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Vážení spoluobčané,  

Od 26. 3. 2017 dojde k rozšíření Pražské integrované dopravy na Nymbursku. Zavedeno bude 7 nových autobusových 
linek PID a rozšířen bude provoz 4 stávajících linek PID. Ty nahradí 14 stávajících linek Středočeské integrované 
dopravy, včetně městské dopravy v Nymburce. Dojednává se také rozšíření platnosti jízdenek PID na železnici v této 
oblasti, a to včetně rychlíků. Dopravcem nových linek PID bude Okresní autobusová doprava Kolín a ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY. Nová autobusová linka PID je označena jako linka 434 a její nová trasa vede Nymburk - Dvory - 

Čilec - Straky - Milovice - Benátecká Vrutice - Benátky nad Jizerou. Z této linky byla vyřazena zastávka u Sempry ve 
Velelibech, neboť tato linka vede z Nymburka přes Všechlapský vrch do Velelib. Pro možnost využít předplatné jízdné 
je potřeba mít vystavenou průkazku PID. Tu lze zařídit na počkání v Praze na prodejních místech Dopravního podniku 
hl. m. Prahy. S sebou musíte vzít průkaz totožnosti (u dětí rodný list) a pasovou fotografii. V první polovině března se 
předpokládá vydání informační brožury s jízdními řády a informacemi o jízdném. Informační brožury budou na obecním 
úřadě. Podrobné informace najdete na webových stránkách pod tímto odkazem: https.//ropid.cz/integrace-nymbursko-

2017/.  

Věříme, že se vám bude lépe a rychleji cestovat. 

Začátkem roku došlo ke kácení tújí na hřbitově ve Dvorech a to z důvodu prorůstání kořenu pod náhrobky a mohlo dojít 
k jejich poškození. I v letošním roce se budeme scházet na besedách, kde přednáší Ing. František Formánek  
o zajímavostech z obce, o významných lidech, o historii. Beseda má název "STŘÍPKY Z OBCE". 

Jaké akce jsme si pro letošní rok dali do rozpočtu obce: 

Ve Dvorech chceme postupně opravit sokolovnu (sociální zázemí, rozvody elektřiny, připojení na kanalizaci a vodu, 

rekonstrukci bytu). Zastřešit kontejnery a zpevnit povrch na dvoře před obecním úřadem. Na tuto akci budeme usilovat 
o získání dotace, která má být vypsána v druhé polovině roku. U Skály zpevnit plochu pro lepší přístup a příjezd ke 
kontejneru a přidat ještě jeden kontejner na větve. Ve Velelibech máme naplánovanou revitalizaci sběrného dvora, 

novou barvu fasády by také měla získat místní hospoda. 

Ráda bych vás pozvala na kulturní a sportovní akce, které pro vás zastupitelstvo obce, občanské sdružení Veleliby 08, 
TJ Dvory a Střelecký klub Dvory pro letošní rok připravují. 

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 



 

 Půl roku v naší školičce utekl jako voda a my se můžeme opět ohlédnout a zhodnotit snažení dětí, žáků, 
pedagogů i rodičů. 

Můžeme s čistým svědomím říci, že všechny avizované akce školy (Halloweenský průvod, nocování, 
divadelní představení, vánoční dílničky, rozsvěcení vánočního stromu, Vánoční besídka atd.) proběhly v dobrém  
a přátelském duchu. Za což bychom chtěli poděkovat jak zastupitelům obce, kteří s námi na některých akcích 
spolupracují, tak radě školy a hlavně manželům Prášilovým.  

31. ledna dostali naši žáci pololetní vysvědčení a doufáme, že si tento den užili hlavně naši prvňáčci, pro 
které to je vždy první oficiální hodnocení jejich práce. Také paní učitelky v MŠ hodnotí, kam se posunuli jejich 
svěřenci. Zda se jim již nestýská po rodičích, jestli se zdokonalili v sebeobsluze, či v samostatnosti, zda se zařadili do 
kolektivu a naučili se vycházet s druhými dětmi. Samozřejmě, že je toho daleko více, co naši svěřenci musí umět  
a záleží hodně na aktivní spolupráci učitelů a rodičů, a abychom všichni táhli za jeden provaz ve prospěch dětí. 

V letošním roce došlo k mnoha změnám v resortu školství. Například probíhá integrace žáků s různými 
postiženími do škol. I na naší škole přibývají žáci s různými poruchami učení či chování. Další změna se týká termínu 
zápisu dětí do ZŠ. Nyní se zápis do prvního ročníku bude konat v období od 1. dubna do 30. dubna a do MŠ od  
2. května do 16. května 2017. Konkrétní datum bude vyvěšeno na nástěnce ve škole, na úředních deskách obce  
a webových stránkách školy (www.zsmsdvory.cz). 

