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Mobilní rozhlas
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vich-
řice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy infor-

mací vás zajímají (např: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme 
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varo-

vat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje 
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 
https://dvory-veleliby.mobilnirozhlas.cz/

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi 
vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší Mobilní rozhlas si můžete stáhnout pří-
mo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a 
budete mít informace vždy po ruce, včetně letáčků a kompletních 

informací nad rámec info z SMS.
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Novinky z obce
Nejaktuálnější novinkou v obou 

obcích jsou kontejnery na vět-
ve. Ve Dvorech je kontejner umís-
těn ve skále vedle kontejneru na 
bioodpad a ve Velelibech je umís-
těn v nově vzniklé ulici (viz obrázek 
s mapkou). 

Dále většinu občanů zajímá 
jak je na tom pan Novák a firma 
OnlineNet s připojováním optic-
kých kabelů. Nyní probíhají prá-
ce na páteřní síti do obce Dvory, 
které by měli být v průběhu října 
dokončeny. Poté bude firma dopo-
jovat připravené modré chráničky 
do jednotlivých nemovitostí a zafu-
kovat optické vlákno tak aby byl 
internet zprovozněn ještě v letoš-
ním roce. Ve Velelibech se připo-
jení hlavní páteřní sítě lehce zdržu-
je z důvodu zdlouhavějších jednání 
s církví.

Poslední zásadní věcí je probíhají-
cí změna územního plánu, která by 
měla ještě před koncem roku projít 
veřejným připomínkování. O přes-
ném termínu a místě pro připomín-
ky budete informováni.

Dětské rybářské 
závody

Nedávno vyčištěný a obnovený 
obecní kal se stal místem, kde si 
nejen posedíte v klidu u vodní hla-
diny, ale začal v čisté vodě fungo-
vat vodní život. Rybaření je koníč-
kem mnoha našich spoluobčanů, 
kteří 20. srpna zorganizovali první 
ročník Dětských rybářských závo-
dů, akce probíhala od 8 hodin a 
během dopoledne mohly malí 
rybáři vyzkoušet jaké to je vylovit si 
několik opravdových malých rybek. 
Absolutní vítězkou soutěže se sta-
la Deniska Lejsková. Během akce 
bylo zajištěno posezení a pohoště-
ní pro všechny, kdo se přišel podí-
vat a zasoutěžit si.
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Zahájení školního 
roku 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda, a tak 
se ve čtvrtek 1. září uskutečnilo 
slavnostní zahájení školního roku 
2022/2023 na naší škole. Žáci opět 
usedli do svých lavic a společně 
jsme přivítali naše nové prvňáčky – 
Tadeáška Hamtila, Julinku Liškovou, 
Kim CHi Nguyenovou, Fanouška 
Procházku a Ondru Tomeše. Po 

poslechu české státní hymny si vza-
la úvodní řeč na starost paní ředitel-
ka, která popřála všem žákům pozi-
tivně laděný školní rok a následně 
předala slovo panu starostovi, kte-
rý našim žákům i pedagogům též 
popřál hodně úspěchů v novém 
školním roce. 

Letošní školní rok usedlo do 
našich lavic 23 žáků, což je stejný 
počet jako v loňském školním roce. 
Prvňáčkové našli na svých lavicích 

balíčky s dárky (základní výtvarné 
a psací pomůcky) a od pana staros-
ty a paní Luňáčkové obdrželi krás-
né kufříky na pomůcky do výtvar-
né výchovy.

Po vypuknutí války na Ukrajině 24. 
února 2022 začaly do Česka přichá-
zet ukrajinské děti a nastupovat do 
škol. Někde se příchozí začlenili do 
tříd s českými dětmi a někde vznik-
ly vyloženě ukrajinské třídy s ukra-
jinskými učitelkami. Na naší ško-
le proběhl 8. června 2022 zvláštní 
zápis do základního vzdělávání ve 
školním roce 2022/2023 pro děti, 
kterým byla poskytnuta dočasná 
ochrana v souvislosti s válkou na 
Ukrajině. K zápisu se žádné z těch-
to dětí nedostavilo, tudíž v součas-
né době se na naší škole nevzdělá-
vá žádné dítě s ukrajinským občan-
stvím.

