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Vážení spoluobčané,  

rok s rokem se sešel a rozsvítili jsme vánoční stromeček, nastal advent. Vstoupili jsme do posledního měsíce roku, kdy 

můžeme bilancovat uplynulý rok. I když se nám vše nepodařilo tak jak bychom chtěli, můžeme říci, že se v obci mnohé 

podařilo. S opravou fasády a části střechy ve Velelibech bude započato začátkem příštího roku. Akci jsme nechtěli uspěchat, 

aby byly dodrženy technologické postupy prací.  

Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci objektu Sokolovny a podanou žádost o stavební povolení.  

Z rozpočtu obce je na tuto akci stanovena částka 5 mil. Kč (zateplení stropu, sociální zařízení, plynové topení, částečná 

rekonstrukce bytu, elektroinstalace, vzduchotechnika). 

Naplánované akce na příští rok: 

Stavební akce: 

 oprava fasády a části střechy ve Velelibech č. p. 7 

 částečná rekonstrukce objektu Sokolovny ve Dvorech 

 chodník k železničním závorám ve Velelibech 

 oprava části hřbitovní zdi ve Velelibech 

Jak již je zvykem budou pro vás zajištovány besedy, divadelní představení, pro děti dětský den, sportovní olympiáda atd.   

Velkou kulturní akci připravujeme na 25. srpna - SRAZ RODÁKŮ. Je to akce velmi náročná a věřím, že se nám podaří zapojit  

i vás občany a zajistíme tak společně vysokou účast (pomoc se získáním adres na bývalé rodáky). 

V příštím roce se konají hned dvoje volby a to volba prezidenta České republiky 12. 1. 2018-13. 1. 2018, na podzim se budou 

konat volby do zastupitelstva obce. 

Dovolte, abych poděkovala všem spolupracovníkům, zastupitelům, místním spolkům, Farma Pokorný za jejich práci a těším 

se na další spolupráci v příštím roce.  

Přeji vám šťastné a veselé vánoční svátky, pohodu v kruhu rodinném, hlavně hodně zdraví po celý nastávající 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 

Marie Hodboďová – starostka obce 



 

 Prosinec – nejnáročnější měsíc z celého školního roku. Vrcholí přípravy na advent, který započal v naší obci 
2. prosince již tradičním rozsvěcením vánočního stromečku. Děti MŠ a ZŠ zde předvedly krásné vystoupení, kterým 
navodily vánoční atmosféru a začaly si odpočítávat na svých adventních kalendářích dny, které je ještě čekají do 
Štědrého dne, na který se právě děti těší nejvíce.  

V rodinách začal čas úklidu, psaní dopisů Ježíškovi, čekání na Mikuláše, čerta a anděla. I naši mateřskou 
školku navštívily tyto tajůplné postavy. Již tradičně si toto vystoupení připravují žáci 5. ročníku. Děti Mikulášovi 

zarecitovaly nebo zazpívaly a dostaly za své úsilí malou odměnu v 
podobě balíčků ze školní jídelny. 

Také jsme se s některými dětmi sešli na Vánočních 
dílničkách, kde si mohly vyrobit malé dárečky pro své blízké. Již 
nejoblíbenější činností dílniček, je zdobení perníčků. Děti je ale 
často domů nepřinesou, jelikož je snědí ještě ve škole. 

16. prosince vrcholí naše snažení a děti jistě mile 
překvapí, pod vedením pí. učitelek, na vánoční besídce. Každý rok 
je to veliký stres, který se ale vyplatí. Máme vždy radost, když se 
naše práce zúročí a vidíme rozzářené oči nejenom dětí, ale hlavně 
Vás dospělých.  

Nesmíme ovšem zapomínat, že toto jsou jen třešničky na pomyslném dortu. Naším hlavním úkolem je děti 
vzdělávat. V lednu nás čeká hodnocení půlroční práce a naši prvňáčci dostanou své první vysvědčení, na které jsou 
náležitě hrdí. 