No a co nás čeká ve druhém pololetí? Bude toho opět dost. Žáci základní školy začali jezdit na lekce plavání, 
čekají nás kulturní akce (divadelní představení), různé projekty, velikonoční dětské dílny, Čarodějnice, závěrečný 
výlet s ekologickým zaměřením, Dětský den, rozloučení se s páťáky atd. Mnoho těchto akcí podnikáme společně  
s dětmi mateřské školy. 

Na závěr bych chtěla popřát všem zaměstnankyním školy dobrou pohodu, hodně zdraví a pevné nervy do 
další práce. Dětem a žákům naší školy hodně úspěchů a radosti z dosažených výsledků 

Více informací, fotografií z akcí MŠ i ZŠ naleznete na webových stránkách školy. 
 

Mgr. Jarmila Blažková – ředitelka ZŠ a MŠ Dvory 

 

 

 

 

Rád bych Vám poděkoval za třídění odpadů a odnáškou na sběrná místa v obcích, třídění 

je stále lepší a lepší. Bohužel se ale najdou stále občané, kteří třídí stylem vše do jedné 

kartónové krabice (plast, plechovky, papír, polystyren, apod.) a šup s tím na ,,sběrňák‘‘, je 

vytříděno a doma uklizeno.  

Nemluvě o věcech, které patří do dvakrát v roce přistaveného velkoobjemového 

kontejneru. Dále elektrospotřebiče, pro které je též dvakrát v roce svoz zajištěn. Pro mě 

nepochopitelnou věcí je, že se tyto věci na sběrném místě objevují tak čtrnáct dní před 

samotným přistavením kontejneru, což ještě není tak špatné (alespoň se to odveze), ale někdo 

to musí naložit, že? Větší problém nastává, když se na sběrném místě začnou tyto věci objevovat 

týden po odvozu kontejnerů. Potom nám půl roku hyzdí sběrné místo a jsou stížnosti na 

nepořádek. 

Dále jsem chtěl poprosit o sešlapávání PET lahví a tetra packů. Jen pro zajímavost jsem 

provedl pokus a do 10 l kbelíku jsem vložil max. 5ks 1,5 l nesešlapaných lahví, sešlapaných se 

vešlo 12ks. Dalším problémem, jsou často plné kontejnery na papír. Zde bych též poprosil  

o sešlapání popřípadě rozřezání kartonových krabic. Jeden příklad z minulého týdne. Společně 

svázaný polystyren s kartonem od kuchyňské trouby a krabice od TV též plná polystyrenu, 

igelitových sáčků apod.  

Proto prosím, třiďte odpad, ale ne jen odnesením na ,,sběrňák‘‘, ale roztříděním do 

příslušných nádob. 

Děkuji Martin Prášil – pracovník údržby obce 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 

UPOZORNĚNÍ – SBĚRNÝ DVŮR 

 

 



 

 Předjaří je doba, kdy začínají kvést lísky a olše, které jsou pro včely prvními zdroji pylu. Zima a mráz nejsou 

příčinou toho, že se některá včelstva nedočkají jara. V zimě byly včely semknuty v zimním chumáči a zásob tak 

spotřebovaly málo. Se stoupající venkovní teplotou začínají včelstva plodovat a tím spotřebovávají více zásob. Při 

jejich nedostatku mohou včelstva uhynout. 

Dalším nebezpečím je, když delší dobu nenastane několik teplejších dnů a včely nemohou z úlů na prolet, 

aby vyprázdnily výkalové váčky. Pak kálejí v úle a mohou uhynout na úplavici. Když je ale vše v pořádku, prolet, 

který je pro včelaře svátkem, proběhl, tak včely zbytečně nerušíme. Zateplíme strůpky a kontrolu provádíme pouze 

na podložkách. Vlhká podložka svědčí o tom, že matka ploduje a podle délky proužků měli máme letmý přehled  

o stavu zásob.  

V polovině března za příznivého počasí provedeme první předjarní prohlídku včelstva. Poznamenáme si sílu 

včelstva, množství zaplodovaných plástů a množství zásob. Podle potřeby zásoby doplníme, buď zásobními plásty, 

které máme, nebo medocukrovým těstem, které položíme na vrchní rámky. V této době je pro včely důležité mít 

dostatek pylu. Kromě medu, pylu a vody, včely ke své výživě nic dalšího nepotřebují. Zatímco med obsahuje hlavně 

cukry, glukózu a fruktózu, hlavní výživnou složkou pylu jsou bílkoviny. A proto je pyl potřebný hlavně pro výživu 

plodu. První jarní generace včel, pro jejichž výživu je často omezený zdroj pylu, bývá oslabena.  