Stejně jako loňský školní rok 
pokračuje naše škola v projek-
tu Šablony III., jehož cílem je roz-
voj mateřských a základních škol 
formou zjednodušených projektů 
(tzv. šablon). Aktivity jsou zamě-
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řeny na personální podporu škol, 
realizaci projektových dnů, podpo-
ru ICT aj. Dalším celoročním pro-
jektem, ve kterém pokračujeme 
je Mléko do škol a Ovoce do škol. 
Cílem těchto projektů je podpo-
ra zdravé výživy a zvýšení spotřeby 
mléka, mléčných výrobků a ovoce 
a zeleniny. Tyto projekty jsou urče-
ny pro žáky základních škol, kteří 
mají pravidelné dodávky konzumní-
ho mléka, neochucených mléčných 
výrobků, čerstvého ovoce a zeleni-
ny nebo ovocné a zeleninové šťá-
vy nebo ovocné protlaky. Mléčné 

výrobky dodává do naší školy mlé-
kárna MADETA. Kromě dodávek 
mléčných výrobků jsou součás-
tí projektu i doprovodná vzděláva-
cí opatření, která zajišťují schválení 
dodavatelé.

A nyní se můžeme těšit na plá-
nované akce v I. pololetí jako např. 
výukové programy v Městské 
knihovně v Nymburce (podpora 
čtenářské gramotnosti), společný 
výlet s MŠ – výukové programy pro 
děti MŠ s názvem „Ztracený jéža“ a 
pro žáky ZŠ „Expedice LUŽES“, náv-
štěva Národního muzea v Praze, 

Co nového z naší 
mateřinky…

V letošním školním roce nav-
štěvuje naši mateřskou školu ve 
Dvorech celkem 19 dětí, z toho je 
10 chlapců a 9 dívek. Byly přijaty i 2 
děti mladší 3 let, z tohoto důvodu 
byla kapacita MŠ snížena o 1 dítě.  
Dětí ze Dvorů je 16, jedno dítě je 
z Čilce a dvě děti mají trvalé bydliš-
tě v Kamenném Zboží. 

Naše školka je heterogenní, to 
znamená, že je věkově smíšená. 
Nejvíce dětí je z nejstarší věkové 
skupiny. V letošním školním roce 
máme 8 předškolních dětí. Mladší 
děti v MŠ mají možnost pozoro-
vat vývojově vyšší úroveň hry, kte-
rou by pravděpodobně samy ani 
neiniciovaly. Tím, že se mohou do 
podobných her zapojovat, se jejich 
vývoj urychlí. Věková různoro-
dost vede k tomu, že děti přichá-
zejí s rozmanitými zkušenostmi a 
dovednostmi a mohou se tak vzá-
jemně obohacovat, mají mnohem 
více podnětů. To se potom pozi-
tivně odráží v jejich vývoji, zvláště 
v rozvoji jazyka a řeči.   

V letošním školním roce nově 
přijaté děti zvládly svůj nástup do 
školky bez větších problémů. Je to 
dáno i tím, že zde mají starší souro-

před Vánoci již tradičně Rozsvícení 
vánočního stromečku s vystou-
pením v obci Dvory, Mikulášská 
nadílka ve škole, Vánoční besídka a 
Vánoční nadílka ve škole. 

Do nového školního roku 
2022/2023 přeji všem dětem, 
žákům, pedagogům i zaměstnan-
cům školy hodně úspěchů, trpě-
livosti a tvořivosti. Rodičům přeji 
radost z výsledků svých dětí a spo-
kojenost s prací naší školy. Mějme 
radost ze všeho, co se podaří k roz-
voji dětské duše a osobnosti. 

Mgr. Pavlína Červinková, DiS.

zence, kteří u nich podporují pocit 
jistoty a bezpečí. 

