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Zájmové organizace a spolky: 

 Veleliby 08: www.veleliby08.estranky.cz 

 TJ Dvory: www.tjdvory.estranky.cz 

 Sportovně střelecký klub Dvory: www.ssk-dvory.wgz.cz 

ZŠ a MŠ Dvory: 

 Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Blažková 

Školská rada: M. Prášilová; M. Bureš; P. Vilímková; Lenka Švadlenková; Božena Soukalová; Kamila Brabcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vážení spoluobčané,  
S jarním počasím jste se vydali na své zahrádky, kde vzniklo množství bioodpadu a větví. Pro letošní rok jsme se rozhodli pro 

trochu jiné řešení likvidace odpadu. V prvé řadě jsme uzavřeli Skálu. Před Skálou je vybudované plato pro kontejner na 

bioodpad, který je zde přistaven po celý rok. Vedle kontejneru máme vyhrazen prostor pro ukládání větví, které budou na 

místě štěpkovány. Budeme rádi za jejich rovnání, aby bylo umožněno jejich snadné štěpkování. Někteří občané stále ještě 

nepochopili třídění větví a trávy. Dříve se všechno vhazovalo na jednu hromadu a to i společně s komunálním odpadem. 

V dnešní době již takto likvidovat odpad nelze. Na sběrném dvoře bude dle potřeby přistavován kontejner, kam budou moci 

občané odložit lina, koberce, matrace a nábytek (odpad jako je suť sem nepatří). Je zde i nádoba na použitý olej 

z domácnosti, kam v uzavřené plastové lahvi olej vložíte. Co se nám nepodařilo zajistit, je nádoba na malé elektro. Tyto 

nádoby jsou poskytovány pro obce nad 750 obyvatel. I nadále bude v obci zajišťován svoz nebezpečného odpadu a to vždy 

na jaře a na podzim. Věřím, že naši občané budou třídit odpad správně do přistavených nádob a nebudou tato místa 

neustále znečišťována neroztříděným odpadem. Prozatím jsme přistoupili k monitorování prostoru Skály i sběrného dvora. 

Od července 2017 provozovatel vodovodu a kanalizace (Obec Dvory) přistoupil ke změně účtování dodávky pitné vody  

z veřejného vodovodu a odstraňování odpadní vody. Tato změna se týká odběratelů, kteří mají svou nemovitost plně 

napojenu na veřejný vodovod.  

 Vodné = Stočné bude účtováno za podmínek určených provozovatelem. 

 Jedna z podmínek provozovatele vztahující se na dodávku vody z veřejného vodovodu je:  

• odběratel prohlašuje, že v daném odběrném místě není žádný jiný zdroj vody, z nějž by byla vypouštěna voda do 

kanalizace 

• odběratel je povinen na svůj náklad zajistit instalaci cejchovaného vodoměru na odběr vody ze studny včetně 

souvisejících příslušenství  

Podrobné podmínky vydané provozovatelem naleznete na úřední a elektronické desce obecního úřadu. 

Pro ostatní odběratele zůstává účtování vodného a stočného jako doposud a to paušálem.  

Závěrem mi dovolte, popřát krásné teplé dny před blížícími se prázdninami a dovolenými a načerpat hodně sil do další 

práce. 

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 



 

  

Když se dětí zeptáte, jestli se těší na zimu, většinou odpoví, že ano. Děti milují sněhové radovánky – 

koulování, bobování, klouzání a také starání se o ptáčky. Pokusy se sněhem a ledem je také velmi baví. A aby ta 
letošní zima nebyla pro naše děti tak dlouhá, objevovali jsme a realizovali tato témata: přiblížili jsme si s dětmi 
různá povolání, podrobně jsme se věnovali pohádkám, učili jsme se časová období dne, dny v týdnu, měsíce, poznat 
a pojmenovat dopravní prostředky, vyzkoušeli jsme si různé pokusy, seznámili jsme se s objevy, vyrobili jsme si 
čelenky zvířátek na karneval v tělocvičně. Nejstarší děti se poctivě připravovaly na zápis do ZŠ. Dále jsme se 
seznámili s koloběhem vody v přírodě, se znaky pozvolna přicházejícího jara. 

