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Orgány obce
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

Do nového roku 2020 hodně zdraví,
štěstí, lásky a životních úspěchů
Vám přeje zastupitelstvo obce
Dvorů a Velelib.
Slavnostní rozsvícení stromečku
Již tradičně jsme v obci rozsvítili vánoční stromeček na návsi (viz titulní
foto). Milé sousedské setkání zpříjemnily 1. prosince školní děti zpěvem a
říkankami. Každý mohl ochutnat teplé alko i nealko nápoje, něco sladkého z vánočního pečiva.

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 Dvory.

✂

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

Mgr. Jakub Líčka
jakub.licka7@gmail.com

Petra Vilímková
artep.n@seznam.cz

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

Kontrolní výbor:
Bc. Ondřej Kříž
Mgr. Jakub Líčka,
Václav Davídek
Finanční výbor:
Pavlína Červinková, DiS.
Petra Vilímková,
Václava Vaňková
Údržba obce:
Martin Prášil
725 918 711
Petr Břetenář

potřeby zasílání SMS zpráv občanům.
Jméno a příjmení
Adresa
Telefon
Podpis

2

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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Výlet na výstaviště
v Lysé nad Labem
Pod
záštitou
Občanského
sdružení Veleliby 08 proběhl 5. října 2019 výlet na výstavu „Podzimní
zemědělec“ v Lysé nad Labem. Od
původně plánovaného cíle v Hořovicích bylo operativně upuštěno,
na základě nepřízně počasí. I přes
tuto negativní skutečnost se akce
zúčastnilo několik věrných cestovatelů. Odměnou pro všechny
byla ochutnávka dobrot u stánků
s občerstvením a nákup drobností,
z nepřeberného množství vystavovaných věcí. Nakonec se umoudřilo
i počasí a výlet splnil svůj účel.

Sportovní olympiáda
Hezké říjnové odpoledne jsme si
s našimi dětmi užili na Sportovní
olympiádě. Soutěžilo se jak v klasických sportovních disciplínách
tak ve speciálních nebo-li kuriozních disciplínách. Originální louskání vlašských ořechů kladívkem bylo
náročné napostřeh a soutěžící děti
se zábavným způsobem potrénovaly. Sice vládlo chladnější počasí,
ale pohybem se mladí olympionici
zahřáli a spolu s rodiči se na závěr
mohli ohřát na střelnici u ohýnku
při opékání vuřtů.

Sportovní ples
18. ledna 2020
od 20 hodin
v místní sokolovně
vstupné 150,- Kč
k tanci a poslechu zahraje
FORTUNA77
doprovodný program,
bohatá tombola
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Úspěch představení „Kočičí pohádka“
Dne 12. října 2019 se v místní Sokolovně konalo divadelní
představení pro děti „Kočičí pohádka“ v produkci Divadla Nymburk a
taneční školy EasyDance. Zájem
o představení byl překvapující,

čemuž nasvědčuje celá stovka prodaných vstupenek.
Pohádku napsal nymburský básník, novinář a spisovatel Jiří Teper,
hudbou ji opatřil Jiří Beneš a
představení režíroval ředitel Hálk-

ova divadla Jaroslav Kříž. Krásný
plakát ilustroval Josef Pospíchal.
Premiéra pohádky byla v březnu
2018 v Hálkově divadle a tehdy
bylo divadlo také vyprodáno.
Pojďme si ještě něco povědet
o úspěšném ději. Příběh vypráví
o kočičí mámě Čičině s dcerkami
Mickou a Mindou, které skotačí na
své oblíbené střeše, když na obloze
svítí Měsíček. Což nelibě nese nevrlý pan Kačaba, který je z okna vpodkroví častuje nadávkami.
Kvůli tomu kočičímu poskakování a mňoukání nemůže spát. Ale
Nezůstane jen u nadávek. Kačaba
kočkám nachystá zrádnou past –
skrytou díru ve střeše. Tou se ale
na půdu propadne nový příchozí
- kocour Macek, který si světácky
nechává říkat Mackie. Jeho volání
o pomoc uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama kocourka vytáhnout
nedokáže, ale z oblohy přispěchá
samotný Měsíček, patron všech
koček. Do přízně vysvobozeného
Macíka se lísají Micka s Mindou,
ale ten má záhy vybráno – malá
Líza je ta pravá! Už by to vypadalo
na šťastný konec, ale pomstychtivý
Kačaba se nevzdává… Ale příběh je
pohádkový a aby to s kočkami na
střeše nedopadlo zle, pomohl jim
Měsíček svou úplňkovou silou.
Petra Vilímková, zdroj http://www.
divadlonymburk.cz

