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Úřad:
325 531 000
Czech point, ověřování,
administrativa:
Ing. Andrea Luňáčková
obec@dvoryunymburka.cz

Obec i na Facebooku
Nahlédněte a sledujte o!iciální facebookové stránky obce, najdete je
na níže uvedeném odkazu:
https://www.facebook.com/Obec-Dvory-Veleliby-100497805011795/
?epa=SEARCH_BOX

Informační SMS pro občany zdarma
Nepromeškejte již žádné plánované kulturní a důležité událos' v obci (např. ples, divadlo,
sportovní utkání nebo odstávky dodávky pitné vody, elektrické energie), přihlašte se pomocí přiloženého souhlasu, lísteček stačí vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu.

✂

Rozesílání SMS zpráv
☑ Souhlasím se zpracováním osobních údajů obcí Dvory pro

potřeby zasílání SMS zpráv občanům.
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Podpis
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Kontrolní výbor:
Bc. Ondřej Kříž
Mgr. Jakub Líčka,
Václav Davídek
Finanční výbor:
Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
Petra Vilímková,
Václava Vaňková
Údržba obce:
Martin Prášil
725 918 711
Petr Břetenář

Knihy Františka Formánka
k zakoupení na Obecním úřadě
Velelibský kostel
v proměnách času
280,- Kč
Pohled do historie
Dvory, Veleliby a Zdonín
329,- Kč
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Zemřel dlouholetý
kronikář obce
František
Formánek
Ve věku 82 let zemřel v sobotu 24. července 2021 dlouholetý
kronikář a celoživotní patriot obce
František Formánek. Kromě obecní
kroniky, kterou s obrovským zápalem a citem pro detail sepisoval po
téměř 40 let, vydal o historii naší
obce dvě rovněž neméně pečlivě a čtivě zpracované knihy, které
lze v současnosti nalézt v knihovně
snad každé zdejší rodiny.
František Formánek se narodil
14. července 1939 ve Dvorech. Po
úspěšném absolvování nymburského gymnázia zamířil na studium Vysoké školy dopravní v Praze a v Žilině. Ihned po promocích
v roce 1963 nastoupil do podniku,
se kterým zůstal spjatý až do úplného konce svého života. Oním podnikem byla Automatizace železniční dopravy Praha (AŽD Praha). Zde
prošel různými pozicemi od elektromechanika v závodu Kolín až po
generálního ředitele.
Roku 1985 se po smrti svého otce
Františka Formánka stává kronikářem naší obce. Všichni, kdo měli
tu možnost nahlédnout do krasopisných zápisků obecní kroniky,
dají jistě za pravdu, že se této práci i přes evidentně vysoké pracovní
nasazení věnoval někdy i s nepředstavitelnou pílí a vytrvalostí. Kvůli zjištění informací do svých zápisů a následně i obou svých knih
nezřídka kdy navštěvoval ve svém
volném čase místní pamětníky,
nymburské a poděbradské muzeum, okresní archiv v Lysé nad
Labem, ale například i Národní
památkový ústav v Praze.
Kromě samotné popularizace
obecní a lokální historie pomo-
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František Formánek na setkání rodáků a přátel obcí Dvory a Veleliby
v srpnu 2018.
cí již zmíněných dvou knih (Pohled lizován v nemocnici, ze které se již
do historie: Dvory, Veleliby a Zdo- bohužel nevrátil, strávil celé doponín; Velelibský kostel v proměnách ledne na schůzce s restauratérem
času) pořádal velké množství před- Akademie výtvarných umění v Pranášek, ať už v rámci pravidelných ze a jeho studenty, zástupci obce
Nocí kostelů, či jiných obecních a autorem tohoto textu. Během
slavností a veřejných akcí.
této schůzky se plánoval další krok
Během svého života rovněž stál k úspěšnému obnovení kostela,
jako nezištný mecenáš za mnohý- a to restaurace a navrácení původmi akcemi a restaurátorskými pra- ních a velmi vzácných soch sv. Procemi na místních památkách. Za kopa a sv. Vojtěcha, které vznikvšechny lze zmínit například citli- ly dle návrhu slavného baroknívou restauraci dvorského křížku na ho sochaře Matyáše Brauna (více
návsi v roce 2012, která byla spo- např. str. 14 a 15 v již zmíněné knijená i s oplocením a přesunutím ze Velelibský kostel v proměnách
této památky na vhodnější místo. času). Nyní nezbývá než doufat, že
Skutečnou vášní se mu však stal se tento projekt podaří i s ohledem
velelibský kostel sv. Václava. Zde na jeho odkaz zdárně dokončit.
společně s Vladimírem Pokorným
Naši obec a svou rodinu navždy
a mnoha dalšími dárci z velké části opustil skutečně výjimečný člověk,
zafinancoval a obstaral zpracování který prožil celý svůj život až do úplrestauračního projektu celé stavby ného konce pln vitality, skromnosnebo nejnověji velkou část opravy ti, plánů a myšlenek na další zvelekostelních varhan. Je ironií osudu, bování místních památek. Bez jeho
že tyto varhany slyšel poprvé hrát mravenčí a urputné práce bychom
až na svém pohřbu 29. července o historii naší obce nevěděli ani zlo2021.
mek toho, co o ní víme nyní.
Velelibskému kostelu ostatně
S přispěním rodiny
věnoval i poslední dny svého živoFrantiška Formánka Matěj Prášil
ta. Den před tím, než byl hospita-