   Při plnění různých úkolů v MŠ mají děti možnost pracovat ve skupinkách i individuálně, podle svého 
zájmu, schopností a možností. Vybírají si z připravené nabídky her, činností a úkolů k danému tématu, učí se nové 
básničky a písničky. „Školáci“ pracují v samostatné skupině, kde společně řeší úkoly náročnějšího charakteru  
a upevňují si návyky potřebné pro budoucí život v ZŠ. Učí se samostatnosti, schopnosti vyhodnotit co nejlépe situaci 
a rozhodnout se, přiměřené soustředěnosti a pozornosti, důslednosti v dokončení své práce, nutnosti reagovat na 
změny a pokyny učitelky. 

   Přechod z mateřské do základní školy je pro děti velmi důležitý a náročný, a proto se ve spolupráci se 
základní školou snažíme budoucím prvňáčkům tento krok usnadnit. Napomáhá tomu také společná návštěva 
různých akcí, např. kytarového koncertu „Barevná hudba“ a zhlédnutí divadelního představení „O líném Honzovi“  
v Hálkově divadle v Nymburce. 

  V březnu proběhlo v naší školce vyšetření očí u dětí firmou Prima Vizus. Jednalo se o preventivní 
screeningové vyšetření zraku pro přihlášené děti. Hlavním smyslem tohoto projektu je včasné rozpoznání a léčení 
zrakové vady. Díky tomu se může předejít zhoršování dioptrické vady a vzniku případných komplikací v pozdějším 
věku dítěte. 

   U příležitosti svátků jara „Velikonoc“ jsme si vyrobili přáníčka a naseli obilí do květináčků, ozdobili jsme si 
vajíčka barevnými korálky. Někteří z nás se zúčastnili velikonočních dílniček společně se svými rodiči v budově školy. 

   S nastávajícím jarem jsme se učili poznávat a pojmenovat domácí zvířata a jejich mláďata a každý den 
jsme pečlivě určovali kalendář počasí. 

   Poslední týden v dubnu jsme měli projekt „Čarodějnický rej“ a užili jsme si ho i přes nepřízeň počasí. 
Navštívilo nás loutkové divadlo a představilo nám pohádku „O pyšné čarodějnici“.    

   Netrpělivě jsme čekali na měsíc květen, až se zlepší počasí a budeme moci být více venku a užívat si pobyt 
na naší školní zahradě, jehož nezbytnou součástí je vedení dětí k ochraně životního prostředí. Nyní se těšíme na 
závěrečný výlet do střediska ekologické výchovy Libereckého kraje Střevlík v Hejnicích, kde máme objednaný 
výukový program „Lesní zvířátka se představují“.  Pojedeme taktéž společně se žáky ZŠ Dvory. 

    Po dobu letních prázdnin bude MŠ uzavřena, neboť zde bude probíhat rekonstrukce podlah, vnitřní 
prostory se budou malovat. Ve třídě dětí bude položen nový koberec, který od září budou využívat naše děti 
společně s pěti novými kamarády, kteří byli přijati u zápisu do MŠ.  Ten samý počet dětí zasedne do 1. třídy ZŠ 
Dvory. 

    Dovolila bych si připomenout, že předškolní vzdělávání tvoří základní kámen celého vzdělávacího 
systému. Ne všechny děti, které nastupují do první třídy základní školy, stojí na pomyslně stejné startovací čáře.  

A právě mateřská škola je místem, které může pomoci tyto rozdíly smazat. Proto byl od 1. 9. 2017 zaveden povinný 
předškolní ročník, který bude poskytován bezúplatně.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Lenka Pácalová – zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

 



 

 Květen, červen. Pozdní jaro, časné léto. Měsíce radosti, práce a starosti. Radost je z prvního medu, který je 

světlý. Vytáčí se, když jsou plásty alespoň ze dvou třetin zavíčkované. Je to med květový a z řepky. Velice rychle 

tuhne.  