Při déletrvajícím nedostatku pylu nemohou krmičky pokračovat ve tvorbě krmné kašičky a včely odstraní 

otevřený plod. Nedostatek pylu v potravě dospělých včel se projeví výrazným zkrácením jejich života. V době, kdy je 

pylu dost, se mohou do úlů umístit pylochyty a rouskovaný pyl odebírat.  

Včela je z 90 % užitečná při opylování. Do deseti zbývajících procent patří med, vosk, pyl, rouskovaný a 

vypichovaný pyl, propolis, mateří kašička, včelí jed, trubčí mléko a úlový vzduch. Tyto produkty se uplatní v 

apiterapii a proto byl 30. březen prohlášen „Světovým dnem apiterapie, a to na počest českého rodáka doktora 

Filipa Terče, který tuto léčebnou metodu v roce 1875 vyzkoušel a objevil. 

Více informací o této metodě je možno nalézt na webových stránkách: www.capis.cz 

Marie Jiroušová – místní včelařka 

 

 

 

 
 

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům a sponzorům 15. Sportovního plesu. Především hlavnímu 

sponzorovi, kterým byl pan František Červinka a také novým občanům obce, kteří mě svou účastí mile potěšili. 

Avšak je mou nemilou povinností oznámit, že to byl patrně poslední ročník této akce. 

V posledních letech jsme se snažili naslouchat připomínkám z řad návštěvníků a postupně vše vylepšovat. 

Proběhla změna termínu, zvýšili jsme propagaci, zvolili hodnotnější ceny do tomboly, omladili personál  

a v neposlední řadě i inovovali a rozšířili nabídku na více než 50 druhů nápojů. S přispěním obce a také sponzorů 

bylo inovováno vybavení sokolovny včetně nových židlí ale ani to nenapomohlo vyšší účasti. 

Za sebe mohu říci, že jsem zklamán z přístupu členů TJ Dvory, jakož i ostatních občanů Dvorů a to nejen  

k jedinému plesu v obci, ale k většině akcí pořádaných v obci. V tomto ohledu mi dochází síly na pořádání dalších 

kulturních či sportovních akcí. Doufám, že se najde někdo s podobným elánem, jaký jsem měl před několika lety já  

a strhne k tomu i ostatní, protože bych byl opravdu nerad, aby naše obec dopadla, jako jedna z těch obcí, kde 

nejsou žádné dobrovolné spolky, hospody atp. a jediné místo kde se spoluobčané potkají, je autobusová zastávka 

před tím, než odtud odjedou za zábavou. 

Aleš Břetenář – předseda TJ Dvory 

MED, VČELY, VČELAŘI – PODLETÍ 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA 15. SPORTOVNÍ PLES 

 

 



 

 Změna jízdního řádu a zařazení Nymburka a okolních obcí do systému PID (Pražská integrovaná 

doprava). 

Od 26. 3. 2017 bude naše obec zařazena do systému PID (Pražská integrovaná doprava), kde funguje 
několik pásem, která jsou daná vzdáleností od hl. města Prahy. Pro občany jsme se pokusili zjistit změny, které 
nastanou: 

1. náš autobus bude mít číslo 434 a jeho trasa bude Nymburk – Straky – Milovice – Benátky nad Jizerou  
a zpět po stejné trase, 

2. změna trasy autobusu – autobus pojede do Velelib přes Všechlapský vrch a železniční přejezd ve 
Velelibech, bude zrušena zastávka ve Velelibech u Sempry, 

3. v Nymburce městskou dopravu nahradí naše číslo linky a další linky z ostatních tras. Linkou č. 434 se 
občané dostanou až na Polikliniku na sídlišti a do základní školy R.A.F. 

4. dětem a studentům stále platí potvrzená papírová průkazka. Čipová karta slouží jako elektronická 
peněženka. Lze jí nabíjet penězi a platit s ní dopravu v autobusu, 

5. Pokud má někdo měsíční kupón od ČSAP, přestává datem 26. 3. 2017 platit. Pro využívání měsíčních 
nebo čtvrtletních kupónů je třeba mít zařízenou papírovou průkazku, kterou vám vystaví na základě žádosti 
 v kancelářích ve stanicích metra Dopravního podniku hl. města Prahy (průkazové foto s sebou), průkazka je na 
počkání. Kupóny lze dokupovat i ve stanicích ČD (např. v Nymburce). Je možné využít i kartu zvaná „Lítačka“, ale 
tam se kupony musí prozatím nahrávat pouze v Praze, 

6. u řidiče si budeme moci zakoupit jednotlivou jízdenku, tak jak jsme zvyklí. Po novu musí jízdenky 
splňovat časový úsek, na který jsou zakoupeny (doba času se počítá dle jízdního řádu, nikoliv podle skutečné cesty) 
a zároveň musí splňovat i pásma, kterými se projíždí, ale s tím si jistě pan řidič poradí. 

