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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
Blíží se konec roku a to je ten 

správný čas na bilancování nad 
uplynulým rokem a zároveň čas 
nad úvahami co do roku následují-
cího. Musím zmínit dva hlavní pro-
jekty, které za zmínku jistě stojí.

Prvním z nich a svým rozsahem 
největší projekt byl kompletní 
obnova veřejného osvětlení, které 
bylo dokončeno na přelomu loň-
ského a letošního roku a díky kte-
rému jsme alespoň částečně při-
praveni na  zvýšení cen energií, 
které se na nás na všechny valí a 
na obec by měli dopadnout v prů-
běhu příštího roku. Úspora ener-
gie na novém veřejném osvětlení 
je více než 50%. Za zmínku stojí i 
fakt že úsporné led osvětlení, kte-
ré je směřované vždy na konkrét-
ní místo nevytváří vysoký světel-
ný smog a je šetrnější k životnímu 
prostředí.

Venkovní učebna pro žáky ZŠ a 
MŠ Dvory je dalším větším projek-
tem co stojí za zmínku. Díky dotaci 
přes MAS Svatojiřský les z.s. z inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu se nám podařilo zís-
kat přes 1,5 milionu korun, aby se 
naši žáci mohli vzdělávat, troufnu 
si říct, v nejlepší venkovní učebně 
v regionu. Vydali jsme se v tomto 
projektu netradiční cestou. Ostatní 
příjemci dotace stavěli různé kůl-
ny a altány které spíše připomí-
nají garážové přístřešky pro auta. 
Jsem rád, že nyní sklízíme pochva-
ly od zástupců různých organiza-
cí zastřešujících školní vzdělávání 
jako například Česká školní inspek-
ce či od Místního akčního plánu 
vzdělávání Nymburska.

Menších projektů bylo mnoho a 
né vždy šli podle plánu, jako napří-
klad znovupostavení spadlé hřbi-
tovní zdi. Ta byla takovým stále se 
posouvajícím projektem, kde se 
dlouho nedařilo s památkáři vyře-

šit, jakou podobu bude zeď mít 
a zda bude umístěna na stejném 
místě jako zeď původní či dostane 
novodobější vzhled. Tato otázka se 
nastolila především kvůli finanční 
stránce projektu. Takto novodobě 
vybudovaná zeď vyšla na polovič-
ní náklady než ta původně navrho-
vaná. Jsme rádi že ušetřené statisí-
ce mohou být využity smysluplněji. 
Nyní už nám chybí pouze dorovná-
ní terénu a místo bude opět o něco 
důstojnější.

Jak jsem psal v úvodu, nesmím 
zapomenout na to, řekl bych 
důležitější, a tím je výhled do 

budoucnosti. Jako vždy se kon-
cem roku připravoval rozpočet na 
rok následující a od toho se odví-
jí veškeré plány a investice. Plánů 
a investic je mnoho a uvidíme, co 
zvládneme z administrovat, vyřídit 
a v neposlední řadě na co budeme 
mít také peníze.

V příštím roce se chceme pus-
tit do částečné výměny vjezdů ve 
vytipovaných bočních ulicích, a do 
lepší úpravy zelených ploch pře-
devším příkopů, kterých máme 
v obou obcích u hlavních silnic víc 
než dost. Především z toho důvo-
du jsme vypsali výběrové řízení na 

Nová venkovní účebna s nově položeným chodníkem na zahradě školy.
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koupi malotraktoru. Malotraktor 
bude dodán na přelomu jara a léta 
příštího roku a bude vybaven prá-
vě žací hydraulickou hlavou pro 
úpravu příkopů a travnatých pol-
ních cest. Dále očekávám přede-
vším přípravy větších projektů. 
Připravovat se budou architekto-
nické studie, projektové dokumen-
tace, stavební povolení a získávání 
dotací pro projekty na roky násle-
dující.

Budeme se také usilovně věnovat 
výstavbě inženýrských sítí v nové 
lokalitě U Sadu, kde obec vlast-
ní několik parcel a v příštím roce 
předpokládá jejich prodej.