 Práce a starosti jsou s rojením. Je mnoho způsobů, jak rojení zabránit, ale všechny spolehlivě selžou. 

Mohou se přehazovat nástavky, podkládat nástavky vyplněné mezistěnami, vkládat dvě mateří mřížky (jednu mezi 

dno a plodiště, druhou mezi plodiště a medník), snižovat teplotu v plodišti žebrováním, tj. střídat rámek s plodem  

a rámek s mezistěnou, uzavřít česno upravenou mateří mřížkou, zastřižením jednoho křídla matky, tvořením 

oddělků… Tím vším však jen rojení oddálíme. Včely si stejně samy udělají, co chtějí. V květnu a červnu se prostě rojí.  

 S rojem vyletí stará matka. V úlu zůstane nově vylíhlá, neoplozená. Ta do 10 dnů vyletí na snubní let, na 

trubčí shromaždiště. Zde je nebezpečí, že se ze snubního letu nevrátí a včelstvo zůstane bezmatečné. To zjistíme po 

14 dnech, když nezačne v úlu klást. V tom případě se do úlu dá zralý matečník, nebo čerstvě zakladený rámek 

z jiného včelstva, odkud si včely matečník vytáhnou. Co s rojem. Roje neznámého původu likvidujeme. Necháme si 

jen své vlastní. Když se podaří i s rojem sklepnout matku, zbylé včely se k ní do rojáčku stáhnou. Jinak vyletí znovu. 

Rojové včely jsou mírné. Jsou nasáté medem, nesou si s sebou zásoby na 3 dny. Rojáček se včelami se umístí do 

chladu pro zklidnění a pak se buď usadí v novém úlu, kde rychle vystaví nové dílo, nebo se přes noviny vrátí do úlu, 

odkud vyletěl. Tyto včely obvykle v létě provedou tichou výměnu matky. 

Tvorba oddělku. Z včelstev, která si vytipujeme jako vyhovující mírností, nerozlízavostí a výnosem, tvoříme oddělky. 

To jsou malá včelstvíčka, vytvořená jedním rámkem zavíčkovaného plodu, dobře obsednutého mladuškami, jedním 

rámkem zásob, jedním rámkem, do kterého nastříkáme vodu a dvěma krycími plásty. Na rámek s plodem 

připevníme matečník. Buď zralý, nebo otevřený, ten se dá koupit u chovatele matek. Oddělky umístíme odděleně 

od včelstev, aby nebyly vyloupeny. Krmíme je lahví s prosakovacím víčkem a česno zúžíme jen na průchod jedné 

včely. Tak si zajistíme rezervní matky pro případnou výměnu. S oddělky je hodně práce, ale i radosti, když se to 

podaří.  

P. S. 20. květen byl (stejně jako každý rok) „Světový den včel a včelařů.“ 

Marie Jiroušová – místní včelařka 

 

 

5. 4. 2017 

Usnesení č.13/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje změnu programu 
veřejného zasedání – doplnění o bod č. 20) 
Projednání odkoupení pozemku pod trafostanicí  
u nádraží ČD Veleliby. 

Usnesení č.14/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku 
za rok 2016 a výsledek hospodaření za rok 2016 ve 

výši 2.373.517,50 Kč. 
Usnesení č.15/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku 
ZŠ a MŠ Dvory a převedení zlepšeného 

hospodářského výsledku ve výši 49.105,47 Kč – ve 

výši 20.000,- Kč – fond odměn a částku 29.105,47 Kč 
do rezervního fondu p.o. 
Usnesení č. 16/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zrušení vyhlášky 
č. 1/2017 „ Stanovení podmínek k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší 
počet osob v obci Dvory“. 

Usnesení č.17/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zrušení vyhlášky 
č. 2/2017 „Požární řád obce“. 
 