Tyto informace jsme čerpali z webu www.ropid.cz a z telefonických hovorů s pracovníkem PID a ČSAP.  Na 
stránkách Ropidu je i předběžný jízdní řád, který nám zatím nedoporučili zveřejnit, protože se bude ještě upravovat.  
Bohužel informace jsou to předběžné a je možné, že se budou upřesňovat. Další informace a nový jízdní řád 

zveřejníme na webových stránkách obce, na vývěskách a v místním rozhlase. 

zastupitelstvo obce 

 

 

14. 11. 2016 

Usnesení č.67/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 
2017 mezi obcí Dvory a městem Městec. 

Usnesení č.68/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy o poskytnutí služeb mezi obcí Dvory  
a Liborem Černohlávkem – jedná se o umístění 
sběrné nádoby na jedlé oleje. 

Usnesení č.69/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán obnovy vodovodu 
a kanalizace. 

Usnesení č.70/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
dodatku ke Smlouvě o dílo mezi obcí Dvory a firmou 
HALKO stavební společnost, spol. s r.o.. 

Usnesení č.71/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 
na realizaci asfaltových povrchů cest v obci Dvory  
a Veleliby – práce budou prováděny firmou HALKO 
stavební společnost, spol. s r.o. 

 

 

 

Usnesení č.72/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo mezi obcí Dvory a firmou HALKO 
stavební společnost, spol. s r.o.. 

Usnesení č.73/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výběr 
dodavatele nábytku do kanceláří obecního úřadu – 
nábytek bude dodán firmou Čížek Zdislav, 
Poděbrady. 

Usnesení č.74/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9. 

Usnesení č.75/2016 

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

Usnesení č.76/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje neposkytnutí 
finančního daru MAS Svatojiřský les ve výši 50,- Kč na 
obyvatele. 

 

ZMĚNA JÍZDNÍHO ŘÁDU! 

 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 

 



 

Usnesení č.77/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Zprávu  
o uplatňování územního plánu. 

19. 12. 2016 

Usnesení č.78/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočet obce 
Dvory na rok 2017. Rozpočet byl schválený jako 
schodkový, v paragrafovém členění. Příjmy činí 
8.650.600 Kč a výdaje činí 9.150.000 Kč. 

Usnesení č.79/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje kalkulaci cen pro 
vodné a stočné na rok 2017. 

Usnesení č.80/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Plán inventur 
pro inventarizaci 2016 včetně ustavení inventarizační 
komise ve složení: Břetenář Aleš, Prášilová Martina, 
Šebela Roman. 

Usnesení č.81/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Stanovení 
závazného rozpočtového vztahu pro rok 2017 pro ZŠ 
a MŠ Dvory. 

Usnesení č.82/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje koupi 200 ks židlí 
do budovy Sokolovny Dvory – dodavatel Arris spol. 
s.r.o. 

Usnesení č.83/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 
pachtu pozemků a uzavření pachtovních smluv  
s následujícími subjekty – parcela č. 538 k.ú. Dvory  
u Nymburka – část: 19437 m2 bude propachtována 
panu Lejskovi, pozemek na parcele č. 538 k.ú. Dvory 
u Nymburka– část: 14117 m2 a pozemek na parcele 
č. 287/11 k.ú. Čilec bude propachtován společnosti 
SEMA Nymburk spol. s r.o., pozemky na parcele  
č. 256/48, 251/75, 286/3, 250/10 a 251/73, vše k.ú. 
Čilec budou propachtovány společnosti Agroprodukt, 
spol. s r.o. 

Usnesení č.84/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10. 

Usnesení č.85/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje navýšení odměn 
zastupitelů obce s účinností od 1. 1. 2017 dle 
ustanovení nařízení vlády č. 414/2016 Sb. ze dne 19. 
12. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 
Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev. 

Usnesení č.86/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření kupní 
smlouvy mezi obcí Dvory a panem Františkem 
Červinkou kanalizační čerpadlo včetně související 
soustavy. 

14. 2. 2017 

Usnesení č.1/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje změnu programu 
veřejného zasedání – doplnění o bod č. 18) Schválení 
uzavření smlouvy mezi obcí Dvory a Centrem 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.  
Usnesení č.2/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání Vyhlášky 
č. 1/2017 upravující Stanovení podmínek  
k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se 
účastní větší počet osob v obci Dvory. 

