětí, které se na chvíli staly
hasičem, policistou, záchranářem nebo účastníkem
dopravního provozu.
Hasiči ze Všechlap přivezli ukázat krásné
hasičské auto a na závěr zaplnili zahradu mýdlovými
bublinami – pěnou. Pan Sladký se svým týmem si pro
děti a dospělé připravil svůj stan s motorkami,
výbavou a vědomostním kvízem, za který děti dostaly
medaile se sladkou odměnou. Výtvarné hobby
potřeby Nymburk k nám dorazily se svojí dílničkou
obrázků ze sypaného písku, výtvarnou technikou pro
všechny věkové kategorie. V parném počasí jsme si
mohli dát ledovou tříšť, cukrovou vatu, limonádu
a opéci vuřt.
Atmosféra byla báječná, škoda, že nás ke
konci vyhnal déšť. Velké poděkování patří sponzorům
a rodičům, kteří pomohli na stanovištích a při výdeji
odměn. Zdá se to jako klišé, ale bez Vás by DD
nemohl být.

Martina Prášilová – zastupitelka obce

Noc kostelů Veleliby
Dveře kostela se otevřely veřejnosti díky
celostátní akci, tzv. „Noci kostelů“. Krásnou
atmosféru dokreslil více než hodinu trvající koncert
skupiny „Suchá větev“, která v srpnu oslaví deset let
od založení. Po koncertu jsme si mohli poslechnout
vyprávění pana Ing. Formánka o historii kostelních
zvonů, které bylo uvedeno „zazvoněním“ zvonu na
věži panem Havelkou.
Hráli a zpívali: Jitka Vítová, Luboš Winter,
Jirka Pražák, Karel Ježek, Jana Hájková, Eliška a Hana
Nehybovi, které nás provedly i mluveným slovem.

Martina Prášilová – zastupitelka obce

Rekonstrukce chodníků
Dne 1. 7. 2016 započala dlouho očekávaná
rekonstrukce chodníků ve Dvorech. Rekonstrukci
provádí firma Halko s. r. o., která zakázku vysoutěžila
za 1 615 184,- Kč bez DPH Předpokládaná doba
dokončení je stanovena na 31. 12. 2016.
Matěj Prášil – redaktor

JAK VOLIT V KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLBÁCH?
Volby do zastupitelstev krajů (s mandátem od roku 2016 do roku 2020) se budou konat 7.(od 14-22
hodin) a 8. října (8-14 hodin) 2016. Volit se bude ve 13 krajích (výjimku tvoří hlavní město Praha). Ve třetině
volebních obvodů (včetně našeho) budou krajské volby probíhat společně i s volbami senátními (s mandátem
od roku 2016 do roku 2022). Zajímavostí je, že v Brně budou tyto volby probíhat souběžně s referendem o
poloze hlavního nádraží. V celé České republice míří do krajských voleb na 270 stran a hnutí. Ve Středočeském
kraji bude kandidátních listin 20.