Usnesení č.18/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání vyhlášky 
č. 3/2017 „ Stanovení podmínek k zabezpečení 
požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší 
počet osob v obci Dvory.“ 

Usnesení č.19/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání vyhlášky 
č. 4/2017 „Požární řád obce“. 
Usnesení č. 20/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 
záměru na pronájem areálu „Střelnice Dvory“. 
Usnesení č. 21/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 
veřejné finanční podpory TJ Dvory ve výši 1.000,- Kč 
včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
finanční podpory mezi obcí Dvory a TJ Dvory. 

Usnesení č. 22/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č.3. 
Usnesení č. 23/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umožnění 
úhrady množství odvedených odpadních vod dle 

množství odebrané pitné vody – vše za podmínek 
stanovených provozovatelem.  

MED, VČELY, VČELAŘI 
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25. 5. 2017 

Usnesení č.24/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje změnu programu 
veřejného zasedání – doplnění o bod č. 18) Schválení 
vyhlášení Veřejné výzvy č. 2/2017 - Oprava fasády 
budovy Pohostinství Veleliby. 

Usnesení č.25/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
sponzorských smluv mezi obcí Dvory a firmou Čapek 
PF s.r.o. a firmou Vaško s.r.o. 
Usnesení č.26/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zakoupení 
sekačky pro potřeby obce. 
Usnesení č.27/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje možnost 
stanovení výše stočného dle množství odebrané vody 
a to vše za podmínek stanovených provozovatelem. 
 

 

 

Usnesení č. 28/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje podmínky pro 
přijímání dětí mladších tří let do ZŠ a MŠ Dvory. 

Usnesení č.29/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4. 
Usnesení č.30/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
veřejné výzvy č. 1/2017 – Oprava sociálního zařízení 
– Sokolovna Dvory. 

Usnesení č.31/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení 
veřejné výzvy č. 2/2017 – Oprava fasády budovy 

Pohostinství Veleliby. 
Usnesení č. 32/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 
veřejné finanční podpory městu Městec Králové pro 
Městskou nemocnici Městec Králové a.s. na nákup 
polohovacích elektrických postelí pro LDN ve výši 
5.000 Kč.  

 

 

 

Divadelní představení: Slunce, seno, jahody 

a pár facek 

V sobotní podvečer 4. 3. 2017 navštívilo naší 

sokolovnu bezmála 120 osob. Divadelní soubor Hálek 

z Nymburka zahrál adaptaci televizních komedií od 

Zdeňka Trošky. Scény na jevišti se měnily z fary na 

náves, kravín, domácnost u Škopků,…. Viděli jsme 

spadnout pana doktora ze žebříku, záměnu kazet 

s církevním a choulostivým materiálem a mnoho 

dalších vtipných scén tak, jak je známe z filmu. Za 

výkon souboru pod vedením Vítka Špinky byli herci 

odměněni bouřlivým potleskem diváků. 

 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

Divadelní představení: pohádka Ferda 

Mravenec 

Nedělní odpoledne 26. 3. 2017 patřila sokolovna 

dětem a postavám z pohádky Ferda Mravenec. 

Pohádku přijel dětem zahrát divadelní soubor Hálek. 

Ferda Mravenec nám předvedl školu učení na 

bruslích.  Kostýmy i divadelní rekvizity byly úžasné, 

nejvíce se dětem líbil šnečí domeček na kolečkách.  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Přednáška Policie ČR nejen pro seniory 

Dne 30. 3. 2017 do naší obce přijala pozvání mluvčí 

Policie ČR oddělení v Nymburce paní Potočná. Paní 

mluvčí vyprávěla příběhy z praxe, kdy důvěřiví senioři 

„nalítli“ různým podomním prodejcům, vysvětlila, 

jaké nástrahy číhají na volaného po telefonu 

a spoustu dalších zajímavostí.  

Děkujeme občanům, kteří si přišli přednášku 

poslechnout, bohužel musím zkonstatovat, že účast 

byla mizivá. Vzhledem k aktuálnosti tématu a času, 

který tomu věnovala policejní mluvčí, to je jistě 

škoda. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

STALO SE 
 

 



 

Velikonoční vyrábění pro děti 

Odpoledne 6. 4. 2017 se uskutečnilo v naší základní 

škole vyrábění pro děti. Přišlo 15 dětí, které si 

vyrobily slepičku, zajíčka, vajíčko, kuřátko ve vajíčku 

a nazdobily perníky. 