Usnesení č.3/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání Vyhlášky 
č. 2/2017 „Požární řád obce“. 

Usnesení č. 4/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání Plánu 
odezvy orgánů obce Dvory na vznik mimořádných 
událostí. 

Usnesení č.5/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Krizový plán 
obce Dvory. 

Usnesení č.6/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 
záměru na prodej pozemku p.č. 1245/143 v k.ú. 
Nymburk. 

Usnesení č.7/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výměnu vrat  
u budovy Dvory č.p. 18. 

Usnesení č. 8/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č.1. 

Usnesení č. 9/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 
veřejné finanční podpory občanskému sdružení 
Veleliby 08 ve výši 10.000,- Kč, Sportovně 
střeleckému klubu Dvory ve výši 10.000,- Kč a TJ 
Dvory ve výši 20.000,- Kč – poskytnutí další finanční 
podpory pro TJ Dvory ve výši 10.000,- Kč je 
podmíněna brigádnickou činností pro obec. 

Usnesení č. 10/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
Veřejno-právní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 
podpory mezi obcí Dvory a občanským sdružením 
Veleliby 08, Sportovně střeleckým klubem Dvory a TJ 
Dvory. 

Usnesení č. 11/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje koupi přístřešku 
a lavičky k nově umístěné autobusové zastávce v obci 
Dvory. 

Usnesení č. 12/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dvory a Centrem 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.

 



 

Vítání občánků 

V neděli 20. 11. 2016 jsme na obecním úřadě vítali 

naše malé občánky Elišku Líčkovou, Julii Liškovou, 

Sofii Výbornou, Lauru Horáčkovou, Patrika 

Schlehofera a Františka Procházku. Děti z naší ZŠ 

přednesly básničky a zazpívaly písničku, z rukou paní 

starostky naši nejmenší obdrželi pohádkovou knížku 

a maminky květinu a přání. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Střípky z historie obce III. 

Ve čtvrteční večer 24. 11. 2016 mohli být občané 

svědky poutavého vyprávění obecního kronikáře Ing. 

Františka Formánka. Na již třetím konání přednášky 

ze série Střípky z historie obce se sešlo okolo 15 

posluchačů, kteří se zájmem poslouchali 

historickému, ne však nezajímavému povídání. 

Adventní květinové aranžmá 

24.11.2016 se v naší základní škole konalo již tradiční 

adventní tvoření pro dospělé. Sešlo se nás 15 tvořilek 

a pod vedením paní Langrové jsme umotaly adventní 

věnec na stůl a dekoraci na dveře. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromečku 

Na první adventní neděli 27. 11. 2016 jsme zase po 

roce slavnostně rozsvítili stromeček na návsi. Děti  

z naší školky a školy si pro nás připravily koledy  

a vánoční básničky. Pro všechny byl připraven čaj, 

svařák a ochutnávka vánočního pečiva.  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Vyrábění pro děti 

Vánoční dílničky pro děti proběhly dne 7. 12. 2016  

v základní škole. U jednotlivých stanovišť si děti 

mohly vyrobit vánoční ozdoby sypané pískem, 

stromeček jako stojánek, stromeček ze stužky, 

svícínek ze šišek a nazdobit perníčky. Sešlo se přes 

dvacet dětí od těch nejmenších po ty, které už naší 

školu nenavštěvují.  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Besídka pro rodiče a občany 

17. 12. 2016 se místní sokolovna proměnila na jedno 

velké divadlo. Účinkující – děti z naší ZŠ a MŠ 

předvedly dechberoucí výkony v tanci, recitaci  

a scénkách. Některé byly k pobavení, ale některé  

i k zamyšlení, cílem bylo naladění se na vánoce a to 

se povedlo. Diváci i účinkující dostali kávu, čaj  

a cukroví. Školní děti jsme odměnili poukázkou do 

kina a děti ze školky dostaly omalovánky a pastelky, 

paním učitelkám jsme poděkovali květinou. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Fotografie na další straně 

STALO SE 

 

 



 

 

 

 

Poděkování ZŠ a MŠ 

Akce v závěru roku jen potvrdily výbornou spolupráci 

obce se školou a školkou, resp. s paní ředitelkou  

a celým učitelským sborem.  

Děkujeme za čas, nervy a ochotu nacvičovat s dětmi 

různé básničky, písničky a tanečky pro naše občany. 

Tyto akce značně přispívají ke kulturnímu životu 

obce. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Karneval 

V sobotu 18. 2. 2017 byl odpoledne v sokolovně 

hotový rej masek. V úvodu karnevalu vystoupily pod 

vedením Anety Brynychové mažoretky z Nymburka. 