V dubnu proběhne zápis dětí do 1. třídy. Naše předškoláky z MŠ čeká v únoru a v březnu návštěva svých 
kamarádů v prvním ročníku, aby se podívali, co už všechno prvňáčci umí. Budou si moci vyzkoušet sezení v lavicích  
a pár úkolů, které si pro ně paní učitelky připraví. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Tímto bychom rády pozvaly  
i rodiče budoucích prvňáčků, aby se přišli podívat na výuku v naší škole.  

Naše škola má bohatou historii. Říkáme jí rodinná, pro 
malý počet žáků ve třídě, individuální přístup ke každému 
žákovi, věnování se dětem s poruchami učení i chování. 

V menším počtu dětí má vždy pedagog větší šanci 
podchytit i sebemenší problémy dítěte. Lépe si získává důvěru, 
znalost dětí již od mateřské školky umožňuje paním učitelkám 
individuální přístup k dětem od prvního dne školní docházky. 

Někdo by mohl namítnout, že více ročníků  
v jedné třídě je přeci jen určitá nevýhoda, překážka. Já 
odpovědně říkám, že není. Děti se naučí daleko rychleji pracovat 
samostatně, soustředit se na práci, spolupracovat navzájem, 
vzájemně se respektovat a mnoho dalších činností. Nejsou zde 
ztracené, jako na velkých školách, kde má paní učitelka ve třídě třicet a více dětí. Naši absolventi, čili žáci 
přecházející do šestých tříd, se k nám vracejí mnohdy s lepšími studijními výsledky, než měli na naší škole. Což 
ukazuje na velmi dobrou přípravu našich žáků. Jsme schopny s pomocí a podporou rodičů, předat Vašim dětem 
nejenom vědomosti, ale i morální zásady, které jsou dnes v naší společnosti tak opomíjené. 

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce a nám bych chtěla 
popřát hodně spokojených dětí a jejich rodičů.  

                                          Jarmila Blažková – ředitelka ZŠ a MŠ Dvory 

 

 

 

 

14. 9. 2017 

Usnesení č.37/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje doplnění 
programu zasedání o bod č. 22 – Schválení uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  
č. sml. IV-12-6020260/VB/01 mezi obcí Dvory a ČEZ 
Distribuce, a.s. 

Usnesení č.37a/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nakládání s odpady  

a přepravě odpadů č. S122401786 mezi obcí Dvory  
a firmo FCC Česká republika, s.r.o. 
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Usnesení č. 38/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 
veřejné finanční podpory pro TJ Dvory ve výši 
12.000,- Kč na nákup stolu na stolní tenis a dále pro 
o.s. Veleliby 08 ve výši 5000,- Kč na nákup 
volejbalové sítě a míče na nohejbal včetně uzavření 
veřejno-právních smluv o poskytnutí finanční 
podpory mezi obcí Dvory a o.s. Veleliby 08 a TJ 
Dvory. 

Usnesení č.39/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy o zpracování žádosti o dotaci mezi obcí 
Dvory a firmou DotaceSnadno spol. s r.o.. 

Usnesení č.40/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
Veřejné výzvy č. 1/2017 Revitalizace budovy 
Sokolovny Dvory č.p. 113 – elektroinstalace. 

Usnesení č.41/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
Veřejné výzvy č. 2/2017 Revitalizace budovy 
Sokolovny Dvory č.p. 113 – rekonstrukce sociálních 
zařízení a zdravotně technické instalace. 

Usnesení č.42/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
Veřejné výzvy č. 3/2017 Revitalizace budovy 
Sokolovny Dvory č.p. 113 – vybudování plynovodu  
a rekonstrukce vytápění. 

Usnesení č.43/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
Veřejné výzvy č. 4/2017 Revitalizace budovy 
Sokolovny Dvory č.p. 113 – vybudování 
vzduchotechniky. 

Usnesení č.44/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
Veřejné výzvy č. 5/2017 Oprava fasády a části střechy 
budovy na adrese Veleliby č.p. 7. 

Usnesení č.45/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Rozpočtové 
opatření č. 7 

Usnesení č.46/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje podání Žádosti  
o dotaci na rekonstrukci sběrného místa v obci 
Dvory. 

Usnesení č.47/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření kupní 
smlouvy mezi obcí Dvory a panem Vladimírem Jírou – 

odkoupení kanalizačního čerpadla včetně související 
soustavy. 

