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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
právě vychází další číslo našeho zpravodaje, ve kterém bych se s Vámi ráda podělila o dění v naší obci.
Po školních prázdninách a dovolených jsme zase naskočili do rozjetého vlaku všedních dní. První zářijový den se
nesl ve znamení slavnostního zahájení nového školního roku. Do naší školy jsme přivítali pět prvňáčku. Velká
událost nás také čekala 7. září, kdy naší obec navštívil Václav Moravec z České televize. Naší obec si vybral
proto, aby ve svém pořadu mohl porovnávat, jak hospodaří malé obce se svými finančními prostředky a jak velká
města. Zajímal se především o to, jak hospodaříme s rozpočtem 6. mil. Kč, do čeho jsme v poslední době
investovali, jak jsme zajistili peníze na vybudování vodovodu a kanalizace a nezadlužili obec natolik, že by přišla
o obecní majetek. Tuto reportáž odvysílala Česká televize 13. září v pořadu Otázky Václava Moravce. V tomto
zpravodaji si naopak můžete přečíst rozhovor s panem Moravcem.
V polovině září nám bylo doručeno ze Středočeského kraje rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 1.5 mil. Kč na
rekonstrukci chodníku ve Velelibech. Hned na začátku října jsme rekonstrukci chodníku započali. Zatím nám
počasí přeje a ani nevznikají žádné komplikace při práci. K nově vybudovaným chodníkům přiléhá autobusová
zastávka, která již nevyhovuje, proto jsme se rozhodli zakoupit novou.
První listopadový den jsme slavnostně přivítali naše nové občánky v hojném počtu pěti holčiček a tří chlapečků.
Do života jim přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
A jaké společenské akce nás ještě do konce roku čekají? Ve Dvorech se bude konat střelecká soutěž
"O VÁNOČNÍHO KAPRA", rozsvěcení "VÁNOČNÍHO STROMU" a "VÁNOČNÍ BESÍDKA" žáků ZŠ a MŠ
Dvory. Ve Velelibech na Vás čeká rozsvěcení "VÁNOČNÍHO STROMU" s koncertem "ČACHOVICKÉHO
SBORU". Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme a doufáme, že si v předvánočním čase najdete volnou chvíli.
Ráda bych poděkovala p. Pokornému za spolupráci při svozu bioodpadu, který nám zajišťuje zdarma. Dále všem
spoluobčanům a zastupitelům při pořádání kulturních a sportovních akcí.
Závěrem mi dovolte Vám popřát příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku pevné zdraví, štěstí,
spokojenost a splnění všech vašich přání.
Marie Hodboďová
starostka obce

Orgány obce:
Starostka: Marie Hodboďová
724 186 953
Místostarosta: Bc. Aleš Břetenář
721 958 383
Zastupitelé: Bc. Roman Šebela
romancenda@seznam.cz
Milan Bureš
milanbures57@seznam.cz
Martina Prášilová
martinaprasilova@seznam.cz
Pavlína Červinková, DiS. pavlinka.souk@seznam.cz
Petra Vilímková
artep.n@seznam.cz
Kontrolní výbor: Bc. R. Šebela; M. Bureš; P. Vilímková
Finanční výbor: M. Prášilová; P. Červinková, DiS.; Mgr. M. Pátková

Úřad:

325 531 000; obec-dvory@quick.cz

Czech point, ověřování, administrativa: Ing. Andrea Luňáčková