Zhlédli jsme vystoupení přípravky a kadetek, které 

nasbíraly různá ocenění (1. vicemistryně Timedance 

cup, 2. vicemistryně Stella, 1. vicemistryně Region 

Cupu a umístily se jako 4. na mistrovství Čech). Poté 

následovala promenáda v maskách, všechny byly 

krásné, představili se nám princezny, víly, Elzy, 

sněhulák Olaf, voják, pirát, Červená Karkulka, 

Maková panenka, papoušek, Ferda Mravenec, 

kovboj, sova, čmelák a spousta dalších masek. Porota 

z řad návštěvníků vybrala nejkrásnější masky, které 

byly odměněny a plynule jsme přešli k tančení  

a soutěžení. Děti se naučily zavázat tkaničku, složit 

čepici Večerníčka, navzájem se omotaly toaletním 

papírem a vytvořily tak mumie, navlékaly korálky, 

předvedly umění s florbalovou holí a malí s míčem. 

Na závěr jsme děti rozdělili do třech skupin a zahráli 

si kloboukovou. Děkujeme za účast a již nyní se 

těšíme na příští rok. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Pokácení ořechu u hospody ve Velelibech a 

tújí na hřbitově ve Dvorech 

Všichni místní obyvatelé Velelib si nemohli 

nepovšimnout, že na zahrádce místní hospůdky již 

není její dominanta - vzrostlý ořech. K pokácení 

stromu jsme jako zastupitelé přistoupili po 

důkladném prozkoumání arboristou, který doporučil 

z bezpečnostních důvodů jeho poražení. Abychom 

předešli katastrofě, z důvodu náhlého pádu stromu, 

rozhodli jsme se strom pokácet okamžitě, v době 

vegetačního klidu. Katastrofický stav kmene a větvoví 

se potvrdil po jeho rozřezání. Avšak ještě před 

samotným kácením se zastupitelé usnesli, že strom 

bude v nejbližší možné době a po odstranění zbytků 

kmene starého stromu, nahrazen stromem novým. 

Na zahrádku se tak dostane nový silný a již částečně 

vzrostlý strom, pod kterým se nebudeme muset bát 

sedět, a budou se zde opět moci konat zábavné akce 

pro děti. Zástupci Velelib se v zastupitelstvu obce  

o splnění tohoto závazku postarají. 

Začátkem ledna byly vykáceny túje na dvorském 

hřbitově, důvodem bylo prorůstání kořenů vzrostlých 

tújí pod náhrobky, které následně nadzvedávaly. 

Vykácení provedla specializovaná firma a nakládku 

větví, které odvezla farma Pokorný, provedl svojí 

technikou Montamilk s. r. o. 

Roman Šebela – zastupitel a Matěj Prášil - redaktor 



 

Zázemím společenského a kulturního života v obci byl koncem 19. a v první polovině 20. století i hostinec  
v domě č. 21. Gruntovní knihy uvádějí majitele této usedlosti od roku 1789. Statek původně patřil Václavu Hoťovi  
a během jednoho století se zde vystřídalo několik majitelů. Stavení spolu se 79 korci polí koupili v roce 1880 Josef  
a Alžběta Černých. Ještě téhož roku nechali zbourat stodolu, která byla součástí parcely. Ze získaného materiálu 
postavili při hlavní silnici domek č. 54. Dům č. 21 se stal hostincem a jeho některé místnosti byly pronajímány. Po 
dobu přestavby školy od 1. ledna 1884 do 15. července 1885 zde našla svoje místo jedna třída místní školy. 
Krátkodobě byl v hostinci ubytován i nově nastupující samostatný učitel Josef Soukup. Při sčítání obyvatel k 31. 
prosinci 1900 je majitelem domu uváděn Josef Černý a podnájemníci Josef Kozel, Václav Kubíček a Josef Pýcha. 

Hostinec u Černých pamatoval první bál pořádaný Čtenářskou besedou v lednu 1898 a v květnu první 
divadelní představení ve Dvorech. Bály bývaly zpestřeny půlnočním vystoupením, při kterém se dávaly kuplety  
a čtverozpěvy zdejších ochotníků. Sál hostince zažil při této příležitosti první vystoupení na jevišti. Jeviště bylo 
zapůjčeno ze Strak. Hostinec byl svědkem i prvního divadelního představení. Dne 15. května 1898 se ochotníci 
Čtenářské besedy představili divadelní hrou Černý kříž v lese. Jeviště bylo tentokráte zapůjčeno z Kamenného Zboží. 
Od počátku 20. století bylo součástí sálu hostince stálé jeviště, zakoupené Čtenářskou besedou. Jeviště bylo 
doplněno oponou a postraními portály. Při této příležitosti bylo zhotoveno 500 pohlednic divadelní scény  
u Černých. Škoda, že se nedochovala žádná pohlednice, dokreslující tuto významnou událost v obci. 

