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EDITORIAL

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
právě držíte ve svých rukou
letošní poslední výtisk obecního zpravodaje, který prošel proměnou. Redaktor Matěj Prášil se
bude více věnovat studiu a zaměsnání. Za všechny mu přeji mnoho
studijních úspěchů a krásná studentská léta.
Na následujících stránkách se
dočtete více o našich nově ustanovených zastupitelích. Dovolím
si také pár slov sama o sobě, jako
nové redaktorce. V obci Dvory žiji
s rodinou právě deset let. Pocházím z Podkrkonoší, kousek od Nové
Paky. Je to městečko obklopené krásnou kopcovitou a lesnatou
krajinou na pomezí Českého ráje.
Pole tu mají železitě rudou barvu
a povalují se po nich polodrahokamy, acháty. Jako tip na výlet doporučuji navštívit hrad Kumburk nebo
hrad Pecku. Tomuto kraji kdysi
dominoval textilní průmysl. Jako
malou mne brávala babička do
přádelny, na ohromných stavech, za
strašného hluku se tu tkaly barevné
samety a manžestry. Zřejmě z toho se zrodil jeden z mých prvních
koníčků, a tím je šití.
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Během studií jsem hodně cestovala a věnovala se cyklististice, na
cyklozájezdy jsem trénovala právě
tady nebo v libereckém kraji.
Při dokončování studií na univerzitě jsem začala pracovat jako
redaktorka pro jedno pražské
nakladatelství. V tomto čase jsme
se s manželem usadili v nedalekém
Nymburce. Režii odborného časopisu jsem vedla několik let, byla to
zajímavá a krásná práce. Pracovně
jsem se ale později nechala zavát
zpět do svého vystudovaného oboru, dopravního inženýrství.
Během našich cyklovýletů v okolí
Nymburka jsme si hledali domeček
na trvalé bydlení a objevili jsme ten
náš ve Dvorech.
Při zvelebování našeho příbytku jsem propadla zahradničení. Je
tu úrodná zem a daří se tu snad
všem rostlinám, v naší zahradě
jsem vysázela spoustu růží, každá
má jiné vlastnosti a to mne na nich
baví a fascinuje.
Na závěr chci ještě touto cestou
poděkovat všem, kteří mi s novým
číslem zpravodaje pomáhali. Snad
vás čtení zpravodaje bude i nadále bavit. Přeji krásné vánoční svátky a šťastný celý příští rok.
Lucie Kopalová
Za obsahovou správnost a původnost
příspěvku odpovídá autor. Redakce si
vyhrazuje právo opravit zjištěné faktické chyby, zkrátit a stylisticky upravit příspěvky, popř. je doplnit fotografiemi jiných autorů. Větší úpravy provedeme po dohodě s autory. Nevyžádané
příspěvky se nevracejí. Neoznačené příspěvky zpracovány redakcí.
Příspěvky můžete zasílat nebo zanést
na adresu redakce Dvory 3, 288 02 Dvory, na flash disku nebo CD (doc, rtf, xls,
jpg, tif, svg, pdf), případně na e-mail:
obec-dvory@quick.cz
Cena: zdarma
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VOLBY

Komunální volby 2018 a měnící se politika
Komunální volby skončily, vítězové voleb jsou jasní a proběhla
povolební vyjednávání stran o koalicích. Průběh voleb hodnotí politologové jako zajímavé v celých
středních Čechách…
Volební účast do zastupitelstev
měst, městysů a obcí byla v České republice kolem 47 procent, což
není mnoho. Avšak občanům vedení obcí a měst začíná být blížší než
vedení státu nebo kraje, chtějí pečlivě vybírat, kdo o jejich daních a rozvoji obcí rozhoduje. Někteří občané
mohli být spokojeni se současným
vedením obcí, jiní zase nenašli kandidáta, který by si zasloužil jejich
důvěru.
Při vší kritice našeho politického systému a dlouhé cesty ke standardní demokracii bylo letos vidět,
že ve většině měst a obcí začali voliči plně využívat svých občanských
práv: diskutovali o programech
stran, odhalili hloupá a nicneříkající hesla, dokázali odmítnout populistické návrhy. Komunální politika se začala proměňovat, už i politici z volebních výsledků pochopili,
že politiku nelze začít dělat několik
týdnů před hlasováním, ale je třeba se voličům věnovat celé volební
období. To je nejpozitivnější zpráva
letošních voleb.
Tradičně se v kampani objevily nes
myslné návrhy, o kterých nemohou
komunální politici rozhodovat sami.
Často se to týká dopravy - například
sliby obchvatů, železničních spojení
a jiných staveb, o kterých rozhodují nebo spolurozhodují krajské nebo
celostátní instituce. Ale i tady se
letos počet podobných témat snížil,
voliči už se lépe orientují v kompetencích jednotlivých institucí českého politického systému.
Jistě by stál za to větší sociologický
výzkum, proč lidé v tak vysoké míře
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nevolí a výsledky by mohly využít
všechny volební strany k tomu, aby
za čtyři roky občany přesvědčily, že
se vyplatí jít volit. Kdo za čtyři roky
získá alespoň část dnešních nevoličů, volby rozhodne.

Porovnání účasti
2014
44, 46 %
2018
47,34 %
Hnutí ANO získalo v letošních komunálních volbách nejvíce velkých měst. Ztratilo Prahu,
kde vyhrála ODS. V Brně, Ostravě a řadě dalších měst však zvítězilo. Významné ztráty zaznamenala
sociální demokracie. V celé republice pak tradičně nejvíce zastupitelských křesel mají nejrůznější místní
sdružení nezávislých kandidátů.
Sčítání hlasů v komunálních volbách skončilo v neděli ráno. Nejdéle se počítaly hlasy Pražanů. Volební účast se pohybovala mírně nad
47 procenty, což je zhruba o tři procentní body více než v roce 2014.
Komunální volby skončily totálním
fiaskem pro ČSSD. Poprvé od roku
1990 nebudou sociální demokraté
v zastupitelstvech některých měst,
kde dosud měli vliv na chod radnic.