Usnesení č.48/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
mezi obcí Dvory a ČEZ Distribuce, a.s.   

25. 10. 2017 

Usnesení č.49/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje doplnění 
programu zasedání o bod č. 17 – Schválení uzavření 
dohody o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání mezi obcí Dvory a paní Helenou 
Potfajovou k 31.10.2017 a dále o bod č. 18 – 

Schválení zveřejnění záměru na pronájem 
nebytových prostor na adrese Veleliby č.p. 7. 

Usnesení č.50/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje skutečnost, že ZŠ 
a MŠ Dvory podá žádosti o dotaci na vybudování  
a úpravu dětského hříště v přírodním stylu u ZŠ a MŠ 
Dvory. 

Usnesení č. 51/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje ustavení komise 
na otevírání obálek pro veřejnou výzvu č. 5/2017 – 

oprava fasády a části střechy budovy na adrese 
Veleliby č.p. 7 ve složení : Šebela Roman, Bureš 
Milan, Luňáčková Andrea, Vilímková Petra, Břetenář 
Aleš. 

Usnesení č.52/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výši úhrady pro 
dopravní obslužnost na rok 2018 ve výši 180,- 
Kč/občan/rok. 

Usnesení č.53/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 
záměru na pronájem pozemku v areálu „Střelnice 
Dvory“ – pozemků p.č. 834 a st. 330, 331 v k.ú. Dvory 
u Nymburka. 

Usnesení č.54/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 
záměru na pronájem pozemků p.č. 2917/5, 1245/65 
a 1245/143 v k.ú. Nymburk. 

Usnesení č.55/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č. 8. 

 

Usnesení č.56/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zvolení nových 
členů do Rady školy – 2 členi volení zřizovatelem – 

paní Petra Vilímková, paní Pavlína Červinková. 

Usnesení č.57/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dohody 
o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího 
podnikání mezi obcí Dvory a paní Helenou Potfajovou 
k 31. 10. 2017 

Usnesení č.58/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 
záměru na pronájem nebytových prostor na adrese 
Veleliby č. p. 7. 
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KDU-ČSL TOP 09 

Dvory-Veleliby 

celostátně 

Ve dnech 20. a 21. října probíhaly po celé republice volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky. Celostátní výsledky již všichni dobře známe, pojďme se ale podívat na to, jak volby dopadly v  naší obci. 

Byla volební účast vyšší než celostátní průměr? Jaké strany by se do poslanecké sněmovny (dále jen PSP) dostaly,  

a které naopak ne, kdyby hlasovala jen naše obec? To vše najdete na následujících řádkách. Ještě před začátkem 

čtení je dobré upozornit na to, že statistika byla tentokrát vytvořena dohromady pro Dvory i Veleliby. 

Nejprve se pojďme podívat na již zmiňovanou 

volební účast. Ta v naší obci činila 60,69 %, celostátní 

průměr byl ještě o pár desetin vyšší a činil 60,84 %. Ve 

volebním okrsku naší obce by se do PSP dostalo celkem  

7 stran, na celostátním průměru se dostaly ještě navíc dvě 

strany, které v našem okrsku nedostaly potřebných  

5 procent a nedostali by se tak do PSP. Jednalo se 

konkrétně o strany TOP 09, která ve Dvorech a Velelibech 

získala 3,4 % (celostátně 5,31 %) a KDU-ČSL, která 

překvapivě nezískala ani jeden hlas (celostátně 5,8 %).  

U KDU-ČSL to je překvapivé minimálně z toho hlediska, že 

je považována za stranu silnou především v regionech. 

Nyní se podívejme na výsledky stran a hnutí, které se dostaly do PSP jak na celostátní úrovni, tak v našem 

volebním okrsku, ale v našem volebním okrsku získaly více procent, než celostátně. Prvním z nich ANO 2011, které  

u nás získalo 37,87 %, což je výrazně nad celorepublikovým výsledkem tohoto hnutí, který činil 29,64 %. Druhou 

stranou Strana přímé demokracie Tomia Okamury, kterou u nás volilo 12,12 % voličů a celostátně 10,64 %. Třetí 

byla KSČM s 9,84 % ve volebním okrsku Dvory-Veleliby a 7,76 % celostátně. Další byla ČSSD, která v našem volebním 

okrsku skončila s 8,33 % a celostátně s 7,27 %, poslední stranou, která u nás získala více hlasů než v celé republice 

byly Starostové a nezávislý, kteří získaly 7,57 %, respektive 5,18 % celostátně. 