Hostinec byl velmi úzce provázán s domem č. 54. Za málo let se v tomto stavení vystřídalo mnoho majitelů. 
Všichni měli povolení k hostinské živnosti a v domě provozovali pivní šenk. V roce 1882 kupuje dům od původního 
majitele Antonín Vojtěchovský, 1883 Josef Novák, 1886 Jan Řídký, 1890 Jan Pardubský, 1901 Emanuel Šmolka, 1907 
František Nedvídek a v roce 1909 kupuje dům zpět původní majitel Josef Černý. Po smrti Josefa Černého je dům 
přepsán na vdovu Alžbětu a dům č. 21 na syna Jaroslava a jeho manželku Františku. Majetkové propojení domu  
č. 54 s rodinou Černých končí rokem 1932. Alžběta Černá odkazuje stavení své sestře Marii Brynychové z Vápenska. 

Na počátku války v roce 1940 přestavuje dům Václav Sedláček na řeznictví s potřebným zázemím k provozování 
řeznické živnosti a prodejnu masa a uzenin.  

Hostinec u Černých býval místem spolkového života obce, tanečních zábav, plesů a divadelních 
představení. Svoje zázemí zde měla Čtenářská beseda a od roku 1911 nově založený sbor dobrovolných hasičů. 
Pokračování v dalším čísle Dvorsko-Velelibských listů. 

 
 

SERIÁL: VÝZNAMNÉ DOMY V ŽIVOTĚ OBCE 

 

 

Ing. František Formánek - kronikář obce 

 

Divadelní opona jeviště v hostinci u Černých z roku 1924 věrně zachycovala náves. V levé části jsou 
zobrazeny domy č. 54 a č. 21. 



 

   

 26. 3. od 15:00 Sokolovna Dvory – dětské divadelní představení Ferda Mravenec 

 od 1. do 30. 4. zápis dětí do ZŠ (konkrétní datum bude vyvěšeno na nástěnce ve škole, na úředních deskách 
obce a webových stránkách školy: www.zsmsdvory.cz) 

 8. 4. Dvory a Veleliby – svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

 12. 4. od 16:30 obecní úřad Dvory – květinové aranžmá pro veřejnost 

 15. 4. od 8:30 Sokolovna Dvory – 30. ročník Velikonočního turnaje v stolním tenise 

 22. 4. Veleliby – Den Země s malým občerstvením na závěr 

 od 2. do 16. 5 zápis dětí do MŠ (konkrétní datum bude vyvěšeno na nástěnce ve škole, na úředních 
deskách obce a webových stránkách školy: www.zsmsdvory.cz) 

 30. 4. Dvory – Čarodejnice 

 30. 4. Veleliby – Čarodejnice  

 27. 5. Veleliby – Den dětí 

 3. 6. od 14:00 zahrada ŽS a MŠ Dvory – Den dětí 

 9. 6. Veleliby – Noc kostelů 

Akce, u kterých bude upřesněn termín: 

 Veleliby - zábavné odpoledne pro děti, zaměřené na již zapomenuté hry a krácení dlouhé chvíle 

 Veleliby - vystoupení v místním kostele 

 Veleliby - divadelní představení na zahrádce zdejší hospody 

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 

 V závěru loňského roku 26. 11. 2016 jsme uspořádali tradiční soutěž v SP a VP 5+15 „O Vánočního kapra.“ 
V soutěži SP 5+15 startovalo 33 střelců, z našich se umístil na 2. místě Litera F., 7. místě Vrátný T., 9. místo Starosta, 
17. místo Kopecký M., 18. místo Hofman V., 20. místo Baytalon R., 23. místo Konrád J., 24. místo Davídek V., 25. 
místo Řehák J., 32. místo Eis J., 33. místo Šťastný S. Ve VP 5+15 startovalo 29 střelců, z našich se umístil na 2. místě 
Starosta P., 7. místo Kopecký M., 13. místo Litera F., 18. místo Hofman V., 19. místo Konrád J., 26. místo Baytalon 
R., 27. místo Řehák J.  

