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SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení posledního čísla obecního čtvrtletníku v tomto volebním období. Chtěl bych stručně zrekapitulovat
uběhlé čtyři roky v naší obci.
Řekl bych, že se udělal veliký kus práce a nezbylo moc věcí k dodělání, které si končící zastupitelstvo dalo za cíl. Jsem
velice rád, že se podařila oprava hlavních komunikací jak ve Dvorech tak nakonec i ve Velelibech. Další prioritou byla
oprava chodníků při hlavních silnicích, částečná rekonstrukce budovy sokolovny a narovnání vlastnických práv na
střelnici. Samozřejmě i mnoho dalších menších akcí, které zde nebudu jmenovat. Z mého pohledu jedinou významnou
černou nebo možná spíše zelenou skvrnou na práci zastupitelstva je požární nádrž uprostřed obce. Její vyčištění
a zkulturnění by mělo být prioritou pro příští zastupitelstvo a doufám, že tato „skvrna“zmizí již v roce 2019.
Závěrem bych chtěl poděkovat jménem celého zastupitelstva obce za Vámi vznesené připomínky a návrhy pro zlepšení
života v obci.

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: K. Brabcová; P. Červinková; N. Holická; L. Švadlenková; B. Soukalová; P. Vilímková

PODĚKOVÁNÍ KONČÍCÍ STAROSTKY OBCE
Za několik málo dní končí volební období a zvolíme si nové zastupitelstvo obce. Ráda využiji této
příležitosti, abych poděkovala zastupitelům za jejich svědomitou práci, kterou v uplynulém volebním období
vykonávali. Děkuji za jejich spolupráci a přeji všem hodně osobních a pracovních úspěchů, ať mohou v klidu
vykonávat svou práci.
Velké poděkování chci vyjádřit p. Martině Prášilové, která vedle své práce ještě obětovala nemalou část
volného času a vždy s ochotou zajišťovala a organizovala kulturní akce v obci. V této náročné práci ji vždy ochotně
pomáhal i manžel, který nám naše akce vždy velice vtipně moderoval. Za to mu patří velké poděkování. Ing. Andrea
Luňáčková je účetní obce a byla vždy mojí pravou rukou. Vzorně vede účetnictví obce, které prošlo kontrolou vždy
bez chyb. I svůj volný čas věnuje ochotě obci a pomáhá při všech akcích konaných v obci. Děkuji za spolupráci a přeji
hodně úspěchu jak v osobním tak profesním životě. Poděkování patří též učitelskému sboru v čele s ředitelkou Mgr.
Jarmilou Blažkovou za jejich krásná dětská vystoupení při pořádání kulturních akcí v obci. Nesmím opomenout ani
spolupráci s panem Vladimírem Pokorným a jeho spolupracovníky, kteří se nám ochotně starají o odvoz bioodpadu.
Kdykoli obec potřebovala pomoc s mechanizací, vždy nabídl svou pomoc. Patří mu velké poděkování a věřím v jeho
další spolupráci s obcí. Ing. František Formánek je naším dlouholetým svědomitým kronikářem. Jeho práce si
nesmírně vážím a to nejenže vzorně vede kroniku obce, ale ještě si připravuje přednášky o založení obce, její historii
a beseduje na toto téma s občany. Za vedení kroniky a přednášky pro občany mu patří velké poděkování.
S nápadem vydat zpravodaj obce přišel Matěj Prášil. Tohoto úkolu se ujal a je jeho redaktorem. O zpravodaj je velký
zájem a má velký úspěch u občanů. Děkuji za jeho obětavou práci, kterou vykonává při studiu, a přeji mu hodně
úspěchů. Sluší se poděkovat za spolupráci a reprezentaci obce Střeleckému klubu, fotbalovému oddílu, oddílu
stolního tenisu. Děkuji a přeji hodně osobních a sportovních úspěchu. Občanskému sdružení Veleliby 08 děkuji za
spolupráci a přeji hodně sportovních a kulturních akcí. Nerada bych zapomněla na některého ze svých
spolupracovníků, kterých bylo za 20 let působení ve funkci starostky mnoho. Proto děkuji všem, kteří se podíleli na
práci v obci a přeji hodně osobních a pracovních úspěchu v nastávající práci.
Marie Hodboďová – končící starostka obce