Měsíc září je totiž každý rok velice 
náročný, vzdělávací nabídku proto 
zahajujeme tématem „Já a barevný 
svět“. Je to stěžejní téma školního 
roku. Hlavním záměrem je vytvo-
řit dětem optimální podmínky 
k pobytu v mateřské škole, usnad-
nit jim adaptaci, pomáhat nově pří-
chozím vyznat se v prostoru třídy 
i šatny, v režimu dne, postupně se 
seznamovat se zaměstnanci školy i 
s kamarády ve skupině. Povídáme 
si s dětmi o tom, co je jim blízké, o 
kamarádech, o domově, o rodině, 
o obci, ve které žijí.

Prostřednictvím společných her 
a činností s kamarády, pomocí hra-
ček, maňáskových situačních scé-
nek seznamujeme děti se základy 
sebeobsluhy a hygienických návy-
ků, se zacházením s běžnými před-
měty denní potřeby. Vyprávíme si 
společně o zážitcích spojených 

s létem, prázdninami, cestová-
ním, cizími zeměmi.

K získávání pocitu dobrého záze-
mí seznamujeme děti s denními 
rituály a ve vhodných situacích spo-
lečně s dětmi vytváříme pravidla 
pro soužití ve třídě. Děti se je snaží 
postupně pochopit a respekto-
vat. Volíme okruhy činností vedou-

cí k získání sebedůvěry, k rozvo-
ji samostatnosti, schopnosti žít ve 
skupině s jinými dětmi. 

Budeme vše směřovat k tomu, 
aby se děti ve školce cítily spokoje-
né a šťastné. Zařazovat tělovýchov-
né chvilky a pohybové hry v průbě-
hu dne k nastartování pravidelné-
ho cvičení.

Naší letošní první velkou akcí 
bude na začátku října exkurze do 
Ekocentra Huslík v Poděbradech, 
které je součástí Základní organi-
zace Českého svazu ochránců pří-
rody v Polabí a nachází se v bývalé 
hájovně na Huslíku.

Hlavním zaměřením ekocentra je 
environmentální výchova mateř-
ských a základních škol či široké 
veřejnosti, rozvíjení vztahu k pří-
rodě, poznávání přírody a chová-
ní odpovědnému k životnímu pro-
středí. Jeho hlavním posláním je 
výchova k trvale udržitelnému způ-
sobu života. 

Pro děti z mateřské školy jsme 
vybrali výchovně - vzdělávací pro-
gram „Ztracený Jéža“. Společně 
s Ježkem “Kájou”, který se zatoulal 
příliš daleko od svého domečku, se 
vydáme na cestu, která nás zave-
de do kouzelné zahrady. Cestou 
potkáme nové kamarády - včelku 
Medunku, berušku Zlatušku, rohá-
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Den dětí ZŠ.

Školství versus 
vzdělávání

Před pár dny jsem zaslech-
la konverzaci dvou žen. „Cože? 
Ministerstvo školství chce změnit 
název? Proč se zabývají takovými 
nesmysly? Je to akorát vyhazová-
ní peněz.“ 

Jak to tedy je? Před několika týd-
ny (či měsíci) přišel bývalý minis-
tr školství Petr Gazdík s návrhem 
na změnu resortu s nejdelším 
názvem – Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy na prosté 
Ministerstvo vzdělávání. I když tyto 
dva pojmy mohou být často zamě-
ňovány, je mezi nimi značný rozdíl. 
Školství je součást vzdělávacího 
systému zajišťující výchovu a vzdě-
lávání dětí a mládeže. Vzdělávání je 
proces, který podporuje a napomá-
há učení. Lze tedy říci, že školství je 
odvětvím vzdělávání. Oblast vzdě-
lávání chápeme jako podstatně šir-
ší pojem. 