 

 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Velikonočně jarní květinové aranžmá pro 

dospělé 

Ve středu 12. 4. 2017 se zasedací místnost obecního 

úřadu proměnila v květinový ráj. Osm žen tvořilo pod 

vedením paní Langrové jarní nebo velikonoční věnec 

na stůl a závěsnou dekoraci na dveře. Zjistily jsme, že 

z obyčejných „zbytků“ ze zahrady se dají vytvořit 

krásné dekorace. Všechny jsme dostaly výborné řezy 

od paní Soukalové a tak nám šla práce skvěle od 

ruky. Už nyní se těšíme na vánoční tvoření a zveme 

více tvořivých duší. Nebojte se, paní Langrová 

ochotně pomáhá. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Den dětí Dvory 

V sobotu 3. 6. 2017 se na zahradě ZŠ Dvory 

uskutečnil dětský den, téma toho letošního bylo 

„Cesta kolem světa“. Po tradičním zahájení se děti 

pustily do deseti soutěží. Na stanovištích je vítali 

zástupci různých zemí s tradičními sporty 

a dovednostmi. Zmíním zde například Čínu s hůlkami, 

ČR se slepou mapou, Kanadu s hokejem, Grónsko 

s velkou zimou, Austrálii se skákáním v pytli, Francii 

s petanguem, Anglii s kopanou, USA s basketbalem, 

Nepál s Mount Everestem a Skotsko s tradičním 

házením polínka. Jako doprovodný program mohli 

všichni navštívit Zmrzlinárnu z Nymburka s výbornou 

kopečkovou zmrzlinou, kterou vyrábí z poctivých 

surovin (ta určitě stojí za návštěvu, nachází se naproti 

divadlu v Nymburce). Děti si zdarma mohly 

namalovat nebo popsat hrneček. Před výběrem cen 

v krámku si děti zasoutěžily v jedení koláče se 

zapečenou mincí uprostřed. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, 

bývalým žákům a paním učitelkám za pomoc při 

soutěžích. Bez Vás bych to opravdu nešlo. Radost 

nám udělali dva noví tatínci, kteří se přihlásili na další 

rok. Věřte, že Váš čas stojí za úsměv a radost dětí, 

kterých letos přišlo 68. Jsme rádi, že se Vám dětský 

den líbí a již nyní máme téma a účinkujícího na příští 

rok.  

P. S. Dětský den bude 2. 6. 2018. Těšíme se 

a děkujeme. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 



 

Koncem září 1918 požádal okresní národní výbor starostu obce Františka Čtyřokého ke svolání schůze 
všeho občanstva. V hostinci u Černých se občané dozvídají o podmínkách vzniku samostatného československého 
státu. Dům se po celý listopad stává místem oslav ukončení světové války, očekáváním návratu blízkých z vojny, ale 
i očekáváním dnů dalších. V tomto roce byl v obci založen dělnický spolek s názvem Dělnická Tělovýchovná jednota 
Dvory. Zde se sdružovala především mládež a hlavní náplní, jak vyplývá i z názvu spolku, bylo tělovýchovné cvičení. 
Chlapce tehdy cvičil František Matyásko a Alois Schovanec. Dívky vedla Emílie Břetenářová, později provdaná 
Schovancová. Cvičilo se na školním dvoře, na polních cestách a při nepříznivém počasí a v zimě v hostinci u Černých. 
K dělnické tělovýchově od samého počátku patřilo neodmyslitelně ochotnické divadlo. Prkna divadelní scény 
poznalo několik generací původních členů dělnické tělovýchovy. Jeviště sloužilo i pro veřejná vystoupení dětí zdejší 
školy.  V roce 1923 ukončila Jednota tělocvičnou činnost. Divadlo se dále hrálo pod hlavičkou Čtenářské besedy. 