Kdo může volit do krajského zastupitelstva?
Občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, prokáže se platným občanským průkazem
nebo pasem a má trvalé bydliště ve Středočeském kraji (případně v jiném ze 13 krajů).
Kdo volí do Senátu?
Občan ČR (viz předchozí bod), který trvale žije v senátním obvodu č. 37 - Jičín, případně v jiném z 27
obvodů, pro něž jsou senátní volby pro rok 2016 vypsány.
Jak se volí v krajských volbách?
Nejpozději tři dny před začátkem voleb obdrží každý právoplatný volič obálku s hlasovacími lístky.
V případě ztráty či poškození může volič v samotné volební místnosti požádat komisi o vydání nové obálky.
Než volič vybere své kandidáty, musí se před volební komisí prokázat platným občanským průkazem,
případně cestovním pasem.
V případě voleb do krajů si pak za zástěnou vybere jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, kterou
chce podpořit. Obálku s tímto lístkem poté vhodí do hlasovací urny.
Chce-li preferovat konkrétního kandidáta na kandidátce, může jeho jméno zakroužkovat. Zakroužkovat
může maximálně čtyři kandidáty na pouze jednom hlasovacím lístku. V případě, že některý kandidát získá více než
10% všech hlasů odevzdaných pro tuto politickou stranu, tak se tento kandidát automaticky posouvá na první
místo.
Jak volit v senátních volbách?
Při volbách do Senátu vloží volič do urny jeden hlasovací lístek, který se nijak neupravuje, pro kandidáta,
pro kterého se rozhodl hlasovat.
Kde se volí?
Volby proběhnou v předem vybraných volebních místnostech, o kterých příslušný obecní úřad své voliče
informuje. V našem případě těmito volebními místnostmi budou budova obecního úřadu ve Dvorech a volební
místnost ve Velelibech čp. 7. Občané mohou volit pouze v místech svého trvalého bydliště. Hlasování na
zastupitelských úřadech není možné.
Co když volič nemůže ze zdravotních důvodů přijít do volební místnosti?
V případě závažného zdravotního důvodu je možné požádat obecní úřad o hlasování mimo volební
místnost. K voliči se dostaví dva členové komise s přenosnou hlasovací schránkou.
Ať už bude Vaše volba jakákoli, přeji vám, aby to pro Vás byla volba správná.
Matěj Prášil – redaktor
zdroj: www.mvcr.cz

Platí od 28.8.2016 do 10.12.2016

270044 (H44) Nymburk-Straky
Přepravu zajišťuje: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., Polepská 867, 280 02 Kolín, tel. 321 713 321, www.oad.cz, oad@csap.cz
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spoj 8 Tč 9: spoj 8 vyčká v zastávce Straky na příjezd spoje linky 270432 nejvýše 15 minut
spoj 9 Tč 9: na spoj 9 navazuje v zastávce Straky spoj 5 linky 270052 do zastávky Mladá Boleslav,aut.st.
spoj 10 Tč 9: spoj 10 vyčká v zastávce Straky na příjezd spoje linky 270432 nejvýše 15 minut
spoj 11 Tč 9: na spoj 11 navazuje v zastávce Straky spoj linky 270432 do Lysé n. L.
spoj 12 Tč 9: spoj 12 vyčká v zastávce Straky na příjezd spoje linky 270432 nejvýše 15 minut
spoj 13 Tč 9: na spoj 13 navazuje v zastávce Straky spoj linky 270432 do zastávky Zbožíčko

Pro jízdu mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem shodné s tarifem a přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy.
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem Okresní autobusová doprava Kolín,s.r.o.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.