Recitál Pavla Hybeše
Druhý listopadový den jsme se
sešli v místním kostele ve Velelibech, na recitálu kytaristy Pavla Hybeše. Za doprovodu klasické
kytary, foukací harmoniky a flétny
zazněly v podání hlavního interpreta a jeho dvou dcer nádherné písně z folkové a country dílny, našich
ale i zahraničních autorů. V lavicích
kostela sice zůstaly prázdná místa,
přesto se akce vydařila a návštěvníci nelitovali své cesty.
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Domácí zabijačka
Od časných ranních hodin v sobotu 16. listopadu 2019 probíhala,
v pořadí již druhá, domácí zabijačka. Před polednem se začali scházet první gurmáni ze Dvorů a Velelib, kteří vzápětí mohli ochutnat
všechny dobroty, které domácí
zabijačka přináší. Vybrat si mohli
mezi ovarem, moravskou sekanou
a dvěma guláši. Později mohli všichni ochutnat jitrnici, jelítko a přírodní plátek na pánvi. Krásné podzimní
počasí nám přálo a pod hřejivými
paprsky sluníčka se všichni dospělí i děti výborně bavili až do večera.
Akce splnila svůj účel sblížení občanů obou obcí a společné zábavy
a pokračovala i v neděli ráno, kdy
byly příchozím rozdány všechny
masné zabijačkové výrobky, doplněné i o tlačenky a černou polévku. Těm občanům Velelib, kteří se
nemohli kvůli zdravotní indispozici osobně zúčastnit, byla roznesena výslužka domů. Doufáme, že
zvyšující se počet návštěvníků této
akce bude pokračovat a že jsme,
jako sdružení Veleliby 08, pomohli
založit jednu z dalších tradic, která
v našich obcích zakoření.
Roman Šebela

Koncert
Čachovického sboru
V čase první adventní neděle se
v kostele ve Velelibech, pod záštitou sdružení Veleliby 08, uskutečnil koncert Čachovického sboru pod vedením paní Tomášové.
I přes sychravé počasí kostel naplnilo zhruba 180 návštěvníků a okolí kostela obklíčilo zhruba 50 automobilů, což předčilo naše nejsmělejší očekávání. Všichni si pak mohli poslechnout pásmo vánočních
písní a koled. Neutuchající potlesk
sklidilo i vystoupení dětí a sólist-
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ky sboru paní Rouskové. Všichni si
navíc přiblížili sváteční náladu svařeným vínem a ochutnávkou sladkých dobrot, které upekly člen-

ky sdružení. Celá akce byla zakončena předáním částky 10.000,-Kč

paní Vieře Kadlecové, která se stará o chod kostela. Darované peníze
byly získány jako dobrovolné vstupné na akcích sdružení a to na recitálu Pavla Hybeše, domácí zabíjačce a samotném koncertě Čachovického sboru a jsou určeny ke zlepšení podmínek pro pořádání dalších
akcí, jako například nákup podsedáků do lavic a výzdoby interiéru kostela. Tímto a pořádáním dalších akcí chce Občanské sdružení
pomoci se zviditelněním kostela ve
Velelibech a přispět tak ke zlepšení podmínek jeho pokračující opravy. Po odchodu z kostela si všichni mohli prohlédnout rozsvícený
vánoční stromek na návsi obce.
Roman Šebela

Přání do nového
roku 2020
Občanské sdružení Veleliby 08
a všichni jeho členové přejí všem
a zejména občanům obcí Dvory
a Veleliby krásný rok 2020 a v osobním životě hlavně zdraví, štěstí,
pracovní úspěchy a rodinnou
pohodu a těšíme se na shledání při
akcích, které budeme v tomto roce
pořádat.