Společenský život se nezměnil ani příchodem nového majitele v roce 1928. Dům č. 21 kupují Václav a Anna 
Potměšilovi. Hostinec byl nadále místem tanečních zábav, plesů, divadelních představení, oslav státních svátků 
a spolkových schůzí. S hostincem byl spojován i odvod branců k základní vojenské službě. Pro zdejší občany to byla 
každoročně mimořádná událost. Branci se v den odvodu shromáždili na Okresní vojenské správě v Nymburce. 

Budoucí vojáky doprovázela hlava obce, starosta, po roce 1945 předseda místního národního výboru. Po odvedení 
se branci ozdobili státní trikolorou a následovala společná fotografie v nymburském fotoateliéru. Před cestou zpět 
zakoupili kytici se stuhou vyjadřující úctu obětem v I. světové válce. Z Nymburka se branci odebrali pěšky do vsi, 
často za doprovodu muziky. Za účasti místních obyvatel položili kytici k pomníku padlých. Ke shromážděným 
občanům promluvil zástupce obce a jeden z vyvolených branců. Na závěr byli občané pozváni na večerní veselici. Při 
taneční zábavě se branci loučili se svými blízkými, kamarády, se svými láskami i se „ztrátou svobody“ na dva roky 
vojenské služby. Mimořádně početný odvod branců byl v roce 1945, kdy na vojnu nastupovalo několik ročníků. 

Během II. světové války byly ve vsi povoleny pouze dva spolky. Dobrovolní hasiči a Dělnický atletický 
fotbalový klub s cenzurovaným ochotnickým divadlem. Divadlo se v hostinci hrálo nepřetržitě od roku 1898 až do 
října 1948, kdy byl sloučen Dělnický atletický fotbalový klub se Sokolem v Tělovýchovnou jednotu Sokol Dvory. 
Divadlo se nadále hrálo ve zdejší Sokolovně. Jeviště v domě č. 21 sloužilo v dalších letech pro náhodná představení 
cizích divadelních souborů a maňáskové divadlo hrané pro děti kulturním domem z Nymburka. 

Po válce se obec dočkalo telefonního spojení s okolním světem. V závěru roku 1945 bylo do vsi přivedeno 
vzdušné vedení a zprovozněna veřejná hovorna v hostinci u Potměšilů a druhá ve škole s podružným připojením na 
místní národní výbor. 

V roce 1947 dochází opět ke změně majitele hostince. Hostinec kupují Josef a Božena Pýchovi. Konají se 
zde veřejná zasedání národního výboru, oslavy pořádané Národní frontou a nadále je hostinec místem spolkové 
činnosti hasičů. Od roku 1953, kdy byla pro zchátralost uzavřena hospoda v domě č. 7, stává se hostinec u Pýchů 
jediným v obci. Historie hostince v domě č. 21 končí rokem 1955, kdy Josef Pýcha odhlašuje hostinskou živnost 
a celý objekt přestavuje na bytovou jednotku. 
 

 

SERIÁL: VÝZNAMNÉ DOMY V ŽIVOTĚ OBCE 

 

 

Ing. František Formánek - kronikář obce 

 

Vojenský odvod branců ze Dvorů, Velelib a Zdonína v roce 1945. Poznáte na dobové fotografii své předky? 



 

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o vztazích Obec Dvory – Sportovně střelecký klub Dvory.  
K článku nás inspirovalo veřejné zasedání, kde se občané ptali na stav věci.  

Nejdříve začněme o vlastnických vztazích, kdy pozemek pod stavbou a v okolí střelnice byl vždy ve 
vlastnictví obce. Budovu a střeliště si i s přispěním obce postupně postavili členové střeleckého klubu. Při 
pozemkových úpravách v obci, stavební odbor v Nymburce zjistil, že stavba není zapsána na listu vlastnictví  
v katastru. Vyzval proto obec jako vlastníka pozemku k nápravě. Paní starostka se obrátila na pana Davídka, 
představitele střelců, aby si dal budovu zaměřit (musel doložit plánky stavby) a zapsat na katastr. Bohužel k ničemu 
takovému nedošlo. Stavební odbor naléhal na obec, aby věci dala do pořádku. Obec tedy stavbu na své náklady 
zaměřila a dala zapsat na svůj list vlastnictví.  