Platí to například pro Prahu, Hradec
Králové, Ústí nad Labem a Zlín.
V Praze vyhráli občanští demokraté, ale jejich vítězství je hořké, skončili v opozici. Na koalici se
dohodly totiž další subjekty, které v hlavním městě uspěly - Piráti, hnutí Praha Sobě a Spojené síly
pro Prahu (TOP 09, STAN a KDUČSL). Do pražského zastupitelstva
se poprvé od roku 1990 nedostali
zástupci ČSSD a KSČM.
Vítězem letošních komunálních
voleb v Brně je hnutí ANO s 23,03
procenty voličů a v pětapadesáti
členném zastupitelstvu získalo 18
mandátů. Na druhém místě skončila ODS s podporou Svobodných
s výsledkem 18,55 procenta, což
znamená zisk 14 mandátů.
Také v Ostravě vyhrálo ANO s velkým náskokem. Získalo 32,72 procenta hlasů a 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů. Na druhém místě skončilo hnutí Ostravak,
volilo ho 11,49 procenta lidí a má
sedm mandátů. Ostravský primátor
a lídr vítězného hnutí ANO Tomáš
Macura uvedl, že by uvítal pokračování nynější koalice s hnutím Ostravak, ODS a lidovci.
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ANO zvítězilo také v Plzni, Olomouci, Jihlavě, Hradci Králové, Karlových Varech, Ústí nad Labem,
Pardubicích, Českých Budějovicích
a Zlíně. V Liberci skončilo ANO druhé, vyhráli tam Starostové pro Liberecký kraj v čele s hejtmanem Martinem Půtou.
Sociální demokracie si může připsat úspěch v Karviné a ve FrýdkuMístku. V Třinci vyhrálo sdružení
Osobnosti pro Třinec, v Kladně Volba pro Kladno a v Mostě hnutí ProMOST. Občanští demokraté zvítězili v Jablonci nad Nisou, Mladé
Boleslavi a Teplicích. ANO vyhrálo
v Chomutově, Přerově, Prostějově,
Havířově, Děčíně a Opavě.

Komunální volby
v Nymburce
Komunální volby v Nymburce
před měsícem vyhrálo hnutí Nymburk s klidem se ziskem 26 % hlasů.
Na druhém místě skončili Nymburští demokraté (14 %) a třetí Změna pro Nymburk (13 %). Na čtvrtém
místě figurovalo hnutí ANO 2011
(10%). Vítězné hnutí podle očekávání oslovilo k jednáním strany na
5. a 6. místě, tedy ODS a ČSSD.

Společně tak vytvořili novou koalici, která má v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu nejtěsnější většinu 11 hlasů. Dřívější vedení města tvořené Změnou pro Nymburk,
Nymburskými demokraty a hnutím
ANO 2011 skončilo v opozici. Spolu s nimi i Aleš Omáčka zvolený za
hnutí Zdravý Nymburk.
Nové vedení města Nymburk
Starosta:
Tomáš Mach (NsK)
1. místostarosta:
Bořek Černý (NsK)
2. místostarostka:
Stanislava Tichá (NsK)
zbylí členové rady:
Zdeněk Vocásek, Aleš Toman (oba
ODS), Miloš Petera

Ustanovení zastupitelstva ve
Dvorech a Velelibech
Dne 1. listopadu 2018 od 18.00
hodin proběhlo, v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Dvorech,
ustavující zasedání obecního zastupitelstva obce.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno

osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce Dvory bylo zahájeno
dosavadní starostkou obce Dvory,
paní Marií Hodboďovou.
Členové zastupitelstva složili slib
a nikdo z členů neodmítl složit slib,
ani nesložil slib s výhradou. Volba
starosty a místostarosty proběhla
veřejným hlasováním.
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou Aleše Břetenáře a následně
byl zvolen místostarostou Roman
Šebela.
Současně se zánikem původního
zastupitelstva také zaniklo funkční
období výborů předchozího zastupitelstva. Nově byl zřízen finanční
a kontrolní výbor v novém složení.
Oba výbory budou tříčlenné. Předsedkyní finančního výboru byla
zvolena Pavlína Červinková. Členy finančního výboru se staly Petra
Vilímková a Václava Vaňková.
Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Ondřej Kříž. Členy kontrolního výboru se stali Jakub Líčka a Václav Davídek.
Více v zápisu na http://www.dvoryveleliby.cz/zapisy

Kandidátní listina v obci Dvory - Veleliby
Kandidátní listina

Kandidát

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

číslo

název

poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

1

Za obec Dvory - Veleliby

1

Břetenář Aleš Bc.

29

NK

BEZPP

130

17,56

1

1

Za obec Dvory - Veleliby

2

Šebela Roman Bc.

48

NK

BEZPP

120

16,21

2

1

Za obec Dvory - Veleliby

3

Líčka Jakub Mgr.

31

NK

TOP 09

102

13,78

4

1

Za obec Dvory - Veleliby

4

Červinková Pavlína DiS.

33

NK

BEZPP

96

12,97

5

1

Za obec Dvory - Veleliby

5

Vilímková Petra

32

NK

BEZPP

92

12,43

7

1

Za obec Dvory - Veleliby

6

Kříž Ondřej

33

NK

BEZPP

105

14,18

3

1

Za obec Dvory - Veleliby

7

Davídek Václav

36

NK

BEZPP

95

12,83

6

4
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Seznámení s novými zastupiteli
Někteří zastupitelé jsou pro
nás již známé osobnosti, někteří
již méně, a proto se nově zvolení
zastupitelé rozhodli o sobě a své
budoucí činnosti něco bližšího
prozradit občanům obce, dle
následujících dotazů:
1. Základní osobní údaje.
2. Jak dlouho žiji v obci, odkud
pocházím?
3. Jaké jsou mé zájmy a koníčky,
trávení volného času?
4. Jaká témata chci v obci řešit,
o co bych rád usiloval?