Mikuláš poprvé
v hospůdce Na Návsi
V letošním roce čerti kontrolovali děti častěji. Majitelé hospůdky se rozhodli milým způsobem
zpestřit dětem čekání na Ježíška a
jejich dětské hříchy jim zde sečetl Mikuláš s doprovodem čerta a
anděla. Děti se radovaly z dobrot
v balíčcích, které byly odměnou za
povedenou básničku nebo písničku. Z této akce se stalo i příjemné
sousedské posezení a děti si ještě
mohli užít malou diskotéku.
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Za plotem aneb sousedské vztahy
Máme za sebou nejkrásnější svátky v roce, kdy nám
záleží na pohodě, klidu a krásných chvílích s rodinou,
s přáteli i sousedy. Sousedské vztahy patří mezi
nejkomplikovanější vztahy vůbec. Své sousedy si totiž
nevybíráme, jak praví jedno úsloví. Měli bychom se
proto s nimi pro naše vlastní dobro naučit vycházet.
Udržovat si dobré sousedské vztahy je jedním ze
základů spokojeného soužití a bydlení.
Ačkoli většinu věcí na téma sousedské vztahy řeší
občanský zákoník, který vlastně postihuje všechno,
co „v míře nepřiměřené místním poměrům“ omezuje
naše práva užívání nemovitosti, paragrafy jsou občas
na kuriózní situace krátké. Když vás třeba sousedka úplně nenápadně špehuje, kdy se vracíte a jestli zamykáte vchod do domu, moc s tím nenaděláte.
Ovšem když začnou sousedé zasahovat do vašich práv,
je třeba se ohradit.
Jiné sousedské vztahy máte, pokud bydlíte v domku
a jiné se třiceti dalšími partajemi v paneláku. Majitelé
domů asi nejčastěji vedou sousedské spory o vlastnictví plotu, o zasahování stromů či staveb na pozemek
nebo o přístup k němu. Úplně samostatnou kapitolou
jsou sousedské spory o hluk. Své by o rušení hlukem
mohli říct nájemníci panelákových bytů. Nemluvě
o případech, kdy vás sousedé obtěžují zápachem,
udělají si ze zahrady svoje skladiště, nebo zvěřinec,
který vás pak ve tři ráno probudí zvuky horšími než
cirkulárka. Takže co s tím?
Pro dobré sousedské vztahy je lepší, když si na
obtížného souseda „došlápnete“ až poté, co vychladnete. Křičet rozčileně přes plot nebo bušit na dveře
většinou k řešení nevede. Takže zkuste klidnou rozmluvu. Řekněte, jaký vidíte problém a snažte se najít cestu, která vyhovuje všem. Pokud vás soused pravidelně
ruší hrou na bubny v době, kdy uspáváte miminko,
určitě se můžete domluvit, že bude cvičit, až budete na procházce. Stíní-li sousedova jabloň váš záhon
karotky, poproste ho, aby strom prořezal. Třeba si to
vůbec neuvědomil.
Nepomůže-li rozmluva, požádejte o asistenci úřad.
Ten může souseda pokutovat, protože přesně ví, co
říká zákon a jak vztahy v obci upravují místní vyhlášky
a nařízení. Poměry se mohou mírně lišit, ale hlavní
pravidla jsou všude stejná. Například jedním pravidlem je noční klid, který od 22 do 6 hodin zkrátka musí
ctít všichni. Pokud ho sousedé porušují, klidně zavolejte policii.
Při opakovaném hluku přes den se také můžete obrátit
na krajskou hygienickou stanici – na vnitřní i venkovní
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hluk jsou hygienické limity stanovené nařízením vlády.
Jde-li o obtěžování „nad míru přiměřenou poměrům“,
můžete souseda zažalovat. Mimochodem jestli ve vaší
obci ještě nemáte protihlukovou vyhlášku, požádejte
zastupitelstvo, aby ji projednalo.
A co již zmiňované spory o vlastnictví plotu? Díky
