
Zdarma  

Dvorsko-Velelibské

LISTY
1/2019



2 Dvory - Veleliby 1/2019

EDITORIAL

Starosta:
Bc. Aleš Břetenář
starosta@dvoryunymburka.cz

721 958 383

Místostarosta:
Bc. Roman Šebela 
mistostarosta@dvoryunymburka.cz

Zastupitelé:
Pavlína Červinková, DiS.
pavlinka.souk@seznam.cz

Václav Davídek
venca.dejv@seznam.cz

Bc. Ondřej Kříž
krizondrej@post.cz

Mgr. Jakub Líčka
jakub.licka7@gmail.com

Petra Vilímková
artep.n@seznam.cz

Dvorsko-Velelibské listy vydává: 
obec Dvory
Tiskový náklad 350 ks, 
vychází čtvrtletně

Redaktor, sazba a grafická úprava:
Ing. Lucie Kopalová

Redakční rada:
zastupitelé obce

Uzávěrka č. 1/2019 byla 10. 4. 2019
Kontakt redakce:
zpravodaj@dvoryunymburka.cz
Inzerci přijímá redakce

Sazba a osvit:
Lucie Kopalová, Tiskárna Boftisk
Tisk: Tiskárna Boftisk

Slovo redakce
Vážení čtenáři,

přinášíme vám další výtisk obec-
ních listů. Snad si najdete čas na 
čtení i venku na zahradách, kde 
se klube jaro. Sluneční paprsky 
začínají hřát a lakají ven, ohřát 
se a pokochat se přírodou, která 
bobtná ze zimní vláhy.

Těším se na na první kvítky sakur, 
až uvidím pučet stromek nebo 
keřík, který jsem zasadila už na 
podzim. Sázení na podzim se mi 
osvědčilo. Dříve jsem neodolala 
nabídce v zahradnictvích a třebaže 
byl keřík nebo stromek v kontejne-
ru, musela jsem na něj pamatovat 
v těch největších letních vedrech 
a poctivě ho zalévat, jinak součas-
ná letní vedra bohužel nepřežil.

V posledních letech je v letních 
měsících extrémní sucho. Tak vel-
ké, že i místa, která dříve měla 
vody dost, se dnes potýkají s úbyt-
kem spodních vod, se suchem na 
povrchu a rychlým splavováním 
vody po ztvrdlé zemi. Voda přesta-
vá být samozřejmostí.

Nechali jsme zemi, aby se stara-
la sama. Neumí to. Přirozenost pří-
rody není nechat velké louky a lány 
obilí na odiv slunci a dešti. Příro-
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Za obsahovou správnost a původnost 
příspěvku odpovídá autor. Redakce si 
vyhrazuje právo opravit zjištěné fak-
tické chyby, zkrátit a stylisticky upra-
vit příspěvky, popř. je doplnit fotogra-
fiemi jiných autorů. Větší úpravy prove-
deme po dohodě s autory. Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí. Neoznačené pří-
spěvky zpracovány redakcí.

Příspěvky můžete zasílat nebo zanést 
na adresu redakce Dvory 3, 288 02 Dvo-
ry, na flash disku nebo CD (doc, rtf, xls, 
jpg, tif, svg, pdf), případně na e-mail: 
zpravodaj@dvoryunymburka.cz

Cena: zdarma
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Knihy Františka Formánka

k zakoupení na Obecním úřadě

Velelibský kostel 
v proměnách času

 280,- Kč

Pohled do historie
Dvory, Veleliby a Zdonín

 329,- Kč

da by dokázala vše za pár desítek 
let spravit sama. Není ale tolik času 
a nechceme nechat zarůst lou-
ky náletovými dřevinami. Jak tedy 
zajistit, aby bylo vody stále dost a 
při bouřkách jen nestekla? 

Naši předci neměli závlahové sys-
témy s velkými hadicemi na bub-
nech, výkonnými čerpadly a rozpra-
šovači na polích. Plodiny na polích 
přesto dokázaly mít dostatek vody 
během celého roku. A to i přesto, 
že i dříve tu byly roky suché, kdy byl 
problém s vodou. Stačí se začíst do 
starých kronik a uvidíte, že napří-
klad za První republiky tu byl hned 
několikrát problém s extrémním 
suchem, který se ale tehdejší před-
stavitelé státu, měst i obcí rozhodli 
okamžitě řešit.