Nakoukněme ale ve zkratce do 
historie, kde se název MŠMT vyvíjel. 
Původní název ministerstva školství 
zněl Ministerstvo veřejného vyu-
čování a bylo zřízeno v březnu roku 
1848. O čtyři měsíce později, v čer-
venci 1848, poté, co ministerstvo 
převzalo též záležitosti nábožen-
ské a církevní, byl jeho název změ-
něn na Ministerstvo kultu a vyu-
čování. Tento název zůstal zacho-
ván až do roku 1918. 2. listopa-
du 1918 byl zřízen Úřad pro správu 

vyučování a národní osvětu. Brzy 
se však pro nejvyšší správní úřady 
začaly používat termíny minister-
stva a pro ministerstvo školství byl 
ustálen název Ministerstvo škol-
ství a národní osvěty. Zákonem č. 
60/1988 Sb., o změnách v orga-
nizaci a působnosti ministerstev 
a jiných ústředních orgánů státní 
správy, se mění název Ministerstva 
školství na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

Samozřejmě, že v takové chví-
li nás napadne, že by taková změ-
na stála peníze, a že to je vlastně 
zbytečné, a že by se ministerstvo 
školství mělo věnovat spíše jiným 
problémům v oblasti školství. 
S odchodem Petra Gazdíka přesta-
lo být téma změny názvu aktuální. 
Uznejme, že se v případě MŠMT 
nic hrozného nestane, když mu 
současný název zůstane. Jak to tak 
bývá, s novým ministrem přicháze-
jí nová témata jako např. nedosta-
čující místa v mateřských a základ-
ních školách, začlenění ukrajin-
ských dětí a jiné mnohem „štipla-
vější“ problémy.

Ať už je návrh předešlého minis-
tra Gazdíka realizovatelný či niko-
liv, otevírá nám podnět k zamyš-
lení. Spousta rodičů si vzdělává-
ní svých dětí spojuje hlavně se 
školou. Občas slýchávám názory 
typu „Hrůza, v té škole ho vůbec 
nic nenaučili… Ta škola nestojí za 
nic…“. Všichni ale přece dobře 
víme, že bez celoživotního vzdělá-

vání se neobejdeme. Proto bychom 
neměli podporovat jen vzdělává-
ní ve škole, ale i mimo školu. A to 
nejen dětí, ale i dospělých. Nikdy 
bychom neměli mít pocit, že naše 
vzdělávání končí zabouchnutím 
dveří ve škole po vyučování, ukon-
čením devítileté docházky či matu-
ritou. Řekl nám vůbec někdy někdo, 
proč je důležité se vzdělávat? Proč 
se něco učit? Vzdělání je v našem 
životě nesmírně důležité. Otevírá 
nám možnosti jak zlepšit kvali-
tu našeho života, tak i naši život-
ní úroveň. Není to jen o tom, zís-
kávat nové informace. Je to hlavně 
prostředek pro získání schopnos-
tí. Lepší schopnosti produkují lep-
ší výsledky. Co dokáže např. takový 
chlapec, který nemá o nic zájem a 
nic ho nebaví? Možná odmaturuje, 
možná ne a skončí v supermarketu 
doplňovat zboží. Na druhou stranu 
chlapec, který se rád učí a pozná-
vá nové schopnosti a dovednosti, 
jež mu pomohou v jeho budoucím 
povolání. Někdo se chce stát léka-
řem, někdo právníkem a Vysoké 
školy nám k tomu určitě pomo-
hou. Ale co si počne první chlapec? 
Manuální práce pomalu ale jistě 
mizí (Elon Musk, dokonce předpo-
věděl, že nás do konce tohoto sto-
letí vystřídají v práci roboti)… Toto 
století bychom mohli nazvat stole-
tím informací. Manuální práce zani-
ká. Proto, abychom se uplatnili na 
trhu práce, potřebujeme být vzdě-
lanější než konkurence, tak bude-

če Jíru, ještěrku Elku, sýkorku Mínu, 
žabáka Kvaka a žížalu Dášu, kteří 
tady bydlí. S nimi prožijeme mno-
há dobrodružství. A kdo ví, tře-
ba s nimi Kája v zahradě nakonec 
zůstane a najde tak nový domov, v 
hromadě dřeva plného voňavého 
listí. Děti se tak nenásilnou formou 
založenou na prožitkovém učení 
seznámí s mnohými zvířátky. 

Co nás čeká do konce 
kalendářního roku:

24. 10. halloweenský průvod obcí 
ve strašidelných maskách, tato akce 
je společná pro rodiče a jejich děti.