Strany, které naopak u nás oslovily méně voličů, než celostátně byly dvě. První byla Pirátská strana 8,71 %, 

respektive 10,79 % celostátně a ODS 5,68 %, respektive 11,32 % celostátně. Zajímavostí je Strana zelených, která 

v našem volebním okrsku získala 1,51 % hlasů, což by jí oproti celostátnímu výsledku (1,46 %) stačilo k získání 

státního příspěvku. 

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY V ČÍSLECH 
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Tabulky a grafy: Matěj Prášil – redaktor 

Zdroje dat: www.volby.cz (web ČSÚ) 

 



 

Podzimní olympiáda  

V sobotu 23. 9. 2017 se konal již třetí ročník naší 

sportovní olympiády, kterou pořádá obec a střelecký 

klub. Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak se sešlo na 

dvacet soutěživých dětí obutých v holínkách  

a oblečených v pláštěnkách. Soutěžili jsme v již 

tradičních disciplínách – hod na koš, kop na bránu, 

skok daleký, slalom mezi kužely, pétanque a střelba 

ze vzduchovky. Sportovní klání zakončil závěrečný 

běh, tentokrát se kromě mužů přidaly i ženy. 

Výsledky byly vyhlášeny na střelnici, kde jsme pro 

vítěze připravili stupně vítězů, medaile a sladkou 

odměnu. Na závěr jsme si opekli vuřty a nebýt zimy  

a deště, seděli bychom dlouho do noci. Děkujeme 

všem účastníkům a rodičům, co pomáhali na 

stanovištích. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

 

 

Nohejbalový turnaj ve Velelibech 

Dne 30. září se konal 3. ročník svatováclavského 

nohejbalového turnaje trojic ve Velelibech. Turnaje 

se zúčastnilo deset týmů, z nichž jeden tým byly 

pouze ženy. Jako zázrakem v tom zářijovém nečase 

skvěle vyšlo počasí, sv. Václav nám opravdu přál. 

Třetí místo vybojovali BOURÁCI z Nymburka, na 

druhém místě se umístily VŠECHLAPY a všem kraloval 

tým TEREZKY, také z Nymburka. Na letošním ročníku 

jsme zvolili netradiční ceny a to živé. Na 3. místě 

číhali TŘEBOŇŠTÍ KAPŘI, pro 2. místo byly ustájeny 

DOMÁCÍ KACHNY a na 1. místě dupali DOMÁCÍ 

KRÁLÍCI. 

Za všechny pořadatele bychom rádi poděkovali našim 

sponzorům, tj. p. Pokorný, OÚ Dvory, p. František 

Turták, p. Milan Bureš, p. Roman Šebela a všem, kteří 

nám pomáhali, tj. pí. Pavlína Příkopová, pí. Veronika 

Tylová a p. Milan Bureš. 

Všem zúčastněným děkujeme a na viděnou v příštím 

roce. 

Koucký Michal, Fiala Tomáš, Fiala Aleš – pořadatelé 

 

Vítání občánků 

V neděli 8. 10. 2017 se zasedací místnost na obecním 

úřadě proměnila ve slavnostní a přivítali jsme tři 

nové občánky Adélku Brabcovou, Viktorku 

Kudrnovou a Vašíka Senohrábka.  Kromě 

slavnostního projevu paní starostky jsme si vyslechli 

písničku a básničky dětí z naší základní školy. Dětem  

i rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a společně 

strávených chvil. Paní učitelce a dětem ze ZŠ 

děkujeme a těšíme se, co si připraví na příští rok. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

STALO SE 

 

 



 

Divadlo „Ježibaby z Babína“ 

V neděli 15. 10. 2017 v naší sokolovně ožili dvě 

Ježibaby a další tradiční a pohádkové postavy. 