Po kolektivizaci ale všechny ty sta-
ré recepty na uchování vody v kra-
jině padly. Pole a louky se zvětšily, 
remízky vyklučily, předěly zarovna-
ly. Lužní lesy byly vysušeny, stejně 
jako malé rybníčky. A najednou se 
objevily problémy. I když srážek je 
stejně, sucho je větší a extrémní. 

Poučme se z minulosti a vraťme 
se k tomu, co fungovalo. Pro začá-
tek to může být právě revitalizace 
obecního kalu.

Lucie Kopalová
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INFORMACE

Na základě množících se dotazů 
a spekulací ohledně dopravy jsem 
se rozhodl odpovědět na nejpalči-
vější otázky a osvětlit stav týkající 
se provozu na komunikacích.

Kdo je vlastníkem silnic 
a odpovídá za jejich správu?

Hlavní silnice vedoucí oběma 
obcemi jsou ve vlastnictví stře-
dočeského kraje. Silnice spravu-
je KSÚS (Krajská správa a údržba 
silnic). K těmto komunikacím pat-
ří také přilehlé příkopy a porost v 
nich. Za KSÚS se v okolí našich ves-
nic o údržbu stará z dobré vůle pan 
Pokorný, díky tomu jsou příkopy 
v okolí upravené a osázené novými 
stromky.

Komunikace v jednotlivých uli-
cích jsou ve vlastnictví obce a obec 
odpovídá za jejich údržbu.

Jak to vypadá s opravou 
polní cesty do Kamenného 
zboží a kolik obec zapla!  za 

její opravu?

Polní cesta je ve vlastnictví 
pozemkového úřadu a jako vlastník 
se pozemkový úřad stará o její údrž-
bu. Plánovaná rekonstrukce pol-

ní cesty je jednou ze schválených 
finančních investic pozemkového 
úřadu na základě spolupráce s obcí 
při pozemkových úpravách extravi-
lánu obce. Oprava není v režii obce 
Dvory a ani se obec nebude finanč-
ně podílet na její rekonstrukci.

Kdo se stará o zimní údržbu 

komunikací?

Na hlavních komunikacích je to 
KSÚS. Na údržbu silnic III. tříd mají 
stanovenou dobu údržby do 72 
hodin od chvíle, kdy začne padat 
sníh. O chodníky a místní komuni-
kace se stará obec. Z důvodu nedo-
statečné údržbové techniky ve vlast-
nictví obce pro nás údržbu míst-
ních komunikací zajišťuje bezplat-
ně zemědělská společnost SEMA ze 
Všechlap. V letošním roce se bude-
me zabývat zimní údržbou a přípra-
vou plánu zimní údržby důkladněji 
tak, aby se především zvýšila bez-
pečnost pro chodce.

Problema" ka parkování aut

Dle § 53 zákona 361/2000 je 
zákaz užívání chodníku k provo-
zu motorových vozidel. Vzhledem 
k zvyšujícímu se množství parku-

jících vozidel na chodnících a pro 
udržení bezpečnosti jsme nuceni 
začít jednat s vlastníky dotčených 
motorových vozidel o dodržování 
zákona. Na základě dohody zastu-
pitelstva budeme požadovat do 
31. července 2019 odstavení všech 
vozidel z chodníkových ploch.

Je možné měření rychlos"  

v obci?

Pravomoc měřit rychlost v obci 
má pouze Policie ČR a Městská poli-
cie. Obec nemá právo provozovat 
stacionární či úsekový měřič rych-
losti a tudíž jsme odkázáni na služby 
Policie ČR. Obec může podávat Poli-
cii ČR podněty k přezkoumání aktu-
ální situace, pak by mohl být úse-
kový nebo stacionární měřič umís-
těn na základě rozhodnutí Policie 
ČR. Nasledkem tohoto opatření by 
mohlo dojít ke zvýšení bezpečnosti 
chodců. Pokuty za překročení rych-
losti by inkasoval MěÚ Nymburk.