31. 10. beseda se spisovatelkou 
Michaelou Fišarovou, této besedy 
se zúčastní společně se žáky základ-
ní školy naše předškolní děti.

V listopadu se sejdeme u pří-
ležitosti rozsvícení vánočního stro-
mu v obci, v prosinci nás navštíví 
v MŠ Mikuláš s čertem a andělem 
a konec roku zakončíme vánoční 
besídkou. Doufáme, že tento školní 
rok proběhne bez omezení, a že si 
ho společně všichni užijeme.

Pácalová Lenka, učitelka MŠ
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me pro firmy atraktivní. Takový prv-
ní chlapec se za několik let jen těžko 
uplatní. Někteří si říkají, že ve ško-
le nás přece úplně všechno nenau-
čí! Anebo nás zahltí také spoustou 
„zbytečných“ informací. I nyní máte 
pravdu. Ale vzdělání nikdy nekončí 
ve škole! Internet je plný informa-
cí, můžeme si koupit kurzy, knihy, 
které nás naučí ještě další užiteč-
né věci. Hlavně nás naučí to, o co 
máme skutečný zájem. Chcete se 
zlepšit v angličtině? Můžete se při-
hlásit na kurz nebo si koupit kníž-
ku. Chcete se naučit programo-
vat? Existuje mnoho stránek, kte-
ré Vás naučí kódovat úplně zdarma. 

„Vzdělávejme se efektivně a dosáh-
něme tak svých cílů.“

Nikdy ale nevíme nakolik v dospě-
lém životě uplatníme školní vzděla-
nost. Škola je pouze jedním zdro-
jem naší vzdělanosti.

Dle slov dětského psychologa 
Václava Mertina změnou názvu 
ministerstva by jistě nedošlo 
k žádnému automatickému reálné-
mu posunu, ale mnohem výrazněj-
ší akcent státu by tím byl položen 
na celoživotní vzdělávání. Rovněž 
na neformální, mimoškolní vzdělá-
vání. Václav Mertin věří, že by byl 
posílen důraz i na podstatně šir-
ší zdroje vzdělávání, jako je např. 

i rodina a sebevzdělávání. I kdyby 
ke změně názvu ministerstva škol-
ství (ani v budoucnu) nedošlo, měli 
bychom klást větší důraz na vzdělá-
vání, tedy i na mimoškolní aktivity 
a instituce, které je poskytují (ZUŠ, 
muzea, knihovny, kroužky, sportov-
ní oddíly atd.). 

„Nezapomínejme, že ani rodiče 
neřeší ve skutečnosti školství, ale 
vzdělávání svého dítěte, a hleda-
jí pro ně cesty, které pokládají za 
nejvhodnější v existujícím systé-
mu školství.“ (Václav Mertin, dět-
ský psycholog).

Mgr. Pavlína Červinková
učitelka ZŠ Dvory

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Sportovní olympiáda 
v naší obci

V sobotu 10. září 2022 jsme 
přivítali malé i velké sportovce 
(nejen) z naší obce. V obci Dvory 
se totiž konala Sportovní olympiá-
da. Mnozí z vás jistě doma ucho-
váváte medaile i diplomy z prvního 
konání této tradiční akce jako hez-
kou vzpomínku na tuto událost. 
Tehdy jsme ještě netušili, že 
bude založena tradice „velkého 
sportovního svátku“, který se 

každoročně opakuje. Olympiádu 
pořádala Obec Dvory ve spolu-
práci se střeleckým klubem. Děti 
si mohly vyzkoušet disciplíny jako 
hod na koš, překážkovou dráhu, 
skok daleký, střelbu na bránu, vrh 
„koulí“ a střelbu na místní střelnici. 
Neobešli bychom se ale bez podpo-
ry pomocníků a dobrovolníků z řad 
rodičů, kterým tímto děkujeme! Po 
splnění všech šesti disciplín násle-
doval běh, ve kterém závodili nejen 
děti, ale i dospělí. Po posledním 
běhu se všichni sešli na střelnici, 

kde následovalo tolik očekávané 
vyhodnocení, předání medai-
lí, diplomů a sladkých odměn. 
Při slavnostním vyhlašování nás 
trošičku potrápil déšť. 