Při pozemkových úpravách došlo ke zjištění aktuální stavu pozemku a pozemek byl Pozemkovým fondem 
zapsán jako sportoviště. (původně byl v pozemkové knize zapsán dobývací prostor, ten také obci zůstal na části 
pozemku zvaná „skála“). 

Nyní jsme jako obec v situaci, kdy můžeme objekt a pozemek prodat za odhadní cenu, pronajmout nebo 

vypůjčit. Musíme hospodařit s majetkem obce s péčí správného hospodáře a nemůžeme objekt ani pozemek 
darovat nebo prodat pod cenou. 

V současné době Sportovně střelecký klub v zastoupení paní Mgr. Vráblíkové podal na obec žalobu o určení 
vlastnictví stavby na pozemku obce. Naší obec zastupuje JUDr. Sedlatý.  

Věřte, že nám tato situace není vůbec příjemná, nadále chceme v naší obci Sportovně střelecký klub  
a nadále ho budeme finančně podporovat. Vážíme si střelců v čele s panem Davídkem a jsme rádi za pořádání akcí, 
vedení kroužku a reprezentaci naší obce. Bohužel to na právní věci nic nemění a soud je jediná cesta, jak stanovit 
vlastnictví budovy. 

 

Zastupitelstvo obce 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMACE PRO OBČANY - STŘELNICE 

 

 

NABÍDKA BRIGÁDY 

 



 

· 9. 6. Veleliby – Noc kostelů 

· 20. 6.  – Zahradní slavnost ZŠ a MŠ Dvory 

· červen – Střípky ze života obce – Ing. František Formánek 

· září Dvory – Sportovní olympiáda 3. ročník 

· 15. 10. Sokolovna Dvory – pohádka Ježibaby z Babína  
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 

I přesto, že máme problémy s udržením místní střelnice, tak jsme byli na Valné hromadě Krajského 
Středočeského sdružení ČSS za loňský rok 2016 navrženi na 1. místo v zajišťování pořádaných soutěží ve 
Středočeském kraji. Alespoň v kraji nás berou jako dobrý, spolehlivý a činný klub. 

18. 3. v soutěži „První jarní výstřel“ ve SP 15+15 se naši střelci umístili následovně 2. místo Litera F., 
3. místo Řehák J., 4. místo Battista P., 8. místo Bajtalon R., 9. místo Davídek V., 10. místo Pulda P., 12. místo 
Konrád J., 19. místo Čada M., 20. místo Starosta P., 21. místo Davídek F. Ve VP 15+15 startovalo 17 střelců, z našich 
se umístil na 3. místě Starosta P., 6. místě Litera F., 11. místě Pulda P., 12. místo Bajtalon R., 13. místo Řehák J., 
14. místo Davídek V., 15. místo Konrád J. 

6. 5. v námi organizované soutěži 25. ročníku VC Dvorů SP 30+30 startovalo 25 střelců z našich 5. místo 
Festa J., 9. místo Starosta P., 12. místo Bajtalon R., 14. místo Litera F., 16. místo Vrátný T. a 22. místo Řehák J. 13. 5. 

30. ročník VC Dvorů LM, SM 60 startovalo 17 střelců, z našich 13. místo Vrátný T. 
Z kulturní činnosti jsme 30. dubna organizovali tradiční pálení čarodějnic. Po delší době se přišlo pobavit 

hodně občanů, dětí i známých. Akce se jistě všem líbila, i počasí nám přálo. 
František Davídek 

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

 

STOLNÍ TENIS 

Vážení sportovní přátelé, jako každý rok po skončení soutěže pořádáme i tento rok již 30. ročník 
Velikonočního turnaje, kterého se zúčastnilo 20 hráčů. U registrovaných hráčů se umístili na prvních třech místech 
1. Soukal Adam 2. Vrbo Ondřej a 3. Syrový Vítězslav. 