V Křinci se v soutěži Novoroční výstřel SP, VP 20, která se konala 7. 1. 2017, umístil z našich v disciplíně SP 
20 na 1. místě Starosta P., 4. místě Baytalon R., 7. místě Kopecký M., 11. místě Řehák J., 11. místě Davídek F., 23. 
místě Šťastný S. Ve VP 20 se z našich umístil na 2. místě Starosta P., 5. místě Kopecký M., 9. místě Baytalon R., a 12. 
místě Řehák J. 

29. ledna se konaly závody v benchrestu MPu 250, z našich střelců se umístil Stránský M. na 2. místě, 
Lhoták J. na 3. místě a na 5. místě Lhotáková E. 

14. ledna v soutěži „Tříkrálový výstřel“ SP a VP 25, v SP 25 startovalo 26 střelců, našich vyhrál Starosta P., 
na druhém místě skončil Pulda P., 4. místě Davídek V., 5. místě Kopecký M., 6. místě Vrátný T., 8. místě Konrád J., 9. 
místě Řehák J., 10. místě Baytalon R., 11. místě Hofman V., 15. místě Hozák V., 17. místě Litera F., 21. místě Čada 
M., 22. místě Davídek F., 24. místě Brzáková J., 26. místě Šťastný S. 

V soutěži VP 25 startovalo 17 střelců, z našich na 1. místě Starosta P., 4. místě Kopecký M., 6. místě Pulda 
P., 7. místě Litera F., 9. místě Baytalon R., 10. místě Hofman V., 11. místě Davídek V., 12. místě Řehák J., 13. místě 
Konrád J. a 14. místě Hozák V. 

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 tento rok pořádali Vánoční turnaj registrovaných a neregistrovaných hráčů, kterého 
se zúčastnilo na osmnáct hráčů. Na prvních třech místech se umístili v registrovaných 1. Soukal Adam, 2. Soukal 
Pavel, 3. Červinka František a v neregistrovaných 1. Richter Josef, 2. Valíček Josef, 3. Červinka František ze Dvorů.  

Dále se rozehrála jarní část soutěží. „B“družstvo hraje o 1.-8. místo, postupují dvě družstva a družstvo „C“ 
hraje o 9.-16. místo. Také budeme pořádat již 30. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise, zveme všechny 
zájemce, aby si přišli zahrát. Tento turnaj se bude konat v sobotu 15. 4. 2017 (prezence od 8:30 a zahájení v 9:00). 

Tabulky na další stránce ukazují stav po polovině soutěže, podzimní části sezóny 2016-2017.  

Fotografie byla vyfocena na Vánočním turnaji.            Emil Schovanec 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTBALOVÝ KLUB 

Rozpis zápasů: 
datum a čas domácí hosté 

25.3.2017 15:00 Hradišťko Dvory 

2.4.2017 16:30 Dvory Předhradí 

9.4.2017 16:30 Všechlapy B Dvory 

16.4.2017 17:00 Dvory Třebestovice 

23.4.2017 17:00 Poříčany B Dvory 

30.4.2017 17:00 Dvory Straky B 

7.5.2017 17:00 Drahelice Dvory 

14.5.2017 17:00 Dvory Tatce 

21.5.2017 17:00 Hořátev Dvory 

27.5.2017 17:00 Stará Lysá Dvory 

4.6.2017 17:00 Dvory Bříství 

10.6.2017 17:00 Litol Dvory 

18.6.2017 17:00 Dvory Milčice 

Aleš Břetenář 

 

Tabulka OP 4 o 1.-8. místo 

1. Loko Nymburk F 6 5 1 0 72 : 36 16 b 

2. TTC Poděbrady 6 5 1 1 65 : 43 15 b 

3 TJ Dvory B 6 3 1 2 61 : 47 10 b 

4 Sokol Loučeň B 6 3 1 2 60 : 48 10 b 

5 TJ Sadská H 6 3 0 3 61 : 47 9 b 

6 TTC Žehuň C 6 2 0 4 47 : 61 6 b 

7 ACS Přední Lhota 6 1 1 4 43 : 65 4 b 

8 STC Opočnice C 6 0 0 6 23 : 85 0 b 

Tabulka OP 4 o 9.-16. místo 

9. Loko Nymburk G 6 6 0 0 70 : 38 18 b 

10. Loko Nymburk H 6 3 1 2 62 : 46 10 b 

11. TJ Dvory C 6 3 1 2 53 : 55 10 b 

12. Sokol Poříčany B 6 3 0 3 58 : 50 9 b 

13. AFK Nymburk D 6 3 0 3 56 : 52 9 b 

14. Sokol Kostomlaty 6 3 0 3 56 : 52 9 b 

15. TTC Žehuň D 6 2 0 4 45 : 63 6 b 

16. Loko Nymburk I 6 0 0 6 32 : 76 0 b 

 



 

  

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.  

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
      

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 