1. Aleš Břetenář, 29 let, pracuji
jako řidič. Rozvážím pečivo a díky
této práci mám čas věnovat se
chodu obce.
2. Jsem dvorský rodák.
3. Pokud necestuji s rodinou po přírodních památkách Čech, věnuji se
sportu. Převážně fotbalu, protože
na ostatní sporty již nezbývá moc
času. Příležitostně rád hraju hokej,
nohejbal, tenis, jezdím na kolečkových bruslích a v zimě lyžuji.
4. Kromě každodenního chodu
obce se budu zaměřovat na nedokončené stavební akce, jako jsou
nádrž na návsi, chodníky, sokolovna, osvětlení atd.
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1. Roman Šebela, 48 let. Jsem 26 let
zaměstnán u Policie ČR. Nyní jsem
zařazen u Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje jako
vrchní komisař, lektor-instruktor
Školního policejního střediska.
2. Ve Velelibech žiji 18 let, od
roku 2000. Dříve jsem žil krátce ve Všechlapech, v Nymburce
a v Ostravě, zde jsem se také narodil.
3. Rád podnikám výlety s rodinou.
Baví mne vše kolem jídla, ať už
grilování, vaření, zabijačky, uzení,
tak i vyrábění klobásek, paštik
a dalších slaných pochutin. Rád
trávím čas v dílně, kde něco vyrábím
a u počítače, na něm občas hraji hry,
ale věnuji se i střihu videozáznamů
a užitečnějším věcem.
4. Jako prioritu vidím opravu
kůlny u čp. 7 ve Velelibech a úpravu vysázených stromů na návsi také ve Velelibech. Chci se dále
věnovat rozvíjení kulturních akcí
v obou obcích a zvýšení účasti
občanů na těchto akcích, a to nejen
pod záštitou sdružení Veleliby
08. Dalším cílem je propagace a
zajištění návratu vložených investic
do místní sokolovny ve Dvorech. To
není myšleno pouze jako pronájem
třetím stranám, ale i organizováním
různých akcí ze strany obce, spolků
a sdružení v obou obcích. S tím
souvisí i oprava stávajícího sociál-

ního zařízení v sokolovně, které je
ještěv katastrofálním stavu. Z toho
důvodu opravená sokolovna stále
není plnohodnotným kulturním
stánkem. Ve Velelibech je dalším
problémem oprava zdi místního
hřbitova a vyvíjení tlaku na činnost
římskokatolické církve, ve spojitosti s opravou kostela. Dobudoucna určitě přijde na řadu i problém
s veřejným osvětlením a to zejména ve Dvorech. Ve Dvorech je na
programu i rekonstrukce zbylých
chodníků, samozřejmě s ohledem
na finanční náročnost. Další problémy chci řešit operativně tak, jak
se budou objevovat.

1. Pavlína Červinková, 33 let a jsem
učitelka ZŠ ve Dvorech.
2. V naší obci, ve Dvorech, žiji od
narození a mám ji ráda.
3. Mezi mé zájmy patří hlavně
moje rodina, na kterou je v poslední době méně času, neboť ke
svým rodičovským povinnostem
a práci, kterou mám velmi ráda,
studuji čtvrtým rokem Pedagogickou fakultu na Univerzitě Karlově
v Praze, obor Učitelství I. stupně
základní školy. Mám také ráda hudbu a věnuji se hře na klavír.
4. Přála bych si, aby se celkově
zlepšila v naší obci nálada mezi lidmi a aby bylo kolem nás vidět více
spokojenosti. Jako zastupitelka bych
se chtěla i nadále podílet na kul-
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turních akcích, které se v naší obci
pořádají. Mým největším zájmem
je rozvoj naší školy a pokračování
v opravě a modernizaci místní sokolovny. Byla bych také ráda,
kdyby se pokračovalo v rekonstrukci chodníků.

více přiblížit k dění v obci. To je
totiž velmi důležité pro jakýkoliv
rozvoj ducha a života v naší obci.
Jsou to totiž nakonec vždy lidé, my
všichni, kteří vytváříme sílu komunitního života a každý z nás jej může
pozitivně ovlivnit.

1. Jakub Líčka, 31 let, generální
sekretář v Charitě Česká republika.
2. Do Dvorů jsme se nastěhovali v roce 2015. Předtím jsme bydleli pár let v Praze a během studií
jsem pobýval v Plzni. Jinak ale oba
s manželkou pocházíme z Vysočiny.
Konkrétně jsem vyrůstal ve Strachoňovicích, což je malá, ale opravdu
krásná vesnička kousek od Telče.
3. Bohužel na „klasické“ koníčky
a jiné volnočasové aktivity nemám
mnoho času. Snažím se co nejvíce
věnovat rodině a své práci. Obecně ale velice rád cestuji. To je něco,
co mě skutečně nabíjí. Baví mě ale
také kolektivní sporty, jsem dobrovolný hasič a dříve jsem se aktivněji potápěl.
4. Chtěl bych usilovat o maximum možného. Osobně bych se rád
zasadil zejména o opravu kostela
ve Velelibech a to i přesto, že jeho
oprava není v rukách obce. Otázkou, kterou budeme řešit, je také
cesta do Kamenného Zboží, oprava
kalu a další podobná témata. Rád
bych se také pokusil dění obce více
přiblížit občanům a naopak občany

1. Petra Vilímková, 32 let, technik
kvality v Parker Hannifin s.r.o.
2. Narodila jsem se v Brandýse nad
Labem, ve Dvorech žiji od roku 1991.
3. Volného času příliš nemám, když
mám, snažím se ho trávit s dětmi,
sama chodím dvakrát týdně cvičit, je
to relax a pročištění hlavy.
4. Ráda bych usilovala o udržení kulturního dění, které dosud zaštiťovala paní Prášilová.
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1. Ondřej Kříž, 34 let, technik
lékařských přístrojů (analyzátory
tělních tekutin a tkání).