Představení bylo určené pro děti a jejich rodiče, 

kterých se sešlo na 60. Pohádku si pro nás připravilo 

A-Z Divadlo Milovice. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Adventní vyrábění pro dospělé 

v podvečer 30. 11. 2017 se na obecním úřadě sešly 

ženy, aby si vytvořily květinovou dekoraci na stůl  

a dveře. Bylo nás devět tvořilek a pod vedením paní 

Langrové jsme tři hodiny vyráběly, lepily a zdobily 

adventní a závěsný věneček. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Rozsvícení vánočního stromečku  

V sobotu 2. 12. 2017 odpoledne, den před adventní 

nedělí jsme se sešli na návsi, abychom se na chvilku  

v předvánočním shonu zastavili, poslechli si děti  

z naší mateřské a základní školy, rozsvítili stromeček, 

ochutnali svařáček a napečené dobroty. Počasí nám 

přálo a tak účast obyvatel byla hojná. Hodně 

návštěvníků se po vystoupení zdrželo a povídalo si 

(tak by to mělo vypadat a bylo to super). Vystoupení 

dětí bylo skvělé jako vždy, letos ho ještě doplnily děti 

převlečené za anděly. Moc děkujeme paní učitelkám 

za přípravu a vedení dětí.  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Koncert ve Velelibech 

V čase první adventní neděle 3. 12. 2017 proběhl  

v místním kostele koncert dětí ze ZUŠ Pečky. Zhruba 

sto diváků si vyslechlo pásmo vánočních písní  

a koled, za doprovodu hudebních nástrojů. Ku škodě 

byla pouze malá účast místních obyvatel, ale i tak 

bylo vystoupení hodnotné. 

Roman Šebela – zastupitel 

Vánoční tvoření pro děti 

odpoledne 6. 12. 2017 jsme se sešli v základní škole, 

abychom s dětmi vyrobili drobné dárečky a dekorace 

na Vánoce. Děti si mohly vyrobit svícínek, anděla, 

přáníčko, obrázek z vosku, ozdobit šišku a perníčky. 

Při výrobě nám hrály koledy a vládla sváteční 

atmosféra. Vyrábět přišly i děti, které do naší školy 

nechodí, což nás velice potěšilo.  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 



 

 

Veleliby – Na Štědrý den 24. 12. 2017 proběhne již tradiční půlnoční mše od 24:00 hodin v místním kostele. Těšíme 
se na hojnou účast nejen místních, ale i přespolních a těšit se můžete nejen na vlídné slovo, ale i na malé 
občerstvení v režii občanského sdružení Veleliby 08. 

Veleliby – V době mezi Vánocemi a Silvestrem proběhne pod záštitou občanského sdružení Veleliby 08, další 
celodenní „Výlet za poznáním". Cíl výletu je překvapením pořadatelů. Den a přesný čas srazu bude vyvěšen na 
obvyklých místech a je pro všechny věkové kategorie od školní mládeže po seniory. Výlet nebude příliš fyzicky 
náročný. 

Veleliby – V poslední den roku 2017 neporušíme tradici a opět se sejdeme 
na místní návsi ve Velelibech, kde vyčkáme půlnoci a oslavíme příchod 
nového roku. Tradiční opékání špekáčků vystřídají stoly prostřené  
z donesených dobrot. Teplé oblečení a dobré jídlo a pití s sebou.   

Tip pro „Ježíška“ 

Před rekonstrukcí sokolovny jsme se rozhodli uspořádat ještě divadelní 
představení pro děti i dospělé. Z provozních důvodů proběhnou oba v 
jeden den a to v sobotu 27. 1. 2018. Obě divadelní představení si pro nás 
připravil DS Vojan z Libice nad Cidlinou.  

Přijměte tedy pozvání na: 

Dvory - „Pohádka do hajan“ - pohádka o vnoučatech, která přemluví 
babičku, aby jim přečetla na dobrou noc pohádky. Dva příběhy děti nejen 
pobaví, ale zároveň je i poučí o lepších i horších lidských povahových vlastnostech. Vyprávěné pohádky se na jevišti 
objeví v činoherní podobě a navíc budou doplněny melodickými písničkami.  