Lze zamezit průjezdu 

kamionů?

Bohužel není adekvátní objízdná 
trasa našich obcí tak, aby nám bylo 
umožněno zakázat průjezd vozi-
dlům nad určitou tonáž.

Bc. Aleš Břetenář

Farní charita Nymburk poskytu-

je pro starší spoluobčany a držite-

le karet TP, ZTP a ZTP/P možnost 

odvozu naším automobilem. Cena 

a podmínky jsou zde uvedeny. 

Pravidla využi!  služby: 

1. Provozovatel služby CHARITAXI 
obdrží od oprávněné osoby nezá-
visle na vzdálenosti a času trvání 
služby za jednu jízdu uskutečněnou 
v rámci města Nymburk dar ve výši 
30,- Kč vč. DPH, mimo území měs-

DOPRAVA V OBCI A JEJÍM OKOLÍ

Chari-Car - osobní automobilová doprava
ta Nymburk to bude 5 Kč včetně 
DPH za km jízdy. Jednou jízdou se 
rozumí cesta tam, cesta zpět je již 
považována za další jízdu. 

2. Oprávněná osoba může být 
přepravena maximálně s jedním 
doprovodem. 

3. Služba je provozována: Pondělí 

až pátek 8,00 – 16,00 hod 

Po vzájemné dohodě je možnost 
čas upravit.

4. Čekání a přistavení vozu CHA-
RITAXI je zdarma. 

4. Službu je nutné objednat nej-
později do 16 hodin předcházející-
ho dne. 

6. Oprávněnou osobou se rozu-
mí osoba starší 65 let, držitel prů-
kazu TP, ZTP a ZTP/P. Po vzájemné 
dohodě mohou službu využít i dal-
ší osoby.

Dary budou použity na provoz 
Farní charity Nymburk. V rámci 
služby přijímáme platbu 30Kč za 
jednu jízdu po městě Nymburk.

Telefon: 735 708 884
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Obec Dvory a Dvory FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní 
sběr nebezpečných odpadů pro obec Dvory

dne 20. dubna 2019 (sobota)

 Mobilní sběrna bude přistavena:

 od do  místo

 8:00 9:00  Dvory – sběrný dvůr

 9:30 10:00  Veleliby – sběrné místo u stanoviště separace

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné odpa-
dy. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte odpad volně 
u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost odpad odvézt !!! 

Co bude předmětem sběru:
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry 
• použité olejové a palivové filtry
• použité fritovací oleje v těsnících obalech 
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod. 
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemii 
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod. 
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie
• elektrozařízení (televize, monitory, ledničky, mrazničky a drobné elektro, baterie … )
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Předmětem sběru  N E J S O U  nebezpečné odpady stavebního charakteru, lepenky 
a odpady s obsahem azbestu - eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89 182 00 Praha 8 Tel.: 283 061 301
Fax: 283 911 110 www.fcc-group.cz

Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad 
Kdy: od 18. 4. do 23. 4. 2018

Kde: sběrné místo

Je zakázáno navážení odpadu do prostoru sběrného místa před výše uvedeným termínem 
přistavení kontejneru.

Odpad vhazujte přímo do přistaveného kontejneru.
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Obecní vodní nádrž a její revitalizace

INFORMACE

Pokud někdy brouzdáte na sate-
litních mapách nad naší obcí, jis-
tě vás zaujme zeleně neonový pra-
videlný čtverec uprostřed náv-
si. Neznalý by si pomyslel, že jde 
o udržované sportovní hřiště, ale 
není tomu tak. V našem případě je 
to sinicemi a nečistotami zanesený 
obecní kal.

Většina vodních nádrží v obcích už 

dlouho neplní svou původní funkci 

stejně jako v naší obci. Nahrazují je 

hydranty napojené na obecní stud-

ny nebo kanalizaci. Některé obce 

se nevyužité nádrže snaží upravit 

pro rekreační účely. A třeba i jako 

půvabný rybníček s rybkami a roz-

kvetlými květy leknínů.