Září tedy v naší obci bude 
i nadále patřit sportu a těšíme se 
na další ročník této olympiády. 
Nezapomeňte na známé heslo zak-
ladatele moderních olympijských 
her Pierra de Coubertina: „Není 
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.

Pavlína Červinková, 
zastupitelka obce 
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HISTORIE

Na začátku srpna tohoto roku 
naše obec obdržela vyhotovený 
restaurátorský záměr na restau-
raci soch, o kterých byla částečně 
již zmínka ve Dvorsko-velelibských 
listech č. 3/2021 v článku věnova-
ném úmrtí Františka Formánka. 
V tomto článku se pokusím dosa-
vadní osud soch přiblížit o něco 
detailněji a nastínit i možný budou-
cí vývoj, které tyto sochy v nej-
bližších letech bude velice pravdě-
podobně čekat. 

Dosavadní osud

Sochy českých patronů sv. Voj-
těcha a sv. Prokopa stály v prů-
čelí již předchozího velelibského 
kostela, který se nacházel na mís-
tě současného kostel sv. Václava. 
Sochy z pískovce v mírně zvětšené 
nadživotní velikosti vznikly okolo 
roku 1740 na základě návrhu slav-
ného barokního sochaře Matyáše 
Bernarda Brauna (1684-1738), kte-
rý se proslavil mimo jiné svými díly 

pro hraběte Šporka, sochami pro 
Karlův most v Praze, sochařskou 
výzdobou hospitalu Kuks apod. 

Zhotovením soch byla pově-
řena dílna Františka Adámka 
z Nových Benátek, zadavatelem 
pak byl Ignác Zikmund z Klenové 
a na Benátkách – tehdejší majitel 
benáteckého panství, pod které 
naše obec tehdy patřila. Zmíněná 
dílna Františka Adámka zhotovi-
la například i plastiky pro zámec-
ký park v Lysé nad Labem. V parku 
umístěnou ucelenou alegorii dva-
nácti měsíců, která rovněž vznikla 
dle Braunova návrhu, dnes obdi-
vují studenti uměleckých škol 
z celé republiky. Pravděpodobně 
ve stejné době vznikly i naše zmí-
něné sochy.

Před zahájením stavby sou-
časného kostela sv. Václava byly 
sochy sneseny a uloženy v hospo-
dářských budovách fary. Po vysvě-
cení nového kostela nechal Páter 

Antonín Vedral na své náklady obě 
sochy zrestaurovat a v roce 1880 
umístit na pilíře hřbitovních vrat. 
Zde sochy zdobily hlavní vchod 
do kostela a na hřbitov až do roku 
1969. V tomto roce byly pro údaj-
nou zchátralost a nebezpečí zbor-
cení sneseny a uloženy na nezná-
mém místě (informace pochá-
zí z knihy Františka Formánka, 
Velelibský kostel v proměnách 
času, str. 14 až 15).

Až kolem roku 2010 tehdejší kro-
nikář František Formánek zjistil, že 
byly přeneseny do kostela sv. Jiří 
v Nymburce u ledního stadionu, 
který dnes slouží jako depozitář pro 
řadu dalších církevních památek. 
Není třeba dodávat, že sochy byly 
nalezeny ve velmi špatném stavu. 

Před dvěma lety se však podaři-
lo navázat kontakt s akademickým 
sochařem, restaurátorem a vedou-
cím Ateliéru restaurování výtvar-
ných děl sochařských Akademie 
výtvarných umění v Praze MgA. 
Janem Kracíkem a jeho studen-
ty, kteří přislíbili provést restaura-
ci těchto vzácných děl pouze (!) za 
cenu materiálu a režijních nákladů. 
Od té doby se podařilo zorganizo-
vat dvě setkání, kterého se účast-
nil starosta obce Aleš Břetenář, 
místostarosta obce Roman Šebela, 
bývalý kronikář František Formánek 
a autor těchto řádků. 