Na výroční schůzi 12. května jsme zhodnotili uplynulou sezónu – náš oddíl reprezentovalo 19 hráčů ve 3 
soutěžích. „A“ družstvo skončilo ve 2. třídě páté, „B“ družstvo ve 4. třídě čtvrté a „C“ družstvo ve 4. třídě čtrnácté. 

Na této schůzi jsme se rovněž dohodli, že budeme mít i nadále 3 družstva. 
Kdo z občanů bude mít zájem, může se k nám přidat. Tréninky máme každé pondělí od 17 hodin. 

         Emil Schovanec 

 
Foto: Velikonoční turnaj 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulky stolní tenis 

TABULKA Okresní přebor II. 
1 TJ Předhradí 22 16 3 3 251 : 145 51 b 

2 Sokol Písková Lhota A 22 16 1 5 219 : 177 49 b 

3 TTC Poděbrady B 22 13 1 8 196 : 200 40 b 

4 Sokol Krchleby D 22 12 3 7 207 : 189 39 b 

5 TJ Dvory  A 22 11 0 11 184 : 212 33 b 

6 AFK Nymburk B 22 9 5 8 207 : 189 32 b 

7 SK Městec Králové 22 9 4 9 198 : 198 31 b 

8 Lokomotiva Nymburk D 22 9 2 11 213 : 183 29 b 

9 Sokol Lysá A 22 8 2 12 194 : 202 26 b 

10 TJ Sadská F 22 7 5 10 195 : 201 26 b 

11 Sokol Sokoleč 22 6 3 13 183 : 213 21 b 

12 Sokol Lysá B 22 1 1 20 129 : 267 4 b 

 

 

 

TABULKA Okresní přebor IV. o 1.-8. místo 

1 TTC Poděbrady  C 14 13 0 1 158 : 94   39 b 

2 Loko Nymburk  F 14 9 1 4  148 : 104 28 b 

3 Sokol Loučeň  B 14 8 1 5 142 : 110 25 b 

4 TJ Dvory  B 14 7 2 5 134 : 118 23 b 

5 TJ Sadská H 14 6 1 7 135 : 117 19 b 

6 ACS Přední Lhota 14 5 1 8 110 : 142 16 b 

7 TTC Žehuň  C 14 4 0 10 97: 155 12 b 

8 STC Opočnice  C 14 1 0 13 83 : 173 3 b 

 

 

 

TABULKA Okresní přebor IV. o 9.-16. místo 

9 Loko Nymburk  H 14 11 1 2       166 : 86 34 b 

10 Loko Nymburk  G 14 10 0 4 141 : 111 30 b 

11 Sokol  Poříčany  B 14 8 0 6 138 : 114 24 b 

12 TTC  Žehuň  D 14 7 0 7 126 : 126 21 b 

13 Sokol Kostomlaty 14 7 0 7 124 : 128 21 b 

14 TJ  Dvory  C 14 5 1 8 114 : 138 16 b 

15 AFK Nymburk  D 14 5 1 8 118 : 134 16 b 

16 Loko  Nymburk  I 14 1 1 12 81 : 171 4 b 

 

 



 

 

 

FOTBALOVÝ KLUB 

Průběžná tabulka IV. třídy skupiny A 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Litol 23 19 3 1 102:27 60 

2 Tatce 23 15 2 6 62:30 47 

3 Třebestovice 23 12 7 4 67:37 43 

4 Hradišťko 23 12 5 6 63:39 41 

5 Poříčany B 23 12 2 9 69:72 38 

6 Stará Lysá 23 9 7 7 61:56 34 

7 Bříství 23 10 3 10 53:53 33 

8 Předhradí 23 10 2 11 40:50 32 

9 Hořátev 23 8 7 8 42:53 31 

10 Dvory 23 8 4 11 54:79 28 

11 Milčice 23 5 6 12 39:55 21 

12 Drahelice 23 5 3 15 33:56 18 

13 Všechlapy B 23 4 5 14 35:67 17 

14 Straky B 23 3 2 18 35:81 11 

 

Aleš Břetenář 

 



 

  

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 