3

INFORMACE

Těžká technika na horní části cesty strhává starý zhutněný povrch.
Foto Matěj Prášil

I cesta je cíl aneb revitalizace polní cesty do Kamenného Zboží
Jistě jste zaznamenali, že od
konce srpna probíhá revitalizace
cesty do Kamenného Zboží. Bylo
to již dlouho diskutované téma a
myslím, že se na to většina občanů
obce těšila. Nezpevněný povrch byl
v deštivých obdobích rozmáčený
a bahno roznášeli dopravní
prostředky na čisté zpevněné
povrchy navazujících cest. Stavbu
provádí firma Porr, a. s. Nyní byly
strženy utužené vrstvy a probíhá

zhutnění spodních vrstev. Během
těchto prací byl odkryt starý nezaznamenaný hrob, k nálezu byl pozván odborný tým archeologů, bližší
informace se dočtete v následujícím článku.
Následně budou vyměněny
všechny
konstrukční
vrstvy
vozovky, vrchní pojezdová vrstva
bude asfaltová, šířka komunikace
zůstane stávající, odvodnění bude
zajištěno pomocí vsakovacích

drenáží zaústěných do dešťové
kanalizace.
Práce probíhají pouze v katastrálním území obce Dvory (na začátek
„oupadu”), k. ú. S dokončením
úprav se počítá do konce listopadu 2021. Druhá část, spadající pod obec Kamenné Zboží se
bude realizovat nejdříve za 5 let,
až dojde k dokončení digitalizace a
k pozemkové úpravě v Kamenném
Zboží. Revitalizace je financovaná Pozemkovým úřadem právě
jako „poděkování” za spolupráci
s pozemkovými úpravami v daném
katastru a z toho důvodu v naší
obci již tato stavba mohla začít
probíhat.
Lucie Kopalová

Oprava veřejného
osvětlení

Počátek úseku stavebních prací na cestě ve Dvorech označený dodavatelem stavby.
Foto Matěj Prášil
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V týdnu od 20. zaří budou vytičeny sítě nového veřejného osvětlení a v následujícím týdnu začnou
zemní práce. Dokončení stavby
by mělo být do konce roku 2021,
pokud nám to počasí dovolí.
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Kostry ve Dvorech
Při odstraňování svrchních vrstev
polní cesty ze Dvorů do Kamenného Zboží byl 15. 9. odhalen pradávný hrob. Na místo byl k ohledání pozván odborný tým - archeolog a antropolog. Jejich práci mohl
sledovat pan František Pova a od
něho máme bližší zprostředkované
informace k nálezu.
S největší pravděpodobností se
jedná o mužské kosterní ostatky
z dob Únětické kultury, odhadem
tedy nález pochází z doby 2000
př. n.l. a nález je tedy 4 000 let
starý. Odhalená hrobka uchovala
ostatky tří lidí a zbytky hliněných
nádob. První dva neboštíci byli
pochováni společně a třetí byl
pohřben do společného hrobu
později, přičemž byla narušena
původní poloha dříve pohřbených
těl a předmětů, mohlo se jednat i
o rodinnou hrobku. Tito naši předci
zemřeli odhadem ve věku padesáti
let a v době smrti měli perfektiní
chrup. To bylo dáno obilnou stravou
a neexistencí rafinovaného cukru.
Vlivem eroze se také pozice hrobu
mírně změnila, docházelo ke jejímu
sesouvání v terénu svahu, posun je
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Oblasti v ČR s nálezy Únětické kultury.