Dvory - „Nevěsta k pohledání“ - mladý, ne příliš úspěšný, malíř Charles je manipulován svojí milenkou do výhodné 
svatby s „nevěstou k pohledání“. Pronajme si prostorný byt a objedná si v agentuře reprezentativní obsluhující 
personál k očekávané návštěvě bohaté rodiny. Dostaví se ale prostá venkovská dívka. Svojí bezelstnou, a trochu 

naivní, povahou začíná otvírat oči svému pánovi. Změní on názor na svou milenku a na bohatou nevěstu? Které  
z dívek dá přednost? A tak se Charles postupně dostává do kolotoče bláznivých situací, jak už to v komedii bývá... 

Lístky s místenkami na obě představení si můžete zakoupit již nyní před Vánoci a věnovat jako vánoční dárek svým 
blízkým. Předprodej zajišťuje Martina Prášilová, tel. 607813553, email: martinaprasilova@seznam.cz. 

Informace pro děti - karneval 

Vážení občané, jak jsme vás již několikrát informovali, na začátku příštího roku by měla začít 
částečná rekonstrukce sokolovny, která omezí provoz i na sále. Z tohoto důvodu se zamýšlený 
karneval konat nebude. Je nám to líto, ale věříme, že z dlouhodobějšího hlediska je lepší 
vynechat jeden karneval, ale mít upravenější sokolovnu a konečně důstojnější toalety a 
vyměněné topení.  

2. 6. 2018 Den dětí s Honzou Krejčíkem – zahrada ZŠ Dvory 

25. 8. Sraz rodáků – Dvory 

 

 Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estranky.cz; www.zsmsdvory.cz a nástěnky v obou 

obcích  

Změna termínu vyhrazena 

 

  

ZVEME VÁS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI 

 

 
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 
16. září v hlavní soutěži 29. ročníku Memoriálu Františka Myšky LM, SM 60 celkem startovalo 20 střelců. Vítězem 

soutěže se stala Hulíková Dana 588 b., z našich 4. místo Stránský M. 580 b., 8. m. Bajtalon R. 

23. září v 8. ročníku „Poslední letní výstřel“ 3P, VP 15+15 startovalo 34 střelců. Ve SP startovalo 21 střelců, z našich 

2. m. Festa J., 5. m. Bajtalon R., 6. m. Davídek V., 7. m. Hofman Vl., 11. m. Starosta P., 16. m. Řehák J., 17. m. Hozák 

V., 18. m. Čada M., 20. m. Davídek F. Ve VP strartovalo 13 střelců z našich 3. m. Starosta P., 5. m. Hofman V., 7. m. 

Bajtalon R., 8. m. Davídek V., 12. m. Řehák J. 

14. října v lize Dvory-Křinec SP, VP 15+15 startovalo 42 střelců z toho v SP 25 střelců. Z našich 2. m. Starosta P., 3. 

m. Bajtalon R., 4. m. Novák D., 5. m. Davídek V., 8. m. Litera F., 11. m. Řehák J., 17. m. Hozák V., 19. m. Čada M., 22. 

m. Davídek F. Ve VP startovalo 17 střelců z našich 1. m. Starosta P., 3. m. Litera F., 4. m. Bajtalon R., 6. m. Řehák J., 

8. m. Davídek V., 9. m. Novák D., 12. m. Hozák V. 

25. října v 22. ročníku „O vánočního kapra“ SP, VP 5+15 celkem startovalo 59 střelců. V soutěži SP startovalo 33 

střelců z našich 9. m. Hofman Vl., 11. m. Bajtalon R., 16. m. Davídek V., 21. m. Starosta P., 23. m. Vrátný T., 27. m. 

Litera F., 30. m. Kvíz T., 31. m. Konrád J. Ve VP startovalo 26 střelců z našich 11. m. Konrád J., 12. m. Starosta P., 15 

m. Hofman V., 17. m. Kvíz T., 19. m. Bajtalon R. 

František Davídek 

Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka; 
SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole 

STOLNÍ TENIS 
Nejdříve vás seznámím s připravovaným Vánočním turnajem. TJ Dvory pořádá 23. 12. 2017 Vánoční turnaj ve 

stolním tenisu, zveme všechny spoluobčany, přijďte si zahrát. Prezentace v 8:30, zahájení v 9:00 hodin.  