Jako zdroje vody pro hašení požá-

rů se musí udržovat v provozu-

schopném stavu. Není to pokaždé 

snadné a snad nikdy levné. Ale co 

když vodní nádrž ztratí svůj smy-

sl třeba proto, že obec je osazena 

požárními hydranty? Nebo co když 

obec hodlá spojit původní funkci 

nádrže s novou - rekreační?

Na první pohled by to mohla být 

vcelku banální záležitost: Obec 

vybuduje veřejný vodovod včetně 

požárních hydrantů, takže její „kla-

sická“ požární nádrž by už nemu-

sela plnit funkci povinného zdroje 

vody pro hasiče v případě požáru. 

Jenže jak vysloužilou vodní nádrž 

dál smysluplně využít a kde taky 

vzít peníze na její případné přebu-

dování k jinému účelu? 

Stará vodní nádrž může obec pěk-

ně potrápit, zvlášť když ji například 

kvůli výraznému snížení hladiny 

spodních vod v posledních letech 

nedokáže naplnit nebo se přepl-

ní při přívalovém dešti. A napustí-

li ji draze až po okraj z veřejného 

vodovodu, pitná voda se z ní ztrácí 

širokými spárami ve svislých beto-

nových stěnách… Navíc i za dešti-

vého léta navzdory chemickému 

ošetřování se kvalita vody rychle 

kazí. Nakonec si v obci příliš neu-

žijí ani koupání – ovšemže na vlast-

ní nebezpečí, jak někde upozor-

ňují výstražné cedule rozmístě-

né po obvodu nádrže. A vůbec, co 

bezpečnost? Neměla by se nádrž 

na návsi oplotit, aby do ní třeba 

nespadlo malé dítě? 

V naší obci údajně dříve kal udržo-

vala skupinka nadšenců zimních 

sportů, aby si mohli v zimě zabrus-

lit, udržovali hladinu v čistotě. Tato 

snaha zřejmě vymizela s postup-

ným oteplováním zimních měsí-

ců a obecní vodní nádrž postup-

ně zchátrala a neplní již zcela svou 

původní fukci.

V minulém čísle jste mohli zazna-

menat, že si této skutečnosti je 

nově zvolené zastupitelstvo vědo-

mo a chce špatný stav nádrže  

aktivně řešit.

Nádrž má historickou hodnotu 

a do obce patří. Zastupitelstvo se 

po zvážení tedy rozhodlo pro var-

iantu opravy a odbahnění namís-

to zasypání nádrže. Obec v součas-

né době podává žádost o dotaci na 

odbahnění a jedná se konkrétně 

o dotaci z rozpočtu Středočeského 

kraje v rámci Programu 2019. Vedle 

podání žádosti o dotaci z rozpočtu 

Středočeského kraje bude obec 

žádat o dotaci také ministerstva 

pro místní rozvoj v rámci dotačního 

podtitulu Podpora budování a ob-

novy míst aktivního odpočinku. 

V rozpočtu obce na rok 2019 je na 

úpravu nádrže vyčleněn jeden mil-

ion korun. Nádrž se bude upra-

vovat i v případě, že obec dota-

ci nezíská. Nádrž bude odbahněna 

a bude opravena hráz. Roh nádrže 

nejblíže obecnímu úřadu bude čás-

tečně zavezen a upraven. 

Jako podklad pro podání žádosti 

byla vypracována technická zprá-

va. Dle provedených průzkumů 

bude moci být sediment vyvežen 

Dne 9. června 2018 po noční přívalové bouřce dosáhla hladina extrémní 

výšky, nádrž byla po okraje plná vody.
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a uložen v bývalém povrchovém 
lomu, který je i v současnosti využí-

ván jako uložiště zemin a zeleného 

odpadu. Dle provedeného měře-

ní se v nádrži nachází průměr-

ně 20 cm vrstva sedimentu. Kom-

pletním odbahněním nádrže dojde 

ke zlepšení kvality vody. Současn-

ná vysoká vrstva usazenin zásadně 

zvyšuje živiny a množství organické 

produkce, to má za následek růst 

biomasy sinic a řas. Je narušen kys-

líkový režim nádrže s možným úhy-

nem ryb a dalších organismů, voda 

je hygienicky závadná a zapáchá. 