odhadován o 1,5 m. V místě nálezu je dosud vodní zdroj, před tísici
lety byl zřejmě větší a v takových
lokalitách byla v minulosti budována větší lidská sídliště. Je tedy vysoce pravděpodobné, že bychom
v „oupadu” mohli odhalit více historických stop.
Pro bádání v minulosti je pro
naše archeology tento nález zatím
však dostačující a další výzkum
bude přenechán dalším generacím a novějším technologiím. Po
ukončení terénní části výzkumu
čeká archeology ještě zdlouhavá
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laboratorní práce, konzervace a rekonstrukce nálezu.
Přibližme si ještě Únětickou kulturu, která vznikla na konci eneolitu, kolem roku 2300 př. n. l., z prostředí místních kultur a pod vlivem z jihovýchodu nesoucím znalost bronzu. Název vznikl podle
pohřebiště v Úněticích u Roztok a
Prahy-Suchdol, které v 70. letech
19. století prokopal Čeněk Ryzner.
Únětická kultura se začala formovat v jihovýchodním cípu svého
budoucího rozšíření na jižní Moravě a Dolním Rakousku na základě

eneolitických kultur (kultury zvoncovitých pohárů a kultury se šňůrovou keramikou), ale s významným vlivem kultur z karpatské kotliny, mezi nimiž zaujímá čelní
místo nagyrévská kultura. Protoúnětická fáze potom postupuje z
jihovýchodního směru do Čech,
do prostředí přetrvávající kultury zvoncovitých pohárů, kde jsou
významné nálezy ve východních
a středních Čechách. Ve východních Čechách se střetává s maršvickou skupinou ze Slezska. Určité
protoúnětické prvky pronikají po
Labi do Saska a středního Německa. Únětická kultura v této oblasti střední Evropy hrála vůdčí úlohu po dobu asi 500 let a její jádro
se nacházelo v Čechách. Územím
procházely důležité obchodní cesty spojující sever a jih, po kterých
putovala měď, jantar a další artikl.
Únětická kultura zaniká na konci
starší doby bronzové, po roce 1700
př. n. l., vyzníváním do mohylových
kultur střední doby bronzové.
Lucie Kopalová
Zdroj a foto Ing. František Pova,
https://cs.wikipedia.org/wiki/
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Začíná nový školní
rok 2021/2022
Prázdniny jsou za námi a začal
nový školní rok. Pozdravit a přivítat
prvňáčky, kterých do našich školních lavic letos usedlo sedm a zahájit školní rok přišli ve středu 1. září
pan starosta, Aleš |Břetenář s paní
Luňáčkovou. Letošní školní rok navštěvuje naši školu 22 žáků. Starosta obce popřál žákům úspěšný školní rok, pedagogům zvládnutí náročných úkolů a rodičům zejména pevné nervy v přípravě dětí do školy.
Každý rok se snažíme o to, aby se
žáci po prázdninách ve škole cítili
dobře a aby pro ně bylo připraveno
vždy něco zajímavého. Letos navíc
všichni doufáme v kompletní školní rok bez dalších epidemiologických opatření a omezení školních
i mimoškolních aktivit. Opatření
vydané ministerstvem zdravotnictví stanovilo povinné screeningové
testování žáků ve třech termínech
(1. nebo 2. 9., 6. 9. a 9. 9.). Děti
se podrobily stejnému antigenní-
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Letošní prvňáčci poprvé před tabulí.