Na závěr musím také zmí-
nit poplatky, které občané platí. 
Konkrétní částky najdete na 6. stra-
ně tohoto zpravodaje.

Aleš Břetenář
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Rozsvícení stromečku se 
uskutečnilo v předvečer první 
adventní neděle, tedy v sobotu 
26. listopadu 2022. Tradiční akci si 
nenechalo ujít více než  60 občanů 
z naší obce i okolních obcí. Děti a 
paní učitelky ze ZŠ a MŠ ve Dvorech 
společně nacvičili vánoční pásmo 
básniček, písní i vánočních koled. 
Za zvuků koled všichni společně 
odpočítali rozsvícení vánočního 
stromu. Tento adventní program 
si návštěvníci mohli zpestřit ochut-
návkou sladkých a slaných dobrot, 
které pro ně byly připraveny. 
Na zahřátí si mohli dát čaj nebo 
svařené víno.

Rozsvícení vánočního stromečku ve Dvorech
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Koncert pěveckého 
sboru Čachovice

Druhou adventní neděli proběhl 
v místním kostele ve Velelibech kon-
cert pěveckého sboru z Čachovic, 
pod vedením sbormistryně, paní 
Lenky Tomášové. Na vánočně 
zaměřené pásmo písní, jejichž krá-
sa vynikla ve skvělé akustice kos-
tela, přišlo asi šedesát posluchačů. 
Díky poslechu kvalitního pěveckého 
tělesa se naladili do vánoční 
pohody.

Třebaže v den konání ještě 
neudeřili mrazy dnešních dnů, bylo 
v kostele velmi chladno. Bylo ale 
o vše postaráno, posluchači moh-
li zahřát zkřehlé tělo výborným 
svařeným vínem a zakousnout něco 
málo skladkého cukroví.

Roman Šebela

Poplatky v roce 2023
Odpady

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se nemění 
a zůstává i v příštím roce ve výši 800,- Kč/osobu/rok. Občané, kteří 
v příslušném kalendářním roce dosáhnou věku 3 let a méně, a 
občané, kteří v příslušném kalendářním roce dosáhnou věku 75 let 
a více mají nárok na slevu 300,-Kč.

Platba za odpady bude probíhat společně s vyúčtováním za vodu 
a kanalizaci od pondělí 30. 1. 2022. Pro občany Velelib bude možné 
provézt platby ve středu 8. 2. 2022 od 17:00 v zasedací místnosti 
ve Velelibech.

Odečty vody

Pravidelné odečty vodoměrů budou probíhat ve dnech 2. až 4. 1. 
2023. Umístěte tedy nejdéle 2. 1. 2023 stav vašeho vodoměru na 
viditelné místo nebo stav zašlete na telefonní číslo: 725 918 711 
(M. Prášil) nebo 721 958 383 (A. Břetenář).

Od nového roku se také mění cena vodného na 68,28,-Kč/m3 

(navýšení o 2,- Kč) a stočného na 57,28,-Kč/m3 (navýšení o 5,50,- 
Kč). Pro plátce stočného dle směrných čísel bude tedy platba 167,-
Kč/osobu/měsíc.
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Den dětí ZŠ.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční čas ve škole

Vážení čtenáři, čas plyne jako 
voda, a tak už tu máme opět vánoč-
ní čas. A Vánoce my máme rádi, 
protože jsou to nejkrásnější svát-
ky v roce! K tradicím českých Vánoc 
patří hlavně dobrá nálada, zpříjem-
ňující dlouho očekávaný příchod 
Ježíška. Dovolte mi ohlédnout se za 
prvními měsíci strávenými ve škole. 

Do školních lavic jsme po let-
ních prázdninách usedli 1. září 
2022. Od té doby máme už spous-
tu krásných zážitků. Jako první 
nás čekalo projektové vyučová-
ní na téma „Vzpomínky na prázd-
niny“. Vyprávěli jsme si společ-
ně své zážitky z prázdnin, ukáza-
li svým spolužákům vzpomínkové 
předměty jako např. pohledy, foto-
grafie, suvenýry, ze kterých jsme si 
poté vyzdobili školní nástěnku.