2. Ve Velelibech žiji skoro 4 roky,
předtím jsem od narození bydlel
v Poděbradech.
3. Mezi mé záliby a koníčky patří
turistika, cyklistika, vodáctví a všeobecně rekreačně sport, závodně
jsem dříve dělal rychlostní kanoistiku v Poděbradech, kde jsem si
udělal i trenérské zkoušky pro práci s mládeží.
4. V obci bych rád navázal na práci předchozího zastupitelstva, které
si myslím, že fungovalo dobře a laťku nasadilo celkem vysoko. Myslím,
že za necelé čtyři roky, co tu žiji, se
stihlo udělat na české poměry vcelku dost (chodníky, silnice, započatá rekonstrukce sokolovny, ve Velelibech autobusová zastávka, fasáda
hospody, atd.) Rád bych, abychom
s nově zvoleným zastupitelstvem
neusnuli na vavřínech a dokončili rozdělané projekty (především
sokolovnu) a nadále zvelebovali naší obec. Dále bych se rád zasadil o fungování sportovního a společenského vyžití v obci.

1. Václav Davídek, 37 let,
elektrikář.
2. V obci žiji od narození.
3. Mezi mé hlavní záliby patří střelba a motorky.
4. Chtěl bych hlavně řešit problém
s obecní nádrží (kalem), její opravu
a úpravy dle současných potřeb.
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První týdny začátku školního roku jsou již za námi.
První společnou akcí žáků školy a dětí školky byla
exkurze Planetária v Hradci Králové, kde byly dětem
skvělou projekcí přiblíženy všechny záhady vesmíru.
Koncem měsíce října jsme pořádali pro žáky školy
„Halloweenské nocování“ ve škole s již tradiční noční
hrou a 31. října se konal halloweenský průvod obcí, ve
strašidelných maskách. V novém školním roce jsme se
všichni tedy úspěšně „zaběhli“ a než jsme se nadáli, už
je tu opět období, které všichni celý rok očekáváme,
tedy čas vánoční. Vánoční atmosférou jsme se naladili každoročními dílničkami, kde si děti mohly vyrobit
různé vánoční výrobky. Naše chování po celý rok přišel
zhodnotit Mikuláš s čertem a andělem. A i když naše
dětičky občas vystrkují růžky, asi byly většinu času
v uplynulém roce hodné, neboť si nikoho (ani paní
učitelky) rozhněvaný čert neodnesl. Do vánoční nálady
jsme s radostí vstoupili krátkým vystoupením při rozsvícení vánočního stromu, které se konalo 1. prosince
2018 v naší obci. Není to ale poslední akce letošního
kalendářního roku a rádi bychom tedy touto cestou, pozvali všechny rodiče, babičky, dědečky, sourozence, tety, strejdy a všechny občany naší obce (i obcí okolních) na již tradiční vánoční besídku, která se
bude konat v sobotu 15. prosince 2018 od 14.00 hodin
v místní sokolovně.
Nyní trošku od adventního rozjímání odbočíme.
Jistě jste si mohli všichni všimnout, že na naší školní
zahradě probíhá mnoho změn. Tou první byla výstavba
„prožitkového chodníčku“, což je tzv. chodník pro chůzi
na boso. Zout si boty a projít se trávou nebo potokem,
můžeme téměř všichni. My jsme ale pro naše děti
připravili speciální chodníček, na kterém si děti budou
moci zkoušet, jak se chodí např. po šiškách, menších
kamínkách, kůře a třeba i písku. Za výstavbu chodníčku
bychom chtěli poděkovat tatínkům našich dětí, kteří ve
svém volném čase chodníček zhotovili, jmenovitě pan
Nejedlý, pan Čapek, pan Vyleťal a pan Červinka. Panu
Matuškovi děkujeme za dodání a smontování materiálu na chodníček. Na dalších úpravách chodníčku se
budeme podílet společně s žáky. Další větší akcí je
výstavba multifunkční sportovní sestavy „Šimpanz“,
na které budou moci děti využívat žebřík, lezeckou
stěnu, prolézací síť, šplhací lano a např. i visuté klády.
Multifunkční hřiště bude vystavěno i pro děti ze školky,
kde budou moci využívat např. skluzavku, prolézací síť,
lezeckou stěnu a šikmou rampu.
Chtěli bychom také touto cestou poděkovat všem
občanům obce za pomoc při sběru starého papíru. Za
získaný finanční obnos bude dětem zaplacena doprava
na adventní výlet na zámek Kačina.
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Informace
z naší školy

Na závěr bych chtěla popřát za celý kolektiv naší školy, školky, družiny a jídelny, všem dětem, rodičům, prarodičům, občanům a přátelům obce do nadcházejícího
roku 2019 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí a spoustu
životního optimismu. Zároveň bychom chtěli poděkovat za zájem o naší školu a o její rozvoj.
Pavlína Červinková
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STALO SE, POZVÁNKY

Odhalení pamětní desky obětem nacismu

Předvánoční domácí zabíjačka
V sobotu 24. listopadu se, pod
záštitou sdružení „Veleliby 08“,
konala v hospůdce ve Velelibech
premiérová domácí zabíjačka. Hlavní aktéři a pořadatelé této akce se
sešli již před osmou ráno a započaly práce na přípravě domácích kulinářských specialit, podle receptů
starých mistrů. Zapojit své síly a um
mohli všichni příchozí, rovněž mohli pomoci svou radou nebo receptem. Po jedenácté hodině dopoledne již byla k ochutnání domácí
moravská sekaná, plněná svíčková
a v rychlém sledu následoval guláš,
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ovar a dále jitrničky, jelítka, vývarová polévka a již po setmění se
po uvaření tlačenek v kotli dodělala zabíjačková černá polévka. Akce
pokračovala v místní hospůdce za
doprovodu kytary a vše jsme řádně
zapili. Celkem se akce zúčastnilo asi
65 degustátorů a řezníků amatérů. V neděli tato akce pokračovala
úklidem a roznáškou výslužky. Myslím, že se akce setkala s nečekaným
zájmem a mohla by se stát tradicí,
která všem, v chmurném podzimním počasí, zlepší náladu.
Roman Šebela