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY
Školní rok 2018/2019 začal pro nás pedagogy trošku netradičně. Do školy jsme nastoupili již 23. 8. 2018 z důvodu
přípravy prostor školy a školky na Sraz rodáků, který pořádala obec Dvory dne 25. 8. 2018.
Vše se podařilo na jedničku, a tak bych chtěla tímto poděkovat pí. uklizečce Pavlíně Šimonové a pí. kuchařce Jitce
Launové za úklid po malování a pedagogickému sboru za přípravu výzdoby všech prostor školy a místní sokolovny.
Vynaložené úsilí se vyplatilo. Do školy přišla celá řada návštěvníků, jak z řad bývalých žáků, tak z řad
možná budoucích žáků. Potěšil mě i zájem o chod naší školičky a veliká chvála od všech, se kterými jsem měla tu
čest si třeba jen krátce popovídat.
Letošní školní rok začal 3. 9. 2018 slavnostním přivítáním prvňáčků, kterého se účastnila již tradičně
starostka obce pí. Hodboďová a pí. Luňáčková.
(Musíte mi odpustit, že neuvedu jejich jména, jelikož jsem vázána novou směrnicí EU o ochraně osobních údajů). Do
první třídy nám nastoupilo pět prvňáčků, z čehož máme radost, i když bychom jich potřebovali pro naplnění školy
dvakrát tolik.
Počet žáků nám bohužel v tomto školním roce klesl pod hranici stanovenou vyhláškou o počtu žáků ve
třídách, a proto jsem byla nucena žádat zastupitele obce o povolení výjimky z počtu žáků. Není to poprvé a asi ani
naposled, kdy křivka počtu žáků klesá. Je to hlavně z důvodů odchodu početného pátého ročníku a někteří rodiče se
rozhodli pro vzdělávání na nymburských školách.
Na všem je ale potřeba hledat něco pozitivního. Jak mě učila moje maminka, všechno zlé, je pro něco
dobré. V menším počtu žáků se můžeme každému opravdu věnovat individuálně, což přispívá ku prospěchu našich
žáků. Můžeme žáky rozvíjet po všech stránkách jejich zájmů, pomáhat slabším a v neposlední řadě rozvíjet i nadané
žáky. Lépe uhlídáme jejich bezpečnost, všimneme si, když mají naši žáci nějaké problémy a můžeme na ně okamžitě
reagovat.
Výuku jsme zahájili dvěma projekty. Ten první byl jednodenní s názvem „Bezpečná cesta do školy“. Jeho
úkolem bylo zopakovat si se žáky, jak se bezpečně dostat do školy a jak se správně chovat v silničním provozu.
Druhý projekt byl dvoudenní s názvem „Co zajímavého mi přinesly prázdniny“. Zde děti pracovaly ve skupinkách.
Připravily si pro spolužáky aktivitu, kterou se během prázdnin naučily např. při pobytu na táborech, soustředěních,
výletech a třeba i u prarodičů. Jejich úkolem bylo naučit to své spolužáky. Všichni jsme se zapojili včetně pí. učitelek
a báječně jsme si to užili.

Od 3. září probíhá provoz také v naší mateřské škole, kterou navštěvuje v současné době 20 dětí, čímž je
naplněna její kapacita. Jako již v několika předešlých letech přijímáme do naší mateřské školy děti, kterým budou tři
roky do konce kalendářního roku, či po domluvě s rodiči, děti narozené v měsíci lednu.
Po celý měsíc září probíhá v MŠ adaptační období, kdy si nově přijaté děti zvykají na nové prostředí, kamarády
a paní učitelky. Seznamují se také s pravidly bezpečnosti v prostorách MŠ a na školní zahradě. Paní učitelky
společně s dětmi tvoří také pravidla společenského chování.
Na závěr bych chtěla popřát všem úspěšný a klidný školní rok.
Jarmila Blažková – ředitelka ZŠ a MŠ Dvory

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
25. 6. 2018
Usnesení č.38/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje doplnění
programu zasedání o bod č. 15 a bod č. 16):
15) Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi obcí
Dvory a firmou Pivovar Nymburk s.r.o..
16) Schválení uzavření Smlouvy o nájmu mezi obcí
Dvory a ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Dvory.
Usnesení č.39/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Závěrečný účet
hospodaření obec Dvory za rok 2017 bez výhrad.
Usnesení č.40/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje
usnesení č. 26 /2018 ze dne 23. 4. 2018.

revokaci

Usnesení č.41/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění
Veřejné výzvy č. 4/2018 – Výstavba chodníku v obci
Veleliby.
Usnesení č. 42/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provádění servisních
služeb uzavřené mezi obcí Dvory a panem Davidem
Ottomanským.
Usnesení č.43/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č. 3.
Usnesení č.44/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Smlouvy o nájmu mezi obcí Dvory a ČSS, z.s. –
sportovně střelecký klub Dvory.
Usnesení č.45/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících
k podnikání mezi obcí Dvory a firmou Pivovar
Nymburk s.r.o..