současné moderní digitální době lze geodetickým
zaměřením (od úředně oprávněné firmy) zjistit přesný
průběh hranice pozemku, a tedy vlastníka plotu. Plot
probíhající přesně po hranici pozemků patří oběma
majitelům a ti se pak také dělí o náklady na opravu
a údržbu. A pozor, chcete-li se vrhnout na sousedův
živý plot přerůstající na váš pozemek s nůžkami, musíte
mít nejdříve sousedovo svolení! I na takové případy
pamatuje občanský zákoník. Častým sporem mezi sousedy rodinných domů bývají keře, stromy a jiné
rostliny. Platí, že pokud je ovoce na stromě, patří
majiteli stromu, jakmile však spadne na pozemek, patří
majiteli pozemku. Stejné pravidlo se týká i spadaného
listí. Pokud jde o větve stromů, které vám působí
škodu nebo vás obtěžují, můžete je sami odstranit až
poté, když souseda předem vyzvete k nápravě. Pokud
soused nápravu neučiní, můžete větve zkrátit sami,
ale šetrně a ve vhodném ročním období. Dotazu není
potřeba, pokud jde o jinou rostlinu než strom. Keře
můžete šetrně krátit dle libosti, ale i v tomto případě je
vhodněší v rámci dobrých sousedských vztahů o svém
úmyslu souseda informovat.
Dostane-li se na sousedův pozemek vaše věc (třeba
míč), vlastník pozemku vám ji musí neprodleně vydat
nebo vám umožnit přístup na jeho pozemek. Sám bez
svolení na pozemek vstoupit nemůžete. To samé platí,
jestliže se vám k sousedovi zaběhne zvíře. Pokud by
vám uletěl včelí roj, můžete jej stíhat bez jakéhokoliv omezení i u souseda. Kdyby se však váš roj zabydlel
v sousedově úlu, budete muset stíhání ukončit. V tu
chvíli se roj stává automaticky vlastnictvím majitele
úlu a pozemku.
Byť jste v právu, neměli byste dělat nic na vlastní
pěst. Mohlo by se vám to vymstít. Nepomůže-li vám
úřad, obraťte se na právníka, případně rovnou na
soud. Některé případy, jako třeba agresivního souseda, může rozřešit jen on.
Jestli si stěžujete, že máte až příliš přátelské sousedy,
co si chtějí pořád povídat a nebo nakukují, co pěkného
vám na zahradě vyrostlo, poděkujte osudu, že vás usadil
zrovna vedle nich. Horších variant je totiž podstatně
víc. Důležité je vážit si jeden druhého, komunikovat
spolu a slušným způsobem se umět domluvit.
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Rodiče budoucích prvňáčků, zbystřete!
Blíží se zápisy do škol
Máme tu nový rok a s ním také
spoustu nových radostí i povinností. Pokud máte doma předškoláka,
vězte, že se blíží termín zápisu do
školy. Mnoho rodičů si právě v této
chvíli pokládá otázku, zda je malotřídní škola v porovnání s klasickou
základní školou schopna jejich děti
kvalitně a dostatečně vzdělávat.
Ano, je na místě se nad touto otázkou zamyslet, protože každému
rodiči samozřejmě záleží na tom,
aby jeho dítě bylo ve škole spokojené a zároveň mu bylo poskytnuto
vzdělání tou nejlepší cestou. Rodiče
mají plné právo rozhodnout, kam
a na jaký typ školy své dítě přihlásí. Pro
představu
o výuce na
Dětilepší
v převlecích
čarodějnic.
malotřídní škole zde uvádím stručnou charakteristiku, která by mohla rodičům pomoci při rozhodování
o výběru školy.
• Způsob výuky na malotřídní škole se skutečně liší od běžné
základní školy, kde jsou třídy mnohem početnější.
• V malotřídní škole je kladen
důraz na jiný způsob výuky, než
jaký známe z klasické školy.