Dne 28. září proběhlo odhalení
pamětní desky na budově školy.
Pozvánku jste již mohli zaznamenat
v minulých listech a dočíst se trochu historie k ní. Raději ještě zmiňme, že to byla rodina Šmolkových,
všichni členové zahynuli pravděpodobně v plynových komorách koncentračního tábora v Osvětimi.
V tento den jsme si také slavnostně připomenuli důležité jubileum našeho státu kladením věnců
u pomníčku - 100. let od založení
Československé republiky, které
naše země oslavila 28. října 2018.
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Vítání občánků
Letos proběhlo vítání občánkůjiž v září a mělo hojnou účast. Vítali
jsme 10 dětí a to konkrétně:
Vít Břetenář, Josef Horáček,
Ondřej Kadlec, Berenika Kopalová, Tereza Lejsková, Jáchym Líčka, Šimon Menger, Lucie Morcová,
Filip Piroutek, Vojtěch Vavřina.

Výlet za poznáním
V sobotu 29. 12. 2018 se vydáme
nejen za poznáním ale i rozhýbat
naše Vánocemi ztuhlá těla. Sraz
je v 7.30 hod na nádraží ve Velelibech. Výlet není fyzicky náročný
- od nádraží je k cíli 1 km a je
určen pro děti i dospělé. Ve vlaku
budeme ochutnávat uzené maso ze
zabíjačky a další dobroty ze zásob
účastníků. Předpokládaný návrat
v 17.08 hodin do Velelib. Vítáni jsou
všichni cestovatelé chtiví poznání.

Den otevřených dveří
v ZŠ a MŠ
14. 2. 2019
od 8.00 do 16.00 hodin

Vystoupení Čachovického
pěveckého sboru
proběhne v kostele ve Velelibech 15. prosince 2018
od 15.00 hodin s pásmem adventních písní a koled.

Pozvánka na půlnoční mši
Poslední akcí v letošním roce je půlnoční mše, která proběhne
24. prosince 2018 od 24:00 v kostele ve Velelibech.
Prosíme občany o dochvilnost.

Karneval pro děti

PLES

2. 2. 2019 od 14.00 hodin
v sokolovně

26. 1. 2019
od 20.00 hodin

Městská knihovna v Nymburce
REGISTRAČNÍ POPLATEK
70,- Kč - 12 měsíců ode dne zaplacení děti do 15 let, studenti a důchodci
140,- Kč - 12 měsíců ode dne zaplacení dospělý
210,- Kč - 12 měsíců ode dne zaplacení rodinná registrace
Dospělé oddělení
(2 dospělí a děti do 15 let)
http://www.knihovna-nbk.cz/
Pondělí
8.00 – 18.00
Úterý

Dětské oddělení

8.00 – 17.00
8.00 - 12.00
Pouze čítarna

8.00 –18.00

Středa

Úterý

12.00 – 17.00

Čtvrtek

8.00 – 17.00

Středa

Zavřeno

Pátek

8.00 – 17.00

Pondělí

Čtvrtek

12.00 – 17.00

Pátek

12.00 – 17.00

Sobota

Zavřeno
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Sobota

9.00 – 11.00
Každá první sobota
v měsíci

Nově otevřená pobočka
městské knihovny
Dne 26. listopadu byla nově
otevřena pobočka knihovny na
sídlišti. Pobočka je umístěna
v suterénu polikliniky (Okružní 2160,
Nymburk) naproti bufetu a bude
otevřena každé úterý a čtvrtek.
Průkazku z hlavní knihovny v Palackého třídě můžete použít i zde.
Úterý

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Čtvrtek

8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
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DOPRAVA

Co přináší obci PID

V loňském roce, na jaře, jsme
v naší obci mohli zaznamenat velkou změnu v jízdním řádu autobusů a proměnu zastávek v obou
směrech. Stali jsme se součástí
Pražské integrované dopravy (PID)
a co to vlastně znamená? Na to si
odpovíme v následujících řádcích,
nejdříve vysvětlíme několik nutných základních pojmů.
Pražská integrovaná doprava (PID)
je integrovaný (propojený) dopravní
systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské
autobusové linky, lanovou dráhu na
Petřín, několik přívozů a síť parkovišť P+R. Zasahuje na území hlavního města Prahy a okresů Středočeského kraje: Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Beroun, Příbram,
Kladno, Kolín, Kutná Hora, Benešov,
Mladá Boleslav a Nymburk.
Integrace ve zkratce spočívá v zavedení jednotného tarifu,
smluvních přepravních podmínek,

10

číslování linek, některých součástí
informačního systému pro cestující, v projektování linkového vedení,
návazností spojů a prokladů mezi
spoji různých linek, druhů dopravy a v jednotném systému uzavírání smluv o dotování dopravy
s dopravci. Celou základní filosofií
PID je možnost cestovat po celém
regionu na jednu jízdenku, a to bez
ohledu na počet přestupů, zvolený dopravní prostředek a dopravce. Integrovaný systém zajišťuje
koordinaci různých dopravců, díky
čemuž mohou vznikat přestupní vazby mezi jednotlivými linkami
i dopravními prostředky.
K integraci dopravců do systému
je nutný koordinátor. Koordinátorem Pražské integrované dopravy je organizace ROPID, Regionální organizátor pražské integrované
dopravy, příspěvková organizace
hlavního města Prahy.
Činnost organizace ROPID:

- vytváření, rozvíjení a udržování systému Pražské integrované dopravy v Praze a okolí, včetně návazností na jiné systémy (vedení linek,
přestupní návaznosti atd.), vytváření zásad a standardů dopravní
obsluhy a jejich aplikace v závislosti
na dostupných finančních zdrojích
a jejich projednání s obcemi, okresními úřady a dopravci,
- výběr dopravců, uzavírání smluv
o závazku veřejné služby jménem
města Prahy k zajištění provozu PID
s dotčenými obcemi, Středočeským
krajem a dopravci a kontrola jejich
plnění,
- organizace finančních toků v systému PID, návrh tarifu a jízdného
v systému PID,
- zajištění jednotnosti informačního systému PID (a rozvoje telematických systémů, sledování polohy
vozidel, řízení dopravy atd.).
Jedním z hlavních znaků integrované dopravy je její taktový charakter – stejné časové rozestupy mezi
jednotlivými spoji, tím se stává jízdní řád dané linky snadno zapamatovatelný pro cestující. Nutná je
návaznost jednotlivých spojů mezi
sebou, a to jak mezi jedním druhem
dopravy, tak mezi jinými. V praxi
toto znamená, že jedete-li část cesty autobusem bude, vám v hlavním dopravním uzlu navazovat další spoj. V případě Nymburka je tímto uzlem hlavní nádraží s autobusovým nádražím. Návazný spoj je
osobní vlak (ne R) nebo další autobusová linka, na přestup na vlak je
nyní 15 minut. V integrovaném systému je cesta hromadnými dopravními prostředky na jeden jízdní
doklad, nemusíte si tedy kupovat
zvlášť lístek na autobus a zvlášť na
vlak.
Takto je ve stručnosti popsán
integrovaný dopravní systém. Jak
tedy můžete cestovat nyní? Pokud
jedete jen do Nymburka, koupíte
si lístek jako jste byli zvyklí. Pokud
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chcete jet do Prahy nebo někam
dál v rámci PID můžete si na celou
cestu (i zpět) zakoupit jízdní doklad
již u řidiče autobusu. Nákup jízdenky nejjednodušeji provedete tak, že
sdělíte řidiči svou cílovou zastávku. Jízdenka zakoupená u řidiče
příměstského autobusu se již neoznačuje a platí okamžitě. S jízdenkou je možno přestupovat (v rámci její časové a pásmové platnosti).
Jízdenku je možné zaplatit hotově
(max 100 Kč bankovky) nebo v některých autobusech také bezkontaktní platební kartou.
Pro názornost zvolme typický příklad cesty do centra Prahy. Kolik vás
bude jízdenka stát? Pokud nejste

dítě ani senior je nutné zakoupit 9ti
pásmovou jízdenku s časovou platností 4 hodiny, stojí 68 Kč. Proč 9
pásem, když je Nymbursko v 5. pásmu? Protože Praha má čtyři vnitřní pásma - 2krát P, 0 a B. Co je to
časová platnost? Pro každou cestu potřebujete jízdenku, která platí
dostatečně dlouho, po celou dobu
vaší cesty, a zároveň s ní lze projet požadovaný počet navazujících
pásem. Jak jsme již zmínili, jízdenky jsou plně přestupní, na počtu
přestupů tedy nezáleží, avšak doba
čekání na přestupech se započítává do celkového času cesty. V rámci
jízdenky za 68 Kč stihnete do Prahy
dojet, udělat si zhruba dvouhodino-

Fotbal

Celková tabulka po podzimu 2018

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Družstvo
Předhradí
Lysá nad Labem B
FK Litol mládež
Krchleby
Poříčany B
Hořátev
Slovan Poděbrady B
Bříství
MILČICE
Bobnice/ Dvory B
Kostelní Lhota B
Všechlapy B
Drahelice
Straky B

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
11
10
9
8
8
8
5
4
4
3
3
2
2
1

0
1
1
1
3
2
2
3
2
2
3
2
1
1
2

vou procházku po hlavním městě a
na tu samou jízdenku se i stihnete vrátit. Což je pro srovnání oproti dřívější ceně cesty zhruba třetina ceny pro dospělého. A jak to
mají senioři (od 70 let) a děti (do
15let)??? V rámci středočeského
kraje obě tyto skupiny cestujících
mají od 1. září 2018 75 % slevu jízdného a ve vnitřních čtyřech pásmech po předložení průkazu prokazující věk je doprava zdarma.
Od 1. října 2018 se systém PID
rozšířil o další dvě pásma 8 a 9.
O dokladech a průkazech pro PID
bude příští článek.
Více info na www.pid.cz

1
2
3
2
3
3
5
7
7
7
8
10
10
10

Skóre
48:8
62:20
47:25
41:13
56:24
30:13
22:37
22:29
20:38
33:48
25:43
23:45
11:62
20:55

Body
34
31
28
27
26
26
18
14
14
12
11
7
7
5

Výsledky
Datum a čas
26.8.2018 17:00
2.9.2018 17:00
9.9.2018 17:00
16.9.2018 16:30
23.9.2018 16:30
30.9.2018 16:00
6.10.2018 16:00

Den v týdnu
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
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Domácí
Bobnice/ Dvory B
Kostelní Lhota B
Bobnice/ Dvory B
Bříství
Bobnice/ Dvory B
Krchleby
Bobnice/ Dvory B

Skóre
7:0
3:3
4:4
6:2
4:4
2:1
2:6

Hosté
Drahelice
Bobnice/ Dvory B
Poříčany B
Bobnice/ Dvory B
Straky B
Bobnice/ Dvory B
Lysá nad Labem B
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14.10.2018 15:30
21.10.2018 15:30
28.10.2018 14:30
4.11.2018 14:00
11.11.2018 14:00
17.11.2018 13:30

NE
NE
NE
NE
NE
SO

Stolní tenis
Jak jsem již popisoval v minulém
čísle zpravodaje, sezónu jsme zahájily první týden v říjnu. Družstvo
„A“ ve II. třídě, „B“ družstvo ve IV.
třídě, „C“ družstvo ve IV. třídě.
Během soutěže trénujeme jedenkrát týdně a to pokaždé v pondělí