Usnesení č.46/2018
Zastupitelstvo obce Dvory neschvaluje poskytnutí
dotace na činnost pro Okresní myslivecký spolek
Nymburk.
14. 8. 2018
Usnesení č.47/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje
programu zasedání o bod č. 16) :

doplnění

16) Schválení uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí
Dvory a firmou HALKO stavební společnost, s. r.o.
Usnesení č.48/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo mezi obcí Dvory a panem Jaroslavem
Karlem.
Usnesení č.49/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Základní pravidla
postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů.
Usnesení č.50/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vybudování WC
v areálu Střelnice Dvory.
Usnesení č. 51/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí
finanční podpory pro ZŠ a MŠ Dvory – výstavba
multifunkční sestavy na hřišti v areálu školy
Usnesení č.52/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek Veřejné
výzvy č. 4/2018 – Výstavba chodníku v obci Veleliby.
Výstavbu bude provádět firma HALKO stavební
společnost, s.r.o.
Usnesení č.53/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č. 5.
Usnesení č.54/2018
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo mezi obcí Dvory a firmou HALKO
stavební společnost, s. r.o.

PODĚKOVÁNÍ KONČÍCÍHO REDAKTORA
Pediatři rozlišují několik stádií vývoje dítěte – novorozenec (do prvního měsíce života), kojenec (do prvního
roku života a batole (do let tří). Obecní zpravodaj se po aplikování na stejnou škálu vývoje ocitl již minulým číslem
ve třetím věku svého života a tak se úspěšně přehoupl do období předškolního věku.
Rozhodně se v tento okamžik patří poděkovat pravidelným, či jen občasným přispěvatelům do obecního
zpravodaje: zastupitelům obce – jmenovitě pak Martině Prášilové, Marii Hodboďové, Romanu Šebelovi a Aleši
Břetenářovi, údržbáři obce Martinu Prášilovi, členům obecních sportovně-výchovných spolků – Emilu Schovancovi
a Františku Davídkovi, obecnímu kronikáři Františku Formánkovi, včelařce Marii Jiroušové, učitelkám ZŠ a MŠ Dvory
– Boženě Soukalové, Lence Pácalové, Pavlíně Červinkové, Nadě Holické a ředitelce ZŠ a MŠ Dvory Jarmile Blažkové.
Upřímně doufám, že jsem ani na jednoho přispěvatele nezapomněl, pakliže ano, velmi se mu omlouvám.
Dovolte mi, abych se teď s již předškolákem – zpravodajem – rozloučil a popřál mu ještě mnoho úspěšných
čísel (o které jistě nebude v rukou nové redaktorky Ing. Lucie Kopalové nouze). Doufám, že zpravodaj předávám
v dobré kondici a paní redaktorka Kopalová úspěšně přežije jeho období puberty, až se třeba za přibližně 15 let
dočkáme již úplně dospělého zpravodaje. To, že se mi v průběhu psaní tohoto posledního čísla porouchal počítač a
poslední řádky tohoto poděkování píši na počítači vypůjčeném je znamením toho, že zpravodaj předávám právě
v ten nejlepší čas.
Matěj Prášil – redaktor

OBNOVA PAMĚTNÍ DESKY
V den svátku svatého Václava v pátek 28. září proběhne u Základní a mateřské školy ve Dvorech odhalení
pamětní desky upomínající na smrt našich bývalých občanů, rodiny Šmolkových. Originál této desky byl od května
1946 umístěn na budově hostince č. p. 7 na návsi obce. Před rekonstrukcí bývalého hostince Šmolkových v letech
1955-1956 byla deska sejmuta a uložena na půdě této školy. Další osud původní pamětní desky není znám.
Obecní kronika uvádí: „Na hospodářství a hostinec rodiny Šmolkových byla uvalena v roce 1941 nucená správa.
V následujícím roce dostali rozkaz, aby celá rodina odjela na gestapo do Kolína. Odtud byli transportováni do
Terezína. Zde prožili muka a ponižování, hlad a bití, aby nakonec byli odvezeni pravděpodobně transportem do
Osvětimi, kde zahynuli v plynových komorách.“
Obnova desky proběhla k příležitosti 100. výročí založení republiky československé, které budeme slavit 28. října
tohoto roku.