Provedenou údržbou se sta-

ne vodní nádrž estetickou součás-

tí prostředí obce a zlepší se tak 

Hradidla budou vyměněna za 

nová, vodící ocelové prvky očiště-

ny od rzi a nečisot ocelovým kartá-

čem a natřeny.

V jižním rohu nádrže bude vybu-

dován násep, který bude využíván 

jako přístup k vodní hladině a bude 

sloužit jako oddechové místo. 

Násep bude nepravidelného tva-

ru s půdorysnými rozměry 21,8 x 

7,45 m s výškou 0,75 m nad pev-

ným dnem. Sklon návodního sva-

hu bude přibližně 1:3. Z jižní strany 

bude násep těsně přiléhat na opev-

nění břehu. 

Násep bude osázen mokřadní-

mi rostlinami, například kosatcem 

sibiřským, kosatcem žlutým, oro-

bincem širokolistým, kyprejí vra-

bicí apod. A také několika dřevina-

mi (vrba košíkářská, vrba nacho-

vá). Rostliny budou zasazeny do 

předem vyhloubené jámy ve štěr-

ku vyložené geotextýlií a zasypány 

zeminou.

Protože násep bude sloužit i jako 

oddechové místo, bude zde umís-

těna dřevěná lavička a další dřevě-

ný nábytek určený k relaxaci.

Můžeme se tedy těšit, že v brzké 

době bude mít tento prostor repre-

zentativní vzhled a stane se inspi-

rativní přírodní oázou.

ekologie i životní prostředí v obci. 

Místo budou občané moci využí-

vat k odpočinku a relaxaci, neboť 

se kromě rekonstrukce stávají-

cích konstrukcí také počítá s terén-

ní úpravou a zlepšením přístupu 

k vodní hladině.

Rekonstrukce bude spočívat 

v opravě stávajícího opevnění vod-

ní nádrže a odpadní šachty s hra-

zeným přelivem. Stávající plochy 

kamených dlažeb a schodů budou 

očištěny tlakovou vodou včetně 

spár. Současná vodní vegetace bude 

odstraněna, vypadlé spáry vyspá-

rovány a budou doplněny vypadlé 

kameny. Celková plocha čištěných 

povrchů bude zhruba 750 m2.

Uvolněné kameny bočních stěn.
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Zamyšlení 
ředitelky školy

Vážení občané obce Dvory a Vele-
liby, dovolte mi prosím kratičké 
zamyšlení. 

Pokud budu pátrat v historii vašich 
obcí, musím konstatovat, že zde žili 
a žijí osvícení občané, kteří si vždy 
byli vědomi, co škola do obce přiná-
ší. Škola vždy byla, je a bude přede-
vším nositelem vzdělanosti a kultur-
ního dění v obci (např. Halloween-
ský průvod, vítání občánků, rozsvě-
cení vánočního stromečku, vánoční 
dílničky, vánoční besídka, masopust, 
velikonoční dílničky, čarodějnice, 
zahradní slavnosti atd.). Naši žáci 
obec Dvory a Veleliby reprezentu-
jí na sportovních, výtvarných a dal-
ších soutěžích.

Myslím si, že škola a její představi-
telé vždy stmelovali dění v obci, byli 
nositeli nových myšlenek, vlastenec-
tví, věnovali se podpoře pro nadané 
i méně nadané žáky a v nemalé míře 
i podpoře pro jejich rodiče. Toto jistě 
přetrvává i do dnešní doby, jen je to 
ztíženo velkou administrativní zátěží 
a rozvírajícími se nůžkami ve společ-
nosti (např. přibývá dětí vyžadujících 
speciálně vzdělávací potřeby). Těm-
to žákům se již léta úspěšně věnu-
jeme. Stejně intenzivně se snažíme 
věnovat i žákům nadaným. 