Bobnice/ Dvory B
Hořátev
Bobnice/ Dvory B
Všechlapy B
Bobnice/ Dvory B
FK Litol mládež

2:4
3:0
4:3
1:2
0:4
8:2

Slovan Poděbrady B
Bobnice/ Dvory B
Milčice
Bobnice/ Dvory B
Předhradí
Bobnice/ Dvory B

od 17 hodin, zápasy hrajeme středa, čtvrtek a pátek od 18 hodin.
„A“ družstvu se zatím nedaří, před dvěma posledními zápasy
po podzimní části soutěže jsou na
posledním místě. „B“ družstvo je
zatím na 3. místě a „C“ družstvo na
4. místě, dle přiložených tabulek.
Emil Schovanec

Přijměte pozvání na Vánoční
turnaj ve stolním tenisu,
který se bude konat
dne 29. prosince 2018
v sokolovně ve Dvorech.
Prezentace 8.30 hodin,
zahájení 9.00 hodin.

Okresní přebor II. třídy
družstvo
1. TJ Sadská
2. TJ Sokol Písková Lhota
3. TJ Sokol Sokoleč
4. TJ Dvory C
5. TJ Předhradí
6. TTC Žehuň B
7. TJ Sokol Loučeň A
8. TJ Lokomotiva Nymburk D
9. TJ Sokol Lysá nad Labem C
10. AFK Nymburk C
11. TJ Dvory A

PU
8
8
7
7
7
7
7
8
7
7
7

V
7
6
5
4
3
3
3
2
2
2
0

R
1
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0

P
0
1
0
3
3
4
4
5
5
5
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
101:43
89:55
82:44
72:54
66:60
59:67
57:69
57:87
45:81
50:76
42:84

body
22
19
17
12
10
9
9
7
6
6
0

PU
9
9
9
9
9
9
9
8
9
8
9
9

V
8
8
7
6
5
3
3
2
2
2
2
1

R
1
0
1
0
1
2
0
1
1
0
0
1

P
0
1
1
3
3
4
6
5
6
6
7
7

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre
103:59
105:57
111:51
99:63
100:62
76:86
64:98
62:82
67:95
39:105
65:97
63:99

body
25
24
22
18
16
11
9
7
7
6
6
4

Okresní přebor IV. třídy
družstvo
1. TJ Lokomotiva Nymburk G
2. TTC Žehuň D
3. TJ Dvory B
4. TJ Dvory C
5. TJ Sokol Poříčany B
6. AFK Nymburk D
7. ACS Přední Lhota
8. STC Opočnice C
9. TJ Sokol Kostomlaty
10. TTC Žehuň E
11. TJ Sokol Lysá nad Labem E
12. TJ Sadská F
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VÝSLEDKY DOTAZNÍKU

Vážené dámy a pánové,
jak jste již mohli zaregistrovat, v měsíci listopadu probíhalo
v našich obcích dotazníkové šetření. Rád bych poděkoval vám
všem, kteří jste se zapojili a dotazník vyplnili. Znamená to, že vám
dění v obci není lhostejné a toho
si upřímně vážím. Vedle samotných odpovědí na dané otázky mi
dorazila i celá řada různých poznámek, názorů a komentářů. I za to
vám děkuji. To je rovněž velmi cenný zdroj informací. Věřím, že když
jste věnovali svůj čas na vyplnění dotazníku, určitě Vás také bude
zajímat, jak dotazník dopadl. Pojďme se na to tedy podívat.

Dotazníkové šetření
v obcích Dvory a Veleliby
la nebo alespoň částečně spokojeno se společenským vyžitím v obci
celých 73 % respondentů.
Přesto by respondenti uvítali větší společenské vyžití v obci. Z grafu
je jasně patrné (a zaznívalo to také

v došlých komentářích), že by nejvíce stáli o větší vyžití pro dospělé (celých 52 % odpovědí). S odstupem pak následují akce pro děti,
více vzdělávacích aktivit a sportovních aktivit.

Hodnocení společenského vyžití

1) VSTUPNÍ INFORMACE
Dotazník vyplnilo celkem 85 lidí.
Z toho bylo 43 žen a 42 mužů. Ve
věkové skupině 18 až 30 let dotazník vyplnilo pouze 6 lidí (7 %). Ve
věkové skupině 31 až 50 let se zapojilo již 32 lidí (38 %) a nejvíce se pak
zapojili občané ve věkové kategorii 51 a více let. Těch bylo 47, což
představuje 55 % všech došlých
odpovědí. V 80 % se jednalo o obyvatele Dvorů a ve 20 % o obyvatele Velelib. Celých 88 % respondentů bydlí ve vesnicích více jak 8 let.
Obyvatelé žijící zde po dobu 3 až
8 let tvoří 11 % odpovědí a pouze
1 % odpovědí představují obyvatelé žijící zde méně jak 3 roky.

2) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
V OBCI

Vítané společenské aktivity

Ochota zapojit se do organizování aktivit

Z grafu je patrné, že téměř 49 %
respondentů vnímá společenské
vyžití v obci napůl mezi „zcela spokojen“ a „zcela nespokojen“. Podíváme-li se na to optikou známkování ve škole, je to taková trojka.
Dalších 24 % respondentů hodnotí společenské dění v obci za velmi dobré a naopak dalších 27 %
za velmi špatné. Celkově je zce-

Dvory - Veleliby 4/2018
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Organizovat se dá ledasco, ale
žádná akce se neobejde bez lidí,
kteří ji přímo zorganizují nebo alespoň pomohou zorganizovat. Dle
dotazníku by 57 % respondentů příležitostně společenské akce pomohlo organizovat a dalších 18 % i na
nějaké pravidelnější bázi. Naopak

25 % respondentů by se do organizování společenských akcí nezapojilo vůbec (mnohdy z časových, zdravotních nebo jiných důvodů).