mu testování, na jaké byly zvyklé z minulého školního roku. Pravidla pro děti, které budou do školy
docházet, jsou stejná jako vloni. Žáci
tedy musí mít roušku nebo respirátor ve společných prostorách školy,
ve třídě ji mohou odložit.
Druhý školní den jsme se věnovali
organizačním činnostem, rozdávání učebnic a sešitů, rozvrhu hodin,
školnímu řádu, pravidlům chová-

ní a didaktickým hrám k seznámení s prvňáčky. V pátek 3. září
jsme dopoledne strávili projektovým vyučováním na téma „Spolu
to zvládneme“, kde každý prvňáček
dostal svého „opatrovníka“ z řad
starších spolužáků. Kromě didaktických a seznamovacích her jsme si
zasportovali na školní zahradě.
Do naší mateřské školy nastoupilo
v novém školním roce 9 nově přija-
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

tých dětí. Všechny přijaté děti jsou
starší 3 let. Rodičům byl nabídnut
adaptační program, který ve většině případů využili. Proces adaptace
dítěte nastupujícího do mateřské
školy je velmi důležitý nejen z pozice dítěte a jeho rodiny, ale také z
pozice fungování třídy mateřské
školy a vztahů mezi dětmi i pedagogy v této třídě. Kapacita MŠ 20 dětí
je naplněna. Tentokrát počtem mají
převahu chlapci, těch je 11 a děvčat
je 9. Do školky dochází děti ze Dvorů, z Velelib a z Kamenného Zboží.
V letošním školním roce nás čeká,
také spousta zajímavých akcí. Některé akce budou pořádané společně pro MŠ i ZŠ. V září jako první zavítáme společně do ZOO Praha s výukovým programem „Etologie aneb Rozumíte chování zvířat?“
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V říjnu se vydají žáci ZŠ do Městské
knihovny v Nymburce, kde si pro
ně paní knihovnice připravila výukový program o dětských knihách.
Ve čtvrtek 14. října nás čeká beseda s velmi známou spisovatelkou
dětských knih, paní Martinou Drijverovou na téma „Zlobivé děti“, na
kterou se všichni moc těšíme. Beseda bude hrazena ze štědrého sponzorského daru. Mezi další společné
očekávané akce v I. pololetí patří
mimo jiné Halloweenský průvod,
kouzelnická show s workshopem
známého kouzelníka Magic Soukupa, beseda s panem Kořínkem
na téma „Ekosystém les“, Mikulášská nadílka, vánoční nadílka ve
škole, vánoční výlet do Čokoládovny v Šestajovicích. Poslední den
před vánočními prázdninami se se

žáky ZŠ můžeme těšit na projektový den pod vedením oblíbeného
loutkoherce, režiséra a dramaturga
Tomáše Běhala, který skrze výtvarnou a dramatickou výchovu vytvoří s dětmi malé představení na
téma „Výprava na narození Ježíška
v Betlémě“. Zároveň bychom také
chtěli poděkovat za sponzorský dar
paní Vaňkové, který použijeme na
materiál k vyrábění s dětmi.
Všem žákům, pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům ve škole, ale i rodičům, přejeme úspěšný
školní rok, hodně trpělivosti, tvořivosti a radosti. Mějme radost ze
všeho, co se podaří k rozvoji dětské
duše a osobnosti.
Mgr. Pavlína Červinková a Božena
Soukalová, učitelky ZŠ a MŠ Dvory
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Výzva č. 02_20_080 Šablony III
Naše ZŠ a MŠ Dvory se zapojila
do Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.
Cílem výzvy je rozvoj mateřských a
základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální
podporu škol, realizaci projektových dnů atd.
Na základě žádosti v rámci Výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony

pro MŠ a ZŠ I. rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace s názvem
„Šablony pro ZŠ a MŠ Dvory“.
Projekt je zaměřen na osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění
přechodu dětí z mateřské školy do
základní školy, podporu mimoškolních aktivit a spolupráci s rodiči dětí
a žáků. Realizován bude v období

od 1. září 2021 do 31. srpna 2023.
Čerpat finanční prostředky budeme mimo jiné na – projektové dny
mimo školu, projektové dny ve výuce, doučování žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Věříme, že tato forma výuky bude
pro naše žáky a děti ze školky zábavná a zajímavá a odnesou si z daných
projektů spoustu zážitkůi zajímavých informací a vědomostí.
Mgr. Pavlína Červinková