Chceme učit naše žáky kvalit-
ně a myslím si, že se nám to daří. 
Ovšem, kdo je schopen určit kvali-
tu vzdělávání?

Kvalitu vzdělávání nemohou objek-
tivně mnohdy posoudit ani profesi-
onálové, např. zaměstnanci České 
školní inspekce, zaměstnanci z Minis-
terstva školství a tělovýchovy.

Ti se různými dotazníky a šetření-
mi snaží zjistit úroveň kvality našich 
škol. Ne vždy se to daří, ne vždy se 
to shoduje se skutečností.

Položme si otázku : „Co je ukazate-
lem kvality školy?“ počet žáků, kte-

ří se dostanou na gymnázia nebo 
počet žáků, kterým škola pomůže 
dělat jednou práci, která je bude 
těšit a neskončí na úřadu práce. 

Logicky se domnívám, že vždy 
kvalita školy jde ruku v ruce s kva-
litními pedagogy, osvícenými rodiči 
a zastupiteli obce. To vše naše ško-
la má a jsem za to vděčná. Neznám 
školu (zaměstnance školy), která 
by měla nebo razila nepřátelskou 
a neprofesionální cestu vůči svým 
žákům či občanům obce. O tom, 
jaké prostředí a kvalita vzdělává-
ní na naší škole panuje, jste se sami 
mohli přesvědčit na „Dnu otevře-
ných dveří“ dne 7. 3. 2019, kde Vám 
byl umožněn přímý náslech ve vyu-
čovacích hodinách. Dále jste měli 
možnost vidět ukázky práce našich 

žáků a vznést dotazy na to, co by 
Vás ohledně vzdělávání na naší ško-
le zajímalo. Očekávali jsme hlavně 
zájem z řad rodičů budoucích prv-
ňáčků nejen letošních. Bohužel se 
tato akce nesetkala s ohlasem, jaký 
jsme očekávali, ale my to nevzdá-
váme a v příštím roce budeme tuto 
nabídku opakovat.

Jsme v polovině druhého pololetí 
a již děláme přípravy na příští škol-
ní rok. Ještě nás čeká pár akcí jako 
je např. zápis do první třídy, Čaro-
dějnice, Den otevřených dveří Hasi-
či, dopravní hřiště, dětský den, atle-
tické závody, rozlučka s žáky páté-
ho ročníku a na závěr školní výlet. 
Většinu těchto akcí uskutečňujeme 
společně s dětmi mateřské školy.

Mgr. Jarmila Blažková

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ DVORY pro školní rok 2019/2020

(zahájení docházky 1. 9. 2019)
Výdej přihlášek a žádostí v MŠ:

ve středu 24. 4. 2019 od 12.30 do 16.00 hod.
ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 6.30 hod. do 8.00 hod.

Příjem řádně vyplněných přihlášek a žádostí v MŠ: 
v úterý 7. 5. 2019 od 15.30 do 17.00 hod.

Při předávání vyplněných přihlášek a žádostí přijďte se svým dítě-
tem a přineste s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti žada-

tele (zákonného zástupce).

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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STALO SE

Od minulého čísla proběhlo ve 

Dvorech a Velelibech hned několik 

akcí, které obohatily kulturní život 

v obou obcích. Pojďme si je krátce 
připomenout.

8. prosince proběhlo na obec-

ním úřadě poučné premiérové 

promítání filmu The Plastic Ocean.

15. prosince se uskutečnilo vys-

toupení Čachovického pěveckého 

sboru v kostele ve Velelibech.

15. prosince jste mohli shlédnout 

vánoční školní besídku v sokolovně

29. prosince jste se mohli zre-

laxovat procházkou na „Výletě za 

poznáním“ a trochu energie ze 

sebe vydat při vánočním turnaji ve 

stolním tenise.

5. ledna jste si mohli posílit 

bránice na obecním úřadě při vys-
toupení Anatola Svahilce, mistra 
republiky ve slam poetry. 

6. ledna prošla naší obcí tradičně 

koleda Tří králů v sestavě tří 
školaček.