Sezónu 2017-2018 jsme zahájili první týden v říjnu. Jak jsem uvedl v minulém zpravodaji o účasti družstev v soutěži. 

Družstvo „A“ v I. třídě, tato třída je pro naše družstvo velmi obtížná, proto tomu odpovídají i výsledky průběžné 

soutěže.  

Toto se dá říct o družstvu „B“ ve III. třídě, kde chybí hráčům větší zkušenosti, to také odpovídá postavení mužstva 

v tabulce. 

Družstvo „C“ ve IV. třídě hraje podle svých možností, zatím to je půl na půl výher a proher. 

Dále bych se chtěl zmínit o úspěchu jednoho z členů našeho oddílu, který je již 16 let členem českomoravského 

klubu veteránů ve stolním tenise, jedná se o našeho člena Emila Schovance. Českomoravský klub pořádá každý rok 

8 turnajů po celé republice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Schovanec 

 



 

Rád bych vám představil skupinu historického šermu Poutníci štěstěny, ta vznikla před sedmi lety, zakládal jsem ji 

osobně. Vznikala jako sdružení občanů se společným zájmem. Za její vznik vděčím velmi také své nynější ženě, která 

je dlouholetá členka divadla A-Z Divadlo a má na svých bedrech tedy velkou část zodpovědnosti za divadelní  

a scénickou část naší činnosti. 

Hlavní činností skupiny se stalo 

cestování po hradech a zámcích, 

šerm a pořádání zážitkových akcí 

nejen pro děti. Během několika 

let fungování se skupinou 

protočilo několik členů, ale 

šermířské jádro ve směs stále 

zůstává. Vyrobili jsme vlastní 

sportovní disciplíny se 

středověkým tématem a začali 

jsme již nejen pomáhat při 

různých příležitostech, ale již  

i pořádat celodenní akce, 

v Milovicích to pak byli třeba dva 

ročníky historických bitev 

s pohádkovou tématikou, různá setkání šermířů a jiné.  

Koncem letošního roku měníme místo našich tréninků. Přesídlujeme k Vám do Dvorů, připravujeme se zde na 

vystoupení, které budete mít možnost zhlédnout v srpnu na setkání rodáků. Zde vám představíme naše středověké 

disciplíny, děti si budou moci 

zasoutěžit a prohlédnout repliky 

palných i chladných zbraní, 

chybět nebude ani ukázka 

středověkého tábora. Další 

představení je v jednání. 

Trenérem Poutníků Štěstěny jsem 

já, Jan Koráb, šerm dělám od roku 

1998 a o divadelní stránku se 

v naší skupině stará má žena Jitka 

Korábová, která je od r. 2008 

aktivní členkou A-Z Divadla.  

Pokud je Vám činnost naší 

skupiny blízká a je Vám mezi 18  

a 100 lety, rádi Vás přivítáme ve 

svých řadách.  Máme u nás  

i mladší členy, ale ti to mají trošičku těžší, potřebují písemný souhlas rodičů, pokud jej budou mít, můžeme je mezi 

námi přijmout už od 15 let.  

 

Za Poutníky štěstěny, Jan Koráb 

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU POUTNÍCI ŠTĚSTĚNY 



 

  

NEPLACENÁ INZERCE 

 

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.  
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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
      

Podlahářství 
kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah 

pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin 

plovoucí podlahy, palubky a vinyl 

Elektroinstalace 
montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů 

JAROSLAV KAREL 
Veleliby 46       tel.: 602 148 844 

Nymburk 288 02           tel. zázn.: 325 593 491

        fax: 325 593 491

       

TRUHLÁŘSTVÍ 
oprava, úprava, renovace starého, starožitného nábytku, hodin 

a výroba replik 

tel.: 602 252 782 

e-mail: kralovsky.pavel@seznam.cz 
Dřevěný interiér 

ul. Purkyňova 649 

Nymburk 288 02 

Montamilk, s. r. o. 

 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 

 +420 773 974 001  info@alarmynymburk.cz 

 Alarmy JABLOTRON 

 Kamerové systémy 

 Automatizace 

 Elektroinstalace 

 Centrální vysavače MENRED 

www.alarmynymburk.cz 