Na konci září děti z mateřské 
školy navštívily Obecní úřad ve 
Dvorech, kde se jich ujal pan sta-
rosta Břetenář a provedl je celou 
budovou. Nejvíce času děti strávi-
ly v zasedací místnosti se zrestau-

rovanou oponou, která se jim moc 
líbila. Měly tak možnost si prohléd-
nout, jak vypadala dvorská náves 
v dřívějších dobách.

Během podzimu se děti z MŠ 
v týdenních tématech učily pozná-
vat ovoce a zeleninu, prohlubovaly 
si poznatky o lese, všímaly si změn 
v přírodě.  Toto období, které je 
spojené s mnoha krásnými barva-
mi, jsme využily v mnoha výtvar-
ných a pracovních činnostech. Děti 
si vyrobily ježky z brambor, malo-
valy temperovými barvami, dlaba-
ly dýni, učily se zacházet s brambo-
rovými tiskátky, vyzkoušely si fro-
táž listů.

V mateřské škole nezapomíná-
me ani na vedení dětí k zachová-
ní lidových tradic a různých zvyků. 
Paní učitelky z MŠ dětem přiblížily 
a vysvětlily legendu „O Svatém 
Václavovi“ a dále „O Svatém 
Martinovi“, která je spojená s řadou 
pranostik a mnohdy i s posvícením. 
Děti si s velkou chutí samy vyzkou-
šely plnění, motání a pečení svato-
martinských rohlíčků s ořechy, kte-
ré si odnesly domů.

Začátkem října nás čekal spo-
lečně se školkou další projektový 
den s názvem „Zvířátka v nesná-
zích“, jehož hlavním bodem pro-
gramu byla návštěva ekocent-
ra Huslík v Poděbradech. Zde 
jsme se seznámili s heslem eko-
centra „ŽIJME přírodou, UČME 
se přírodou, PEČUJME o příro-
du.“ Mateřská škola se zúčastni-
la programu „Ztracený jéža“, kde 
se společně s ježkem Kájou, kte-
rý se zatoulal příliš daleko od své-
ho domečku vydali na cestu, kte-
rá je zavedla do kouzelné zahrady. 
Cestou potkali nové kamarády – 
včelku Medunku, berušku Zlatušku, 
roháče Jíru, ještěrku Elku, sýkorku 
Mínu, žabáka Kvaka a žížalu Dášu, 
kteří tady bydlí. S nimi prožili různá 
dobrodružství a ledacos se o nich 
dozvěděli. Školáci se zúčastnili pro-
gramu „Zvířátka v nesnázích“, při 
kterém se dozvěděli, co dělat, když 
najdeme zraněné zvíře či opuštěné 
mládě. Jak jim můžeme pomoci a 
na koho se obrátit. Dětem paní lek-
torka Barvířová vysvětlila, co je to 
záchranná stanice a jak funguje, jak 
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se k nim zvířátka dostávají a proč, 
kdy potřebují naši pomoc a kdy 
naopak ne. Pomocí různých aktivit 
si děti osvojily zásady, které musí-
me dodržovat, abychom živoči-
chům v přírodě neublížili. Program 
byl doprovázen příběhy a přímým 
kontaktem se zvířaty ze záchranné 
stanice.

I letošní školní rok budeme pra-
videlně (přibližně po 6 týdnech) 
navštěvovat Městskou knihovnu 
v Nymburce, kde se žáci ZŠ účastní 
výukových programů, které skvě-
le podporují rozvoj čtení a získává-
ní vztahu dětí ke knize. Spolupráce 
s knihovnou funguje již třetím 
rokem. 

Další společnou tradiční akcí MŠ 
a ZŠ byl také „Halloween“. Jako 
každý rok se nejprve uskutečnil 
průvod v maskách obcí, po kterém 
děti z MŠ odcházely domů. Pro ško-
láky jsme si připravili zábavný výu-
kový program zaměřený na život 

netopýrů, díky kterému žáci hra-
vou formou poznali tajuplný svět 
netopýrů. Program byl zakonče-
ný nocováním ve škole. Druhý den 
nás čekal environmentální výuko-
vý program, jehož cílem bylo osá-
zení stromy a keři v rámci revita-
lizace školní zahrady, kdy si žáci 
ve dvojicích či ve trojicích zasadili 
svůj strom či keř. Někteří žáci také 
pomáhali s přípravou a montáží 
pískoviště pro mateřskou školu.