26. ledna jste si mohli zatančit 

na Sportovním plese v Sokolovně, 

tombola byla bohatá a pěkné 

předtančení předvedli tanečníci 

studia Easy Dance.

2. února předvedly děti originál-

ní masky a vesele si zatančily na 

karnevale v sokolovně.

Děkujeme všem, kteří se zapojili 
do organizace těchto aktivit. Není 

to samozřejmé a vážíme si toho.

Kultura ve Dvorech
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STALO SE, POZVÁNKY

5000 Kč pro 
Tomáška

Srdečně děkujeme všem dár-

cům, kteří si v období od 26. úno-
ra do 12. března 2019 zakoupili na 
Obecním úřadě ve Dvorech bene-
fiční pohlednici, a pomohli tak 
v těžkých chvílích rodině malého 
Tomáška z Kamenného Zboží. Ten 
v létě minulého roku onemocněl 
akutní lymfoblastickou leukemií. 
Celkově se pro rodinu Tomáš-
ka podařilo organizátorům bene-
fiční akce (obec Kamenné Zboží) 
vybrat nádherných 156 100,- Kč. 
Máme radost, že i naše obec moh-
la být nápomocná. Děkujeme rov-
něž Pavlíně Červinkové, Andree 
Luňáčkové, Jakubovi Líčkovi, Mar-
tině Prášilové a dalším za pomoc 
při zorganizování prodeje benefič-
ních pohlednic. 

COUNTRY 
DĚTSKÝ DEN
• v sobotu 8. 6. 2019 
od 14 hodin

• na školní zahradě 
ve Dvorech
• čeká na vás odpoledne 
plné soutěží, malování 
na obličej, písniček pro 
malé i velké a strhujícím 
závěrem bude pěna pro 
děti

• občerstvení zajištěno

• poznámka: kdo přijde 
ustrojený v country stylu 
(kovbojském), bude 
odměněn body navíc 
k soutěžím

Tradičně se poslední dubnový den, 
před setměním 

uskuteční

Pálení čarodějnic 
Z důvodu zákazu pálení větví 

Ministerstvem životního prostředí
 se bude podpalovat hranice

vystavěná z klád.
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Rozlosování fotbal jaro 2019

Datum a čas Domácí Výsledek Hosté

NE 24.03. 15:00 Drahelice 1 : 2 Bobnice/ Dvory B

NE 31.03. 15:00 Bobnice/ Dvory B 5 : 1 Kostelní Lhota B

SO 06.04. 16:30 Poříčany B 8 : 1 Bobnice/ Dvory B

NE 14.04. 16:30 Bobnice/ Dvory B -- : -- Bříství

NE 21.04. 17:00 Straky B -- : -- Bobnice/ Dvory B

NE 28.04. 17:00 Bobnice/ Dvory B -- : -- Krchleby

NE 05.05. 17:00 Lysá nad Labem B -- : -- Bobnice/ Dvory B

NE 12.05. 10:15 Slovan Poděbrady B -- : -- Bobnice/ Dvory B

NE 19.05. 17:00 Bobnice/ Dvory B -- : -- Hořátev

NE 26.05. 17:00 Milčice -- : -- Bobnice/ Dvory B

NE 02.06. 17:00 Bobnice/ Dvory B -- : -- Všechlapy B

NE 09.06. 17:00 Předhradí -- : -- Bobnice/ Dvory B

NE 16.06. 17:00 Bobnice/ Dvory B -- : -- FK Litol mládež

Průběžná tabulka

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Předhradí 15 12 2 1 51:8 38

2 Lysá nad Labem B 15 12 1 2 70:20 37

3 FK Litol mládež 15 11 1 3 52:26 34

4 Krchleby 15 10 3 2 50:16 33

5 Poříčany B 15 9 2 4 66:30 29

6 Hořátev 15 8 3 4 31:15 27

7 Slovan Poděbrady B 15 6 3 6 26:43 21

8 Bobnice/ Dvory B 15 5 3 7 40:50 18

9 Bříství 15 5 2 8 28:34 17

10 MILČICE 15 5 2 8 22:42 17

11 Kostelní Lhota B 15 3 2 10 28:51 11

12 Všechlapy B 15 2 1 12 24:52 7

13 Drahelice 15 2 1 12 15:68 7

14 Straky B 15 1 2 12 22:70 5

TJ Dvory pořádá dne 21. 4. 2019
 32. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu

 pro registrované i neregistrované hráče.