3) ROZVOJ OBCE
Tato část dotazníku byla asi nejkomplikovanější. Byla zde kombina-

Nejvíce oceněné „ velké“ záměry v roce 2022

Nejvíce oceněné „malé“ záměry v roce 2022

ce projektových záměrů, které jsou
plně v kompetenci obce, částečně,
ale třeba také vůbec. Některé tzv.
„malé“ projekty mohou být stejně drahé, jak některé tzv. „velké“
projekty atd. Z výsledků je patrné,
že respondenti se nejvíce přiklánějí k dořešení otázky úpravy nádrže
(kal), dokončení opravy sokolovny
a cesty na Kamenné Zboží. Z těch
„menších“ věcí dominuje oprava
doposud neopravených chodníků
a protáhnutí chodníku až k sokolovně ve Dvorech.
V této části jsem ale zaznamenal
mnoho dalších námětů a názorů.
Některé jsou více realizovatelné,
některé již méně. Nad všemi se ale,
jako zastupitelstvo, budeme blíže
zamýšlet. O čem jste například
psali? Několikrát zazněla potřeba udržet v obci obchod, dodělat
vjezdy k domům ze silnic, snažit se
o bezpečnější silnice v obci, propojit Dvory a Veleliby pěší/cyklo cestou, vybudovat lepší zázemí pro
vyžití dětí, zvelebení sběrného dvora, opravit propadlé kanály, oprava
silnice u nádraží, odstranit telefonní sloupy na pevnou linku a další.

4) DOSTUPNOST OBCE

Vnímání občanů ZŠ a MŠ ve Dvorech
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Předposlední část dotazníku
byla věnovaná tomu, jak vnímáte „dostupnost“ obce a obecního dění. Jako největší zdroj informací většina respondentů označila obecní zpravodaj a také hlášení
místního rozhlasu. U hlášení místního rozhlasu několik respondentů ale uvedlo, že kvalita zvuku je
velmi špatná a není rozumět. Nejméně respondenti uváděli jako
zdroj informací obecní web. Což
může samozřejmě odrážet i věkové
složení respondentů, nikoliv pouze
kvalitu webových stránek a komunikaci na ní.
Celá polovina respondentů by uvítala rozšíření komunikačních kanálů např. o SMS či emailové zprávy.
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Tento nástroj se používá v mnoha
obcích. Je zcela dobrovolný a slouží
primárně k zasílání avíz např.
o výpadku dodávek energií, pozvání na kulturní akce, aj. Většinou se
jedná o max. cca 20 zpráv za rok.
Zavedení této možnosti komunikace budeme na zastupitelstvu řešit
a ád bych vám tento nástroj nabídl.
Pak už bude na každém z vás, zdali
se k odběru přihlásíte či nikoliv.
S tím trochu souvisí i další odpověď, kdy 29 % respondentů uvedlo, že zasílání avíz o dění v obci by
zvýšilo jejich zájem o obecní dění
a dalších 44 % by pak uvítalo lepší
komunikaci o dění v obci. O neformální besedu se zastupiteli by pak
stálo 20 % respondentů. Já osobně
budu takovou to neformální besedu pořádat a určitě budete všichni zváni.

Nejvíce využívané zdroje informací

Zájem o rozšíření komunikačních kanálů o sms a emailová avíza

5) PODNĚTY NA ZÁVĚR
Mnoho z vás, kteří jste dotazník
vyplnili, jste využili ještě závěrečné místo pro sdělení vašich podnětů, které nebyly v dotazníku reflektovány. Mimo podnětů směřujících
k rozvoji obce (viz výše), jsem zaregistroval několik podnětů ke škole
(pozitivní i negativní), k volnočasovým aktivitám (např. zřídit knihovnu v obci, promítání starých filmů
o obci, zajištění praktického lékaře
a dalších služeb pro seniory, kteří
se nemohou dostat do města, zvýšení čistoty v obci, více květin v ulicích, pořádání „street festivalu“,
neexistující místo na potkávání se
dospělých) a další. Za všechny podněty děkuji.
Vážení přátelé,
ještě jednou vám děkuji za účast
a vyplnění dotazníku. Děkuji také
všem, kteří mi pomohli při jeho distribuci a sběru. Ačkoliv se to nezdá,
celá příprava a následné vyhodnocování mě stálo hodně času. Ale
jsem přesvědčen, že to byl účelně
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Důvod podněcující zájem o dění v obci

strávený čas a rozhodně to mělo
smysl! A kdo ví, třeba obohatil
nejenom mě, ale i vás. S dotazníkem budu pracovat i nadále a budu
se snažit, spolu s kolegy zastupiteli, alespoň část z toho proměnit v realitu. Kdyby vás ještě coko-

liv napadlo a chtěli byste se o to se
mnou podělit, můžete mi psát na
jakub.licka7@gmail.com. Mějte se
pěkně a přeji všem krásný advent.
Jakub Líčka
Kompletní výsledky v barevné
podobě na www.dvory-veleliby.cz
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NEPLACENÁ INZERCE

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
Nymburk 288 02

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

tel.: 602 148 844
tel. zázn.: 325 593 491
fax: 325 593 491

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

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

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON
• Kamerové systémy
• Automatizace
• Elektroinstalace
• Centrální vysavače MENRED
+420 773 974 001
info@alarmynymburk.cz

KADEŘNICKÉ Studio
Bělová Věra
www.studiobelova.cz
Všechlapy 203, Nymburk 28802

mobil:

731 337 324

Stavební práce
výstavby rodinných domů
anhydritové podlahy
obklady a dlažby
zámkové dlažby
stavby plotů
kamenictví
zateplení
fasády

František Červinka

tel.: +420 739 330 700
e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz
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Alpha Oxy Led Light SPA
Kyslíková kapsle
léčba celulitidy
detoxikace
posílení imunity
podpora úbytku váhy
úleva od migrén
léčba zánětů....
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