(v tomto nespatřuji handicap, ale
naopak přednost).
• Zejména jde o formu skupinového vyučování a samostatnou práci.
Žáci se učí samostatně pracovat,
analyzovat problém a vhodně si
rozvrhnout svoji práci. Nižší počet
žáků v každém ročníku umožňuje
téměř okamžité získávání zpětné
vazby, informace o zvládnutí učiva.
Tato skutečnost umožňuje učiteli
mnohem častější kontakt, interakci
s žáky a je schopen individuálního
přístupu (to se týká i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
• Vztahy ve škole jsou téměř
rodinné.
• Na naší malotřídní škole ve
Dvorech se vyučuje ve dvou třídách, kde v I. třídě je letos 1. a 3.
ročník a ve II. třídě je 2., 4. a 5. ročník. V I. třídě pracuje s učitelkami
i asistentka pedagoga. Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s ohledem na co největší efektivitu výuky i vzhledem
k počtu žáků.
• Malotřídní učitel se musí
důkladně připravovat na výuku

I do školy a mateřské školky přišel Mikuláš s pomocníky zkontrolovat zda
děti moc nezlobí.
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a být schopen zaměstnat 2 – 3 skupiny žáků. To však může být výhodné pro děti – některé mohou získávat nové informace od starších
spolužáků, některé si zase mohou
látku zopakovat (pokud jsou spojené s nižším ročníkem).
• Často dochází k situacím, kdy
si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi projevilo jako velmi efektivní (ani
učitel se nedokáže myšlení dětí
tolik přiblížit jako děti samy).
• Způsob malotřídní výuky je
významně spojen s budováním
samostatnosti žáků. Děti se učí
spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc
nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi
i nedostatky.
Rodiče si nyní mohou položit tuto
otázku: „Chtěl(a) bych, aby moje
dítě sedělo v lavici a přijímalo informace z učebnic a od učitele, nebo
by bylo lepší, aby se tyto informace
naučilo samostatně hledat a vyvozovat z dříve poznaného učiva?“
Pokud se přikláníte ke druhé části otázky, je malotřídní škola vhodná pro Vaše dítě. Zároveň je nízký
počet dětí ve třídě příznivý i pro
děti, které mají speciální vzdělávací
potřeby (např. dyslexie, ADHD, žáci
nadprůměrně nadaní atd.), protože
se jim učitel může díky nízkému
počtu dětí věnovat individuálně.
Na naší škole v současné době probíhají tři kroužky pro děti – sportovní kroužek, keramika a angličtina, které mají velký úspěch a děti
rády kroužky navštěvují.
Je jen na rodičích, zda je výše uvedená fakta přesvědčila o tom, že
malotřídní škola může jejich dětem
nabídnout kvalitní a plnohodnotné vzdělání a využijí této možnosti
v takové škole ve své obci.
Pokud se rozhodnete přihlásit své
dítě na naší malotřídní školu, rádi
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INFORMACE

bychom Vás tímto pozvali k zápisu do 1. ročníku, který se uskuteční
v úterý 7. dubna 2020 od 14 hodin,
náhradní termín v případě potřeby
bude 14. dubna 2020 od 14 hodin.
Zápisem to ale všechno nezačíná.
Již druhým rokem budeme pořádat Den otevřených dveří, který se
uskuteční v pondělí 3. února 2020
od 14 do 18 hodin.

Předškoláci (i jejich rodiče) budou
mít možnost zúčastnit se naší výuky a podívat se, jak to u nás ve vyučovacích hodinách probíhá, jak
společně pracujeme, a to v pondělí 10. února 2020 od 7.45 h
do 9.45 h – 2 vyučovací hodiny a
v pondělí 17. února 2020 ve stejném čase. Prosíme rodiče, kteří by
se chtěli přijít podívat do naší výu-

ky, aby předem kontaktovali paní
ředitelku, Mgr. Jarmilu Blažkovou
(tel. 325 531 387), a domluvili se
s ní na této účasti ve vyučování.
Přejeme všem žákům, jejich rodičům, kamarádům, známým i všem
občanům šťastný a úspěšný nový
rok 2020.
Pavlína Červinková,
učitelka ZŠ Dvory

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A PSA
Komunální odpad 1 osoba trvale přihlášená v obci
Komunální odpad za dům trvale neobydlený
Pes
Každý další pes

500,- Kč
500,- Kč
100,- Kč
150,- Kč

POZOR ZMĚNA!!!!
Poplatky bude možné hradit v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu
od 27. ledna 2020
Společně s úhradou poplatků je možné provést též úhradu vodného za rok 2019 a bude možné
si vyzvednout přeplatek na vodném za rok 2019.
V únoru budou rozšířeny stávající úřední hodiny - středa od 17.00 do 19.00 hodin.
Občané Velelib mohou hradit poplatky a vodné za rok 2019 a vyzvednout si přeplatek na vodném za rok 2019 dne 29. 1. 2020 od 17.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti ve Velelibech.

Záměr s novými parcelami ve Velelibech
Investor a majitel pouzemků ve
Velelibech JSK Development s.r.o.,
Jízdecká 110, 28802 Nymburk, sou-

časný pozemek má v plánu rozdělit
na parcely, na zasíťovaných pozemcích vybuduje nové rodiné domy

na klíč určené k prodeji. Předpokládá se prodej v roce 2022. Další
podrobnější informace přineseme
v roce 2020.

Rozparcelování pozemku a komunikace viz výkresová dokumentace.

Dvory - Veleliby 4/2019
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Akce Sportovně
střeleckého klubu
Dvory

Turnaj O vánočního kapra a vystavené vozidlo Škoda Kamiq od sponzora Auto Tichý.

Přichystané ceny a trofeje pro vítěze.