Sedmý ročník sportovní olympiády ve Dvorech

V neděli 19. 9. jsme si ve Dvorech
užili krásné sportovní odpoledne
již sedmého ročníku olympiády.
Počasí venkovním aktivitám docela přálo, třebaže bylo podmrakem,
nepršelo, ani nefoukal vítr a teplota nebyla také nijak extrémní. Na
školní zahradě hrála hudba a děti
se rozehřáli před zahájením tancem. Soutěžilo se v pěti dětských
kategoriiích a šesti disciplínách.
Malí sportovci soutěžili v hodu na
koš, slalomu na koloběžce, skoku
do dálky, střelbě na bránu, hodu na
přesnost a střelbou ze vzduchovky
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na Střelnici. Starší děti byly hodně motivované překonat své minulé a současné soupeře, menší děti
objevovali spíš svět kolem sebe a
spíše si chtěly pohrát. Poslední disciplína - běh - byla i pro dospělé,
pro kategorii muži a ženy. Vyhlášení výsledků proběhlo již tradičně na
Střelnici, děti si krátily čekání veselými tancovačkami s panem Prášilem a válením sudů po svahu. Po
rozdělení medailí, diplomů a sladkostí jsme se poohřáli u ohně pečením buřtíků a po dlouhém čase
byla i možnost ve většímu kruhu
sousedsky popovídat. Nezbývá než
pochválit skvělou organizaci a snad
si budeme užívat i další ročníky.
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Fotbalový nábor
TJ Dvory z.s. oddíl fotbalu uspořádal v úterý 14. 9.
nábor malých fotbalistů a fotbalistek. Zúčastnilo se
více než 20 dětí ze Dvorů a okolí. Nyní budou probíhat pravidelné tréninky 2x v týdnu. Účastnit se
mohou děti od 3 let. Pro nejmenší probíhají tréninky
především prostřednictvím her s rozvojem základních pohybových aktivit. V případě zájmu je možné
kontaktovat trenéra p. Břetenář - 721 958 383

Obec Dvory a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní
sběr nebezpečných odpadů pro obec Dvory
dne 16. října 2021 (sobota)
Mobilní sběrna bude přistavena:
od do
místo
8:00 9:00
Dvory – sběrný dvůr
9:15 9:45
Veleliby – sběrné místo u stanoviště separace
Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. 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
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Truhlářství

Podlahářství
kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah
pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin
plovoucí podlahy, palubky a vinyl

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

Elektroinstalace
montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů

Jaroslav KAREL
Veleliby 46
Nymburk 288 02

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

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

KADEŘNICKÉ Studio
Bělová Věra
www.studiobelova.cz

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

Všechlapy 203,
Nymburk 28802

mobil: 731 337 324

Stavební práce

Střechy Piroutek

výstavby rodinných domů
anhydritové podlahy
obklady a dlažby
zámkové dlažby
stavby plotů
kamenictví
tel.: +420 739 330 700
zateplení
fasády
e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce
- montáž střešních oken
- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz
telefon: 776 061 901

František Červinka

Potraviny Radovan Fris
Dvory 7, 288 02 Nymburk

Otevírací doba:
po - pá: 6.30 - 17.00
so - ne: 7.00 - 14.00
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Aluminservis s.r.o.
•
•
•
•
•

Servis hliníkových oken a dveří
Martin Říha
Lehké opláštění budov
Dvory 87
Výměna skel včetně velkoplošných skel
Výměna kování, zámků, pantů
Tel: 723 331 769
Drobné zámečnické práce
e-mail:mamservis@seznam.cz

Dvory - Veleliby 3/2021