Matěj Prášil – redaktor

STALO SE
Sraz rodáků a přátel obcí Dvory a Veleliby
V sobotu 25. 8. 2018 proběhla dlouho
připravovaná akce „Sraz rodáků a přátel obcí
Dvory a Veleliby.“ Postupně jsme se snažili
získat kontakty na bývalé občany obcí a odeslali
jim pozvánku o připravované události. Rovněž
všichni obyvatelé obou obcí dostali pozvánky do
svých schránek. Na pozvánkách byla vyfocena
opona, která je nyní jako opravená vystavená
v 1. patře obecního úřadu. Programem jsme se
snažili oslovit všechny věkové kategorie.
Během dopoledne bylo možné prohlédnout
obecní úřad, školu, střelnici a kostel ve
Velelibech. Od 13 hodin do 21 hodin probíhal
hlavní program na „sokoláku.“ Po úvodní řeči,
kterou si pro nás připravila paní starostka
a kronikář obce pan Formánek, sehráli pohádku
DS Milovice, poté vystoupily dvě kapely: „Jen
tak“ a „Mixér“, hraní bylo proloženo souboji
spolku „Poutníci štěstěny“. Během odpoledne si
děti mohly nechat namalovat obličej, vyrobit
obrázky z písku nebo navštívit stanoviště
u „Poutníků štěstěny“. Občerstvení si pro nás
připravila firma Faldo.
V sokolovně jsme připravili výstavu fotografií
a kronik z obce, akcí, spolků a života občanů. MŠ
a ZŠ Dvory si pro nás připravila výstavku prací
svých žáků, kroniky a fotografie. Vystavili jsme
i kulisy a hry, které se našly při rekonstrukci
sokolovny. V rohu přísálí sokolovny byl koutek
již neexistujících spolků a výstava předmětů,
které se našli v bývalé hasičárně. Čestné místo
a svůj stůl pak měly dvě formy na cihly, které
byly použity při stavbě sokolovny. Na pódiu byla
spuštěna po celou dobu výstavy prezentace
fotografií. Své místo měl v sokolovně i pan
Formánek, který představil svou novou knihu
„Velelibský kostel v proměnách času.“
Při této příležitosti si obec nechala udělat
upomínkové předměty (hrnek, magnetky, tužky,
samolepku se znakem obce a čokolády).
Předměty jsme za nákupní ceny prodávali a byl o
ně nebývalý zájem. Zdarma jsme dávali

k nákupu pohledy, na kterých jsou letecké
snímky našich obcí.
Podle ohlasů v návštěvní knize, osobních
rozhovorů a místy dojatých současných
i bývalých spoluobčanů se jednalo o povedenou
akci a patří dík všem zúčastněným.
Martina Prášilová – zastupitelka obce

Sportovní odpoledne – olympiáda
V neděli odpoledne se konal již 4. ročník
olympiády v naší obci. Počasí nám přálo
a sportovního klání se zúčastnilo 41 dětí, skoro
se mi chce říct, že to byl návštěvnický rekord.
Kromě tradičních disciplín jsme běh v holinkách
nahradili
překážkovou
dráhou
(slalom,
pneumatiky a překážky) a dětí ji běžely na čas.
Krásný byl závod v běhu, i když menší děti měly
padací karambol, ale nic vážného se nestalo.
Zúčastnila se početná skupina chlapců a mužů
15+, kde se všichni svými výkony nemusí vůbec
stydět.
Na střelnici jsme tradičně rozdali medaile,
sladkosti a opekli vuřty.
Děkujeme všem za účast, atmosféra byla super.
Martina Prášilová – zastupitelka obce

ZVEME VÁS
Dvory
28. 9. – 10 hodin – Dvory – Oslavy 100. výročí založení ČSR, kladení věnců, odhalení znovuobnovené pamětní
desky
5. – 6. 10. – KOMUNÁLNÍ VOLBY
3. 11. – kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad
prosinec – Sokolovna Dvory – Vánoční besídka ZŠ a MŠ Dvory
Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estranky.cz; www.zsmsdvory.cz a nástěnky v obou
obcích
Změna termínu vyhrazena

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB
16. června jsme pořádali soutěž „Dvorská šance VP 30+30.“ V soutěži startovalo 12 střelců z našich na 12. místě
Pulda P. Zároveň jsme 5. srpna pořádali Dvorský Benehrest MPu 500.
25. srpna se tradičně pořádala klubová akce pro členy, manželky, sponzory a hosty. Této akce se zúčastnilo 17
účastníků. V kategorii muži 1. m. Hejtman L., 2. m. Čada M., 3. m. Celler 4. m. Davídek V., 5. m. Litera F., 6. m.
Řehák J., 7. m. Bajtalon R., 8. m. Kupka, 9. m. Davídek F., 10. m. Kulka, 11. m. Lochman, 12. m. Vařejčko J., 13. m.
Čermák 14. m. Tomeš V.
V kategorii ženy 1. Bajtalonová, 2. m. Johnová, 3. m. Brzáková.
V kategorii manželské páry 1. m. Davídek + Johnová, 2. m. Bajtalonovi, 3. m. Čada + Brzáková, 4. m. Celler +
Šmejkalová.
8. září po čtyřech kolech ve střelecké lize Dvory – Křinec v LM 30+3x10 se z našich umístil na 1. m. Davídek V., 2. m.
Vrátný T. a 9. m. Kvíz T.
František Davídek
Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka;
SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole

STOLNÍ TENIS
Před novou sezónou 2018-2019 jsme v létě nezaháleli.
Když probíhala rekonstrukce sokolovny dřevo ze střechy a podlah z přísálí jsme rozřezali, naštípali a snesli do kůlen.
Dřevo budeme v zimě používat k zátopu.
Dále jsme vyspravili jeviště a vymalovali, kde jsme odpracovali celkem 120 hodin. Dále budeme v této činnosti
pokračovat, aby byl na dvoře sokolovny pořádek.
Novou sezónu 2018-2019 jsme zahájili v září. Tréninky máme dvakrát týdně – v pondělí a středu. První soutěžní
utkání zahájíme první týden v říjnu. Družstvo A má ve II. třídě hrací dny pátek od 18 hodin, družstvo B III. třída
středa 18:00, družstvo C IV. třída hrací dny čtvrtek od 18:00. Náš oddíl stolního tenisu má v této sezóně 19 hráčů.

Emil Schovanec

FOTBALOVÝ KLUB
I v novém soutěžním ročníku pokračuje spolupráce s týmem TJ sokol Bobnice. Sloučení týmů, které funguje od
loňského roku, se ukázalo jako dobrý nápad. Od počátku letošní sezóny se stále snažíme doplnit náš tým, ale ne
zcela úspěšně. Dosavadní výsledky však lehce naznačují, že bychom mohli být konkurence schopní týmům z přední
části tabulky.
Tabulka:

Rk. Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1

Lysá nad Labem B

3

3

0

0

17:3

9

2

Slovan Poděbrady B

3

2

1

0

10:4

7

3

FK Litol mládež

4

2

1

1

11:6

7

4

Poříčany B

3

2

1

0

11:7

7

5

Předhradí

3

2

0

1

11:5

6

6

Hořátev

3

2

0

1

8:3

6

7

Krchleby

3

2

0

1

7:2

6

8

Bobnice/ Dvory B

3

1

2

0

14:7

5

9

Bříství

3

1

0

2

6:7

3

10 MILČICE

3

1

0

2

3:10

3

11 Všechlapy B

4

1

0

3

5:18

3

12 Kostelní Lhota B

3

0

1

2

3:9

1

13 Straky B

3

0

0

3

3:15

0

14 Drahelice

3

0

0

3

1:14

0

Rozlosování podzim:

datum a čas

den domácí

skóre

hosté

26.8.2018 17:00

NE Bobnice/ Dvory B

7:0

Drahelice

2.9.2018 17:00

NE Kostelní Lhota B

3:3

Bobnice/ Dvory B

9.9.2018 17:00

NE Bobnice/ Dvory B

4:4

Poříčany B

16.9.2018 16:30

NE Bříství

6:2

Bobnice/ Dvory B

23.9.2018 16:30

NE Bobnice/ Dvory B

-- : --

Straky B

30.9.2018 16:00

NE Krchleby

-- : --

Bobnice/ Dvory B

6.10.2018 16:00

SO Bobnice/ Dvory B

-- : --

Lysá nad Labem B

14.10.2018 15:30

NE Bobnice/ Dvory B

-- : --

Slovan
B

21.10.2018 15:30

NE Hořátev

-- : --

Bobnice/ Dvory B

28.10.2018 14:30

NE Bobnice/ Dvory B

-- : --

Milčice

4.11.2018 14:00

NE Všechlapy B

-- : --

Bobnice/ Dvory B

11.11.2018 14:00

NE Bobnice/ Dvory B

-- : --

Předhradí

17.11.2018 13:30

SO FK Litol mládež

-- : --

Bobnice/ Dvory B

Poděbrady

Aleš Břetenář

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
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
Otevírací doba :
po-čt: 9:00 – 18:00
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
·
·
·
·
·

Alarmy JABLOTRON
Kamerové systémy
Automatizace
Elektroinstalace
Centrální vysavače MENRED

+420 773 974 001

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.
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