Výsledkem těchto setkání a pra-
videlné emailové a telefonické 
komunikace je pak prozatím vypra-
covaný 24stránkový restaurátorský 
záměr, zmíněný v úvodu tohoto 
článku. Sochy se rovněž na základě 
darovací smlouvy uzavřené mezi 
obcí Dvory, Římskokatolickou far-
ností Nymburk a Arcibiskupstvím 
v Praze 29. prosince 2021 podaři-
lo převést do majetku obce, která 
je tak nyní výhradním vlastníkem 
této velice vzácné zapsané kulturní 
památky a doufejme, že i budou-
cím investorem jejich restaurace. 

Kostelní a hřbitovní vrata, na kterých sochy patronů stály. Po nutné 

opravě se počítá s umístěním restaurátorských kopií na toto původní 

místo (Zdroj: Restaurátorský záměr, MgA. Jan Kracík).

Další krok ke zdárné restauraci vzácných 
soch a celkové obnově kostela sv. Václava
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Možný budoucí vývoj

Restaurátorsk ý záměr vypraco-
van ý Janem Kracíkem navrhuje 
sochy – vzhledem k jejich značné-
m u poškození – zrestaurovat pou-
ze tzv. galerijním zp ůsobem (tedy 
velice jemně, opatrně, aby nedošlo 
k další degradaci umělecké, a pře-
devším historické hodnoty díla), 
tak aby mohly b ýt prezentovány 

Současný stav sochy sv. Proko-
pa (Zdroj: Restaurátorský záměr, 

MgA. Jan Kracík).

Historický stav sochy sv. Prokopa z druhé poloviny 20. století (Zdroj: Ve-

lelibský kostel v proměnách času, str. 14 - 15, František Formánek).

v interiér u (nejspíše velelibského 
kostela). 

Dále by se velice pravděpodob-
ně přistoupilo k vytvoření tzv. 
dusan ých kopií soch, vytvořen ých 
z umělého kamene, tyto kopie 
by pak ji ž mohly b ýt osazeny na 
p ůvodní místa soch – tedy na pilí-

ře vst upních vrat kostela a přilehlé-
ho hřbitova. Dr uhou (avšak dražší 
variantou) je opětovné vytesání 
kopií do přírodního kamene. Obě 
varianty by pak byly řešené v rám-
ci diplomového úkolu na Akademii 
výtvarn ých umění v Praze v termí-
nu od října 2024 do května 2025.

HISTORIE
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HISTORIE

Ať se již obec ve spolupráci 
s restaurátorským ateliérem roz-
hodne pro první či druhou mož-
nost, bude se pokaždé jednat o dal-
ší významný krok k úplné obnově a 
restauraci tak významné a unikát-
ní památky, kterou náš velelibský 
kostela sv. Václava bezpochyby je. 
Velice dobrou zprávou rovněž je, 
že se tento významný krok poda-
ří – díky vstřícnosti Jana Kracíka a 
studentů jeho ateliéru – vykonat 
s relativně velmi malými náklady. 

Matěj Prášil, 

kronikář obce

Současný stav sochy sv. Vojtěcha. 

Zdroj: Restaurátorský záměr, MgA. 

Jan Kracík.

Historický stav sochy sv. Vojtěcha z druhé poloviny 20. století (Zdroj: Ve-

lelibský kostel v proměnách času, str. 14 - 15, František Formánek).

Pozvánky na akce
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu ve Dvorech na návsi 

s vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Dvory

17. 12. od 14:00 Vánoční besídka v sokolovně
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INFORMACE, SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY

TJ Dvory z.s. oddíl kopané
Novinkou v našem klubu je přihlášení dětí do soutěží 

pořádaných okresním fotbalovým svazem Nymburk 
ve věkových kategoriích mladší přípravky a předpří-
pravky. Tyto kategorie trénují již od podzimu loňské-
ho roku a nyní jsme je přihlásili do oficiálních soutěží. 