Zveme všechny zájemce

Prezentace v 8.30 hod, zahájení v 9.00 hod.

Fotbal
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Okresní přebor IV.třídy

Tabulka:

družstvo PU V R P K skóre body

1. TTC Žehuň D 22 18 2 2 0 262:134 56

2. TJ Lokomotiva Nymburk G 20 17 2 1 0 241:119 53

3. TJ Dvory B 22 16 3 3 0 270:126 51

4. TJ Dvory C 22 17 0 5 0 261:135 51

5. TJ Sokol Poříčany B 22 11 1 10 0 207:189 34

6. AFK Nymburk D 22 9 3 10 0 194:202 30

7. STC Opočnice C 22 9 1 12 0 185:211 28

8. TJ Sokol Lysá nad Labem E 21 6 3 12 0 163:215 21

9. TJ Sokol Kostomlaty 21 6 2 13 0 167:211 20

10. ACS Přední Lhota 22 4 2 16 0 141:255 14

11. TJ Sadská F 22 3 3 16 0 147:249 12

12. TTC Žehuň E 22 2 2 18 0 102:294 8

Okresní přebor II.třídy

Tabulka:

družstvo PU V R P K skóre body

1. TJ Sadská E 20 19 1 0 0 256:104 58

2. TJ Sokol Sokoleč 20 15 4 1 0 240:120 49

3. TJ Sokol Písková Lhota 20 12 3 5 0 203:157 39

4. TJ Sokol Lysá nad Labem B 20 10 2 8 0 189:171 32

5. TTC Žehuň B 20 10 1 9 0 174:186 31

6. TJ Předhradí 20 7 4 9 0 172:188 25

7. AFK Nymburk C 20 7 2 11 0 164:196 23

8. TJ Lokomotiva Nymburk D 20 7 2 11 0 160:200 23

9. TJ Sokol Lysá nad Labem C 20 6 1 13 0 150:210 19

10. TJ Sokol Loučeň A 20 4 1 15 0 139:221 13

11. TJ Dvory A 20 2 1 17 0 133:227 7

SPORTOVNÍ ODDÍLY, NEPLACENÁ INZERCE

Stolní tenis

SEMPRA VELELIBY, s.r.o.

prodej: zeleninová a květinová sadba, sadbové 
brambory, sadbový česnek, cibulová sazečka 
jarní a podzimní cibuloviny, ovocné stromky - 
prostokořenné i kontejnerované růže, okrasné 
keře, okrasné traviny, tůje 

Dvory - Veleliby č.p. 67, 288 02 Nymburk
Telefony: 325 531 868 (i fax)- prodejna osiv, 
okrasných rostlin, sadby
601 095 687 - prodejna zahrádkářských potřeb 
GSM 721 529 702 (Ing. Jindřich Šíma - jednatel)
e-mail: sempra.veleliby@seznam.cz

Otevírací doba
PO - PÁ 8.00 - 16.30 (leden - prosinec)

SO 8.00 - 12.00 (březen - polovina června)
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NEPLACENÁ INZERCE

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 konzu-
maci 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

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

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON

• Kamerové systémy

• Automatizace

• Elektroinstalace

• Centrální vysavače MENRED

+420 773 974 001 info@alarmynymburk.cz

výstavby rodinných domů

anhydritové podlahy

obklady a dlažby

zámkové dlažby

stavby plotů

kamenictví

zateplení

fasády

tel.: +420 739 330 700

e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

Stavební práce

František Červinka

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra
www.studiobelova.cz

Všechlapy 203, Nymburk 28802

mobil: 731 337 324

Alpha Oxy Led Light SPA
Kyslíková kapsle
léčba celulitidy

detoxikace

posílení imunity

podpora úbytku váhy

úleva od migrén

léčba zánětů....