Poslední říjnový den byl v duchu 
čtenářství. Naši školu totiž navští-
vila spisovatelka dětských knih, 
Michaela Fišarová. Nejprve se paní 
spisovatelka dětem z MŠ i žákům 
ZŠ představila, ukázala jim svá díla 
a přiblížila, jak se tiskne kniha. Poté 
ukázky z knih vtipně přednesl a 
zdramatizoval herec Miroslav Reil. 
Paní Fišarová se ve svých příbě-
zích dotýká závažných témat, jako 
jsou šikana ve škole, útěky z domo-
va a problémy v rodině. Na konci 

besedy si děti mohly zakoupit kni-
hy od paní spisovatelky, do kterých 
obdržely věnování s podpisem. 

V listopadu se pro děti z MŠ i ZŠ 
konalo vánoční vyrábění s rodi-
či pod vedením pana Krejzy. Děti 
s rodiči si mohly vyrobit vánoč-
ní keramický výrobek jako např. 
rybičku, andílka či malý keramický 
adventní věnec. 

V pátek 18. listopadu jsme se roz-
hodli dětem výuku zpestřit, a tak 
jsme si udělali „Den naruby“. Užili 
jsme si trochu popletené dopoled-
ne. Všichni jsme měli za úkol přijít 
do školy oblečení v něčem netra-
dičním, a tak některé děti přišly 
s obráceným oblečením, někte-
ří například v oblečení opačného 
pohlaví (tedy holčičky v chlapec-
kém oblečení a naopak). Učení nás 
neminulo, ale bylo jiné než obvykle. 
Někteří žáci si vyzkoušeli, jaké to je 
být učitelkou, paní učitelky se zase 
vrátily do školních lavic. Učili jsme 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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se také popletenou písničku, zkusi-
li jsme si psát pozpátku nebo levou 
rukou. Za celý den jsme se hod-
ně nasmáli a domů jsme odcházeli 
s dobrou náladou. 

V předvečer první adventní nedě-
le v sobotu 26. listopadu se v naší 
obci uskutečnilo rozsvícení vánoč-
ního stromečku v režii zastupitelů 
obce a základní a mateřské školy. U 
vánočního stromu děti uvedly pás-
mo básniček a písniček o adventu. 
Na závěr jsme si všichni společně 
zazpívali vybrané vánoční koledy. 

Jako již tradičně každý rok na 
začátku prosince navštívil mateř-
skou i základní školu Mikuláš 
s anděly a čerty. Děti byly moc sta-
tečné, zarecitovaly básničky, zazpí-
valy písničky a jako odměnu dosta-
ly bohatou nadílku.

Výuku jsme dětem zpestřili také 
besedou na téma „Vztahy ve tří-
dě a prevence šikany“, kterou na 
naší škole uskutečnil lektor spolku 
ACET, pan Radek Pospíšil. Program 

byl opravdu kreativní a kvalitní. Děti 
pracovaly se zaujetím. Pan Pospíšil 
jim přinesl nový pohled na vztahy 
ve třídě, na jejich chování jeden k 
druhému. Přednáškou a didaktic-
kými činnostmi se snažil zvyšovat 
sebevědomí žáků, vést je k tole-
ranci, podporovat vědomí souná-
ležitosti, podporovat spoluprá-
ci mezi dětmi a vzájemný respekt, 
podporovat pozitivní vztahy mezi 
žáky, žáky a učiteli. Děkujeme panu 
Pospíšilovi a těšíme se na další spo-
lupráci. 

V adventním čase, který nám 
zbývá do Vánoc, vyrábíme ve škol-
ce dárečky a přáníčka, pilně nacvi-
čujeme vystoupení na besídku a 
zbývající dny odpočítáváme na 
adventním kalendáři, každý den si 
některé z dětí nese domů sladkou 
odměnu.