CIS JŘ © CHAPS spol. s r.o., 3.0.5941.22579 24.8.2016

SERIÁL: VÝZNAMNÉ DOMY V ŽIVOTĚ OBCE
Mezi významné domy v historii obce patří s určitostí dům č. 7. V gruntovních knihách jsou od poloviny 17.
století postupně uváděni majitelé tohoto domu. Nejstarší písemná zpráva uvádí:
„Ke statku č. 9 Jiřího Hotě patřila v roce 1685 i stará šenkovní chalupa č. 7. V té se postupně vystřídala řada
majitelů.“
K těm nejstálejším majitelům domu patřil rod Hercogů. V roce 1755 kupuje chalupu Jan Hercog a dům se
po dlouhá léta dědil z generace na generaci. Známou osobností v obci byl Václav Hercog, pozdější starosta obce,
který dům zdědil v roce 1862. Součástí usedlosti bylo i 50 korců polí (více než 14 hektarů). Hercog svoje jmění
později ztenčil, když prodal místním sousedům 11 korců. Ostatní pole s domem dal roku 1882 věnem dceři
provdané za Josefa Kvapila z Mochova. Sám se přestěhoval do chalupy č. 29.
V letech 1865 až 1884 se Václav Hercog stává starostou obce. V Pamětní knize Čtenářské besedy ve
Dvorech je zapsáno: „Po kontrole obecních účtů ohlašuje dne 10. května 1884 hejtmanství, že Václav Hercog je
dlužen v obecní pokladně 1 224zl. a 14kr. Následkem nepořádku v obecních účtech bylo opětovně vyšetřující komisí
shledáno skutečné pochybení a starosta byl vyzván, aby se s představenstvem vyrovnal a vypořádal školní plat.
Všeobecné pohoršení bylo takové, že nemohl téměř z domu vyjíti, což ho dojalo tak, že 26. září 1884 se v čileckém
háji oběsil.“
Josef Kvapil v domě č. 7 hospodařil až do roku 1890, potom celou usedlost prodal. Majitelem domu se
stává Emanuel Šmolka. Ten měl původně v pronájmu výčep piva a kořalky v domě č. 45. Roku 1883 Šmolka dům
č. 45 kupuje a v následujícím roce získává povolení k provádění samostatné hostinské živnosti. V roce 1890 rozšířil
svůj majetek o dům č. 7. Stavení do základů zboural a postavil nové, jehož podoba se s malými změnami zachovala
do dnešních dnů. Dům byl stavěn nadčasově, především co se týče velikosti. Od samého počátku 20. století zde
Šmolkovi provozovali prodej smíšeného zboží a hostinskou činnost. V domě č. 45 ukončil výčep piva a dům začal
pronajímat k bydlení. Mezi místními občany byl označován jako „židovna“ a jeho pojmenování se zachovalo po
několik generací.
Nově postavený dům se stal v krátké době místem kulturního a společenského života obce. V letech 1922 –
1927 se dům stává zázemím nově vzniklé Tělovýchovné jednoty Sokol. Zde se schůzovalo, pořádaly zábavy, hrálo
divadlo a při špatném počasí a v zimních měsících pravidelně cvičilo od žactva až po dospělé. V závěru roku 1927
dochází k častým neshodám mezi hostinským a vedením Sokola pro neustálé navyšování poplatků z pořádaných
zábav a divadelních představení. Nespokojenost a neustálé hádky vyvrcholily přestěhováním Sokola do blízkého
hostince u Černých. Sokolové si zde pronajali spolkovou místnost a jeviště, kde původně hráli divadlo členové
Dělnické tělovýchovné jednoty pod hlavičkou Čtenářské besedy. Od roku 1929 se stává majitelem domů č. 7 a č. 45
spolu s veškerým dalším majetkem syn Hugo Šmolka.
Provozování budovy č. 7 jako kulturního a spolkového stánku bylo přerušeno II. světovou válkou. V roce
1941 je u Šmolků zavedena nucená správa a nařízeno jejich vystěhování zpět do domu č. 45. Na hospodářství patřící
k č. 7 přišel z nařízení německé správy v roce 1941 Josef Cerha, který se musel vystěhovat z vojenského prostoru
Jiřic. Hostinskou činnost začal provozovat Josef Hruška, původně hostinský v Nymburce. Celá Šmolkova rodina byla
v roce 1942 odvlečena do koncentračního tábora a nikdo z nich se zpět nevrátil. Hrůzy války připomínala pouze
pietní deska umístněná na hostinci se jmény „Hugo Šmolka, Anna Šmolková, Karel Šmolka, Milada Šmolková – oběti
nacismu!“
O dalším osudu domu č. 7 po druhé světové válce si můžete přečíst v dalším čísle Dvorsko-velelibských listů
Ing. František Formánek - kronikář obce

Pohled z návsi na hostinec ve Dvorech. Vpravo hostinec Huga Šmolky. Rok 1915.

ZVEME VÁS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10.9. Dvory – Sportovní olympiáda od 14 hodin
září Dvory – pokračování přednášek Ing. Františka Formánka – Střípky z historie obce
24. 9. Veleliby – Posvícení a turnaj v nohejbale
24.9. Velelibský kostel – Recitál písničkáře Pavla Hybeše
7.-8.10. OÚ Dvory a č. 7 ve Velelibech – krajské a senátní volby
8.10. – zájezd pro občany Kopidlnský kvítek a areál Dětenice
15.10. Veleliby – Velký turnaj v kuličkách
16.10. Sokolovna Dvory – divadlo pro děti s názvem Měla babka 4 jablka od 14 hodin
29.10. Dvory a Veleliby – kontejner na velkoobjemový a nebezpečný odpad
12.11. Sokolovna Dvory – skoropředvánoční koncert spolku Amadis od 18 hodin
listopad ZŠ Dvory – výroba květinového aranžmá
26.11. Veleliby – Rozsvěcení stromečku
27.11. Dvory – Rozsvěcení vánočního stromečku
5.12. Veleliby – Mikulášská nadílka