Dne 12. října prohěhlo po čtyřech
soutěžních kolech ve střelecké lize
2019 SP15+15 mezi VZO Křinec a
SSK Dvory se z 31 střelců celkově z
našich umístil na 3. místě Starosta
P., 4. místo Čmugr T., 5. místo Vrátný T., 6. místo David Novák, 8. místo Litera F., 9. místo Baytalon R.,
16. místo Řehák J., 18. místo Festa J., 22. MÍSTO Hozák V., 24. místo
Pulda P., 25. místo Davídek F., Davídek V. 26. místo, 28. místo Krupička Vl., 31. místo Konrád J.
Ve střelecké lize VP15+15 se
z 21 střelců celkově z našich umístil na 2. místě Starosta P., 6. místo
Baytalon R., 7. místo Litera F., 12.
místo Řehák J., 15. místo Hozák V.,
16. místo Pulda P., 18. místo Davídek V., 19. místo Novák D.
Dne 30. listopadu byl uspořádán 24. ročník turnaje O vánočního
kapra ve SP5+15 a VP5+15 v disciplíně SP 5+15 startovalo 29 střelců,
z našich se umístil na 9. místě Vrátný T., 10. místo Čmugr T., 11. místo Starosta P., 12. místo Bytalon R.,
16. místo Konrád J., 18. místo Litera F., 20. místo Marsa T., 25. místo Řehák J., 27. místo Kotek Mi., 28.
místo Eis J., 19. místo Stránksý M.,
7. místo Marsa T., 14. místo Litera F., 15. místo Konrád J., 19. místo
Bytalon R., 22. místo Kotek M.
Při soutěži byla sponzorem firma
Auto Tichý, bylo vystaveno vozidlo Škoda Kamiq, dispozici byl také
předváděcí technik J. Vařejčko.
Davídek František

Výbor střeleckého

V disciplíně SP 5+15 zvítězil Balcar Samuel, druhé místo Tomáš Jirman
(oba SSK H. Králové), třetí místo Luděk Vondrouš (Nové Lesy).
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klubu Dvory přeje
v novém roce 2020
všem občanům hodně
zdraví a úspěchů.
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Fotbal - tabulka výsledků 2019
IV. Třída skupina A
pořadí

název Týmu

zápasy

+

0

-

skóre

body

1.

Bobnice/Dvory B

12

10

0

2

34:18

30

2.

FK Litol mládež

12

9

0

3

48:18

27

3.

Slovan Poděbrady B

12

9

0

3

45:20

27

4.

SK Poříčany B

12

8

1

3

60:32

25

5.

SK Sokoleč B

12

8

1

3

43:29

25

6.

Hořátev SK

12

4

4

4

29:23

16

7.

Bříství SK

12

4

2

6

32:28

14

8.

Hradišťko TJ

12

4

2

6

22:29

14

9.

Křečkov B

12

4

1

7

27:40

13

10.

Kostelní Lhota B

12

3

1

8

25:54

10

11.

Milčice

12

2

3

7

19:38

9

12.

Sány/Opolany B

12

3

0

9

23:51

9

13.

Dlouhopolsko SK

12

2

1

9

13:40

7

Poslední den v roce 2019 se konal tradiční Silvestrovský fotbálek registrovaných i neregistrovaných hráčů.

Ceník pronájmu Sokolovny Dvory
pronájem
1 hod
1 den
Každý
další den

300,2000,1000,-

Sál
topení
1 hod
1 den
Každý
další den

200,1500,1000,-

Součástí sálu jsou stoly a židle pro 200 osob. Při
pronájmu sálu je jeviště a jedna šatna v ceně.
Příspěvkové organizace zřízené obcí jsou od placení osvobozeny. Spolky působící na území obce
platí pouze topení a to v případě že se jedná o
nevýdělečnou akci.
Ceny jsou uvedeny bez dph.
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pronájem
1 hod
1 den
Každý další
den

Jeviště
topení
50,1 hod
400,1 den
300,Každý další
den

pronájem
1 hod
1 den
Každý další
den

Šatny
topení
25,1 hod
200,1 den
150,Každý další
den

50,400,300,-

25,200,150,-
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NEPLACENÁ INZERCE

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

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

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

www.alarmynymburk.cz

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

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

mobil: 731 337 324

Nymburk 28802

Alpha Oxy Led Light SPA

Stavební práce

Kyslíková kapsle
léčba celulitidy
detoxikace
posílení imunity
podpora úbytku váhy
úleva od migrén
léčba zánětů....

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

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
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