To není zdaleka všechno. Ještě 
nás čekají akce, na které se moc 
těšíme. V nejbližší době je to 
vánoční besídka v místní soko-

Pozvánka na akce:

23. 12. v 15:00 2. ročník Vánočního běhu do 
Kamenného zboží - akce je určena pro běžce i chodce 

všech výkonností, sraz u školy.

lovně, vánoční návštěva Městské 
knihovny v Nymburce, projektový 
den na téma „Vánoce ve světě“ a 
v poslední předvánoční den spo-
lečně s mateřskou školou vyrazíme 
na výlet do zámku na Loučeni, kde 
jsou zámecké komnaty vyzdobeny 
více než dvacítkou speciálně naz-
dobených vánočních stromečků 
na téma „Příběh vánočního stro-
mečku – Radosti, které dala Evropa 
světu“.

Na závěr bych vám všem, za všech-
ny zaměstnance ZŠ a MŠ Dvory, 
chtěla popřát, ať prožijete vánoční 
svátky se svými blízkými naplněné 
pohodou, klidem, štěstím, vzájem-
ným respektem a láskou. Na ces-
tě rokem 2023 vám přejeme hlav-
ně pevné zdraví, nekončící úsměv 
a pohodu a množství úspěšných 
kroků v osobním i profesním živo-
tě. DĚKUJEME všem za podporu!

Mgr. Pavlína Červinková,
učitelka ZŠ Dvory

Lenka Pácalová, učitelka MŠ Dvory

1. 1. v 11:00 Novoroční výběh- společný výběh 
určený pro rekreační běžce, sraz u autobusové 

zastavky ve Dvorech

31. 12. v 10:00 Silvestrovský fotbálek - nejen 
pro aktivní a bývalé hráče ale pro všechny 

sportovní nadšence, sraz na fotbalovém hřišti
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SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY

Střelecký klub
V následujících řádcích příná-

šíme celkové výsledky střelecké 
ligy Křinec – Dvory v LM30+3x10. 
Celkem se zúčastnilo sedm střel-
ců: 1. místo Vrátný Tomáš, 2. místo 
Davídek Václav, 3. místo Svoboda 
Jiří, 4. místo Battista Pavel, 5. mís-
to Krupička Vladimír, 6. místo 
Davídek František, 7. místo Hurjeh 
Miroslav.

Dne 8. října po čtyřech soutěž-
ních kolech střelecké ligy Křinec 
– Dvory v SP15+15 z 25 střelců se 

kapra v kategorii SP VP5+15“. 
V této soutěži startovalo 22 střel-
ců, z našich bylo umístění: 2. místo 
Čmugr T., 9. místo Baytalon R., 10. 
místo Vrátný T., 13. místo Starosta 
P., 15. místo Litera F., 14. mís-
to Bytalon R., 16. místo Hofman 
V. Tato akce proběhla za podpory 
sponzorů Pivovar Nymburk a Auto 
Tichý. Díky druhému ze sponzo-
rů jste mohli poprvé ve Dvorech 
shlédnout vystavené vozidlo ŠKODA 
ENYAQ iV, jedná se o první elektric-
ké SUV značky ŠKODA postavené 
na plně elektrické platformě MEB 
(modulární elektrifikovaná plat-
forma). Nabízí špičkovou techni-
ku, rychlé nabití a vysokou hodno-
tu dojezdu. S baterií 82kWh a elek-
tromotorem s výkonem 150kW má 
toto SUV dojezd až 500 kilometrů. 
Předvádění vozidla zde prováděl 
technik Jaroslav Varejčko.

Výsledky střeleckého klubu byly 
v letošním roce poměrně vydaře-
né a doufáme, že se střelcům bude 
dařit také v tom následujícím. 

Výbor střeleckého klubu Dvory 
přeje všem občanům v novém roce 
2023 hodně zdraví a pevné nervy.