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

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI
FOTBALOVÝ KLUB – BOJ O ZÁCHRANU VE III.TŘÍDĚ OKRESNÍ SOUTĚŽE
Jsme na začátku nové sezóny a doufejme, že úspěšnější než té loňské. Udělali jsme několik hráčských změn
a doplnili jsme svoje řady o nové tváře. Bohužel i přes to, že jsme se umístili na třináctém místě a měli jsme setrvat
ve III. třídě, po odhlášení několika mančaftů z krajských soutěží a přihlášení do soutěží okresu došlo na to, že jsme
se rázem ocitli pod sestupovou hranicí, a proto budeme v příští sezóně hrát IV. třídu skupinu „A“. Na sezónu je
připraveno 15 hráčů, ke kterým se v průběhu podzimní části připojí zranění Poupa a Bárta. Věřím, že se opět
vzchopíme a budeme bojovat o návrat do vyšší soutěže.

Rozlosování
Datum

Domácí

Výsledek

Hosté

28.8.2016 17:00

Dvory

-

Hradišťko

4.9.2016 17:00

Předhradí

-

Dvory

11.9.2016 17:00

Dvory

-

Všechlapy B

17.9.2016 17:00

Třebestovice

-

Dvory

25.9.2016 16:30

Dvory

-

Poříčany B

2.10.2016 16:30

Straky B

-

Dvory

9.10.2016 16:00

Dvory

-

Drahelice

15.10.2016 16:00

Tatce

-

Dvory

23.10.2016 15:30

Dvory

-

Hořátev

30.10.2016 14:30

Dvory

-

Stará Lysá

6.11.2016 14:00

Bříství

-

Dvory

13.11.2016 14:00

Dvory

-

Litol

20.11.2016 13:30

Milčice

-

Dvory
Aleš Břetenář

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB
4. června jsme na naší střelnici uspořádali největší předváděcí akci v ČR s švédskou firmou NORMA, která
mimo jiné vyrábí i bezolovnaté náboje pro myslivost. Tuto akci zaštiťovala firma Cairo CZ. Na tuto akci přijelo ze
Středočeského kraje na 33 prodejců loveckých zbraní.
11. června jsme uspořádali 39. ročník Lidické růže z VzPu 30. Soutěžilo 23 dětí do 14 let. Na 1. místě se
umístil Adam Doležal 298 b DDM Praha. Z našich na 21. místě Drahokoupil 144 b, 22. Halibaj D. 83 b a na místě 23.
Tomeš V. 82b.
18. června SSK uspořádal 20. ročník Dvorské šance VP 30+30. Celkem soutěžilo 14 střelců z Dvorů, Slaného,
Mělníka, Mladé Boleslavy, Křince a Milovic. Z našich střelců se na 1. místě umístil Starosta P. 511 b, 3. místo Pulda
P. 490 b, 6. místo Kopecký M. 478 b, 13. místo Konrád J. 377 b.
26. června se konal Český pohár v benchrestu MPu 750 na 50 m. Účastnilo se ho 10 střelců. 1. místo Kopťár
J. 745 b, z našich na 3. místě Lhoták J. 741 b, 7. místě Lhotáková E. 738 b a 8. místě Stránský M. 737 b.
7. srpna jsme uspořádali 6. ročník Dvorského benchrestu MPu 500/50. Soutěže se zúčastnilo 9 střelců, 1. místo
Lhoták J. 493 b., 2. místo Lhotáková E. 490 b, 7. místo Stránský M. 481 b.
František Davídek
Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka;
SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole

STOLNÍ TENIS
Jako každý rok jsme i letos pořádali již 29. ročník Velikonočního turnaje. Z registrovaných se na prvním
místě umístil Pavel Baščan, na místě druhém Adam Soukal a třetí skončil Pavel Soukal. Z neregistrovaných hráčů se
na prvním místě umístil Tomáš Stejskal, na místě druhém Vítězslav Syrový a třetí skončil Lukáš Řezníček.
Dne 22. 4. jsme měli výroční členskou schůzi oddílu, řešili jsme na ní mimo jiné doplnění mužstva o nové
hráče. Dále jsme zhodnotili uplynulou sezónu 2015-2016, shodli jsme se na tom, že by mohla být lepší.
Rádi bychom oslovili občany a mládež se zájmem o tento sport, ať neváhají a přihlásí se u pana Schovance,
či pana Baščana.

Konečné tabulky za sezónu 2015-2016

Emil Schovanec

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
26. 5. 2016
Usnesení č.37/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Sponzorských smluv mezi obcí Dvory a firmou VAŠKO
s.r.o. a firmou Čapek PF s.r.o..
Usnesení č.38/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr firmy na
rekonstrukci chodníků ve Dvorech - veřejná výzva
č. 1/2016 Rekonstrukce chodníků Dvory II. – firma
HALKO stavební společnost, s.r.o., se sídlem Nová
Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2.
Usnesení č.39/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo mezi obcí Dvory a firmou HALKO
stavební společnost, s.r.o., se sídlem Nová Ves I,
Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2.
Usnesení č.40/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr
dodavatele na rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ
Dvory – rekonstrukci provede firma Čapek PF s.r.o..
Usnesení č.41/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje v souvislosti
s registrací k dani z přidané hodnoty kalkulaci pro
vodné a stočné s platností od 1.7.2016.
Usnesení č.42/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vymáhání
pohledávek za vodným a stočným prostřednictvím
advokátní kanceláře.
Usnesení č.43/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zbudování
asfaltové cesty ve Velelibech k č.p. 21 a dále ve
Dvorech k č.p. 155 a zbudování vjezdu ve Dvorech
k č.p. 160 a nemovitosti pana Horáčka.
Usnesení č.44/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření ZŠ
Dvory od 1.7. do 31.8.2016. Důvodem je málo
přihlášených dětí.
Usnesení č.45/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zhotovení
nového závěsu za jeviště do Sokolovny Dvory
a zakoupení rolet do oken Sokolovny Dvory.
Usnesení č.46/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
krátkodobé nájemní smlouvy s panem Martinem

Jedličkou na pronájem sálu
v Sokolovně Dvory na termín
28.5.2016.
Usnesení č.47/2016
Zastupitelstvo obce Dvory
schvaluje podání žádosti na
Státní
fond
životního
prostředí České republiky
o změnu podmínek upravených Smlouvou
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Usnesení č.48/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č. 4.
28. 6. 2016
Usnesení č.49/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Závěrečný účet
obce Dvory za rok 2015 bez výhrad.
Usnesení č.50/2016
Zastupitelstvo obce Dvory
revokuje usnesení
č. 41/2016 ze dne 26.5.2016.
Usnesení č.51/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje v souvislosti
s registrací k dani z přidané hodnoty novou kalkulaci
pro vodné a stočné s platností od 1.7.2016.
Usnesení č.52/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo
na zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy Sokolovny Dvory mezi obcí
Dvory a Ing. Lukášem Návarou.
Usnesení č.53/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č. 5.
Usnesení č.54/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zakoupení
křovinořezu.
Usnesení č.55/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zpracování
Průkazů energetické náročnosti budov v majetku
obce.

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

Montamilk, s. r. o.
·

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

·
·

prodej syrového kravského mléka,
které je vhodné ke konzumaci 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

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
po-čt: 9:00 – 18:00
Otevírací doba :
pá: 13:00 – 18:00

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
·
·
·
·
·

+420 773 974 001

Alarmy JABLOTRON
Kamerové systémy
Automatizace
Elektroinstalace
Centrální vysavače
MENRED
info@alarmynymburk.cz

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. Za uveřejněné příspěvky zodpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit
příspěvky z hlediska gramatické správnosti, nikoli však faktického významu.
Redaktor: Matěj Prášil Grafická úprava obálky: Jan Brzák