Události Střeleckého klubu
Dne 11. září 2022 byl uspořádán 34. ročník Memoriálu 

Františka Myšky LM a SM60. Soutěže se zúčastni-
lo 35 střelců, a to ze SSK Poděbrady, SKK Děčín, SSK 
Kosmonosy, SSK Nová Paka, DDM Kolín, SKK Ostroměř, 
SSK Loyd Jablonec, SSK Brandýs nad Labem.

V kategorii LM startovalo 13 střelců: 1. místo Lukáš 
Novotný, 592 bodů z DDM Kolín, také se stal absolutním 
vítězem soutěže. Z našich: 7. místo Milan Stránský, 575 
bodů. V kategorii SM startovalo 22 střelců. Umístění: 

1. místo Oliver Šnábl, 590 bodů z SSK Brandýs n. L. 
Akce Poslední letní výstřel proběhla 17. září v katego-
riích SP a VP15+15. V kategorii SP startovalo 13 střel-
ců, umístění z našich: 1. místo Tomáš Čmugr, 3. mís-
to P. Starosta, 6. místo R. Baytalon, 7. místo F. Litera, 
10. místo J. Řehák. 11. místo V. Hozák, 12. místo Vl. 
Krupička, 13. místo J. Konrád. V kategorii VP startova-
lo deset střelců, umístění z našich: 1. místo T. Čmugr, 
4. místo P. Starosta, 8. místo R. Baytalon, 9. místo F. 
Litera, 10. místo J. Řehák.

František Davídek

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Čechie Chrást 5 4 1 0 22:5 13

2 Sokol Bobnice/Dvory B 5 4 1 0 22:10 13

3 TJ Straky B 5 3 0 2 14:10 9

4 TJ Kamenné Zboží 4 2 1 1 14:9 7

5 Sokol Struhy B 4 2 1 1 12:9 7

6 Sokol Kounice 4 2 0 2 10:6 6

7 Sokol Drahelice 4 1 1 2 9:12 4

8 TJ Hradišťko 4 1 1 2 9:14 4

9 Sokol Křečkov B 5 1 1 3 11:17 4

10 Jizera Předměřice B/Sokol Stará Lysá 4 0 3 1 6:11 3

11 FK Litol mládež B 5 0 2 3 7:20 2

12 Sokol Všechlapy B 3 0 0 3 1:14 0

Kandidátní listina Kandidát Politická

příslušnost

Hlasy Pořadí

zvolenínázev příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

Za obec Dvory - Veleliby Břetenář Aleš Bc. 33 BEZPP 150 17,54 1

Za obec Dvory - Veleliby Šebela Roman Bc. 52 BEZPP 126 14,73 2

Za obec Dvory - Veleliby Červinková Pavlína Mgr. Dis. 37 BEZPP 117 13,68 3

Za obec Dvory - Veleliby Vilímková Petra 36 BEZPP 110 12,86 4

Za obec Dvory - Veleliby Kříž Ondřej Bc. 37 BEZPP 117 13,68 5

Za obec Dvory - Veleliby Koucký Jan 38 BEZPP 120 14,03 6

Za obec Dvory - Veleliby Ježek Marek 27 BEZPP 115 13,45 7

Volby do zastupitelstva 2022
Ve Dnech 23. až 24. září 2022 proběhli volby do obecního zastupitelststva s volební účastí 51,23 %.

Přihlášeno je 21 dětí ve věku od 4 do 10 let věku, které 
chodí pravidelně trénovat a nyní i hrát zápasy.

Dospělí stejně jako v posledních několika letech spo-
lupracují s týmem Bobnic a hrají IV. Třídu okresní sou-
těže skupinu A pod názvem „Bobnice/Dvory B“. Do 
právě probíhajícího ročníku vstoupili poměrně vyda-
řeně a bojují o přední příčky tabulky.
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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

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

Stavební práce

František Červinka

Potraviny
Dvory 7, 288 02 Nymburk

Otevírací doba:
po - pá: 6.30 - 19.00

so - ne: 6.30 - 19.00 

tel.: +420 739 330 700

e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra

mobil: 731 337 324

www.studiobelova.cz
Všechlapy 203,

Nymburk 28802

Střechy Piroutek 

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce

- montáž střešních oken

- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz

telefon: 776 061 901