František Davídek

z našich umístil na: 1. místě Čmugr 
Tomáš, 5. místo Festa J., 6. mís-
to Litera F., 10. místo Vrátný T., 11. 
místo Hozák V., 12. místo Řehák 
J., 15. místo Baytalon R., 16. mís-
to Starosta P., 18. místo Davídek 
F., 19. místo Krupička V. , 20. místo 
Konrád J., 21. místo Davídek V.

V kategorii VP15+15 startovalo 
15 střelců, z našich se umístil na: 1. 
místě Čmugr. T., 7. místo Litera F., 8. 
místo Řehák J., 12. místo Baytalon 
R., 15. místo Konrád J.

Dne 26. listopadu byl uspořádán 
27. ročník soutěže „O Vánočního 
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TJ Dvory z.s. oddíl 
fotbalu 
Předpřípravka

V září zahájili nejmladší členové 
našeho klubu své mistrovské 
zápasy. Nejmladší kategorie hra-
jí formou turnajů kde hraje každý 
proti každému a jednotlivé zápasy 
se hrají tři proti třem na čtyři 
malé branky bez gólmanů. Jedno 
utkání se hraje 15 minut. Hráči 
předpřípravky se zúčastnily čtyř 
turnajů do nichž nastoupilo celkem 
9 dětí ve věku od 4 do 7 let.
Mladší přípravka

Tato kategorie hraje již klasi-
cká soutěžní utkání jako je tomu u 
ostatních věkových kategorií. Hrají 
4 hráči + gólman a hrací doba je 
3x20 minut. Na podzim jsme ode-
hráli 9 utkání  a do zápasů nastou-
pilo 11 dětí ve věku do 10 let.

Obě kategorie trénují po celý 
rok. Jak se postupně hráči a hráčky 
zlepšují tak jsou patrnější rozdí-
ly mezi staršími a mladšími dětmi, 
proto bude nutné najít posily do 
trenérského týmu, aby bylo možné 
více hráče rozdělit a provádět se 
staršími hráči i náročnější cvičení. 
Pokud by měl někdo chuť se zapojit 
do trénování malých talentů tak ho 
rádi uvítáme. Zájemci mohou kon-
taktovat Aleše Břetenáře.
Dospělí

Dospělí již druhou sezónu hrají IV. 
Třídu okresní soutěže a výsledkově 
se nám celkem daří nicméně stále 
bojujeme s počtem hráčů. Počet 
hráčů je hraniční a máme co dělat, 
abychom se na zápasy scházeli 
v dostatečném počtu.

Tabulka fotbal dospělí - IV. Třída skupina A podzimní část sezóny 2022/2023

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Čechie Chrást 11 9 1 1 46:10 28

2 Sokol Bobnice/Dvory B 11 7 2 2 34:26 23

3 Sokol Struhy B 11 7 1 3 30:22 22

4 Sokol Kounice 11 6 2 3 25:18 20

5 TJ Straky B 11 5 1 5 28:29 16

6 Jizera Předměřice B/Sokol Stará 
Lysá

11 4 3 4 32:30 15

7 TJ Hradišťko 11 4 3 4 26:30 15

8 Sokol Křečkov B 11 4 2 5 32:29 14

9 TJ Kamenné Zboží 11 3 2 6 24:22 11

10 FK Litol mládež B 10 3 2 5 19:31 11

11 Sokol Všechlapy B 11 2 0 9 17:45 6

Dolní fotografie - mladší přípravka, 
horní řada zleva: Švadlenka Maty-
áš, Plachá Eliška, Dočkalová Natá-
lie, Lišková Josefína, Hořínková 
Ludmila. Spodní řada zleva: Dočkal 
Dominik, Plachá Kateřina, Procház-

Předpřípravka zleva: Dočkalová Nikol, Plachá Kateřina, Dočkal Dominik, 
Procházka Václav. Spodní řada z leva: Hošek Štěpán, Kudrnová Viktorie, 
Lišková Julie, Kaniak Kamil, Břetenář Vít.

ka Václav, Hořínek Vojtěch, Břetenář Vít, Menger Jiří. Ležící vpředu je 
Dočkalová Nikol.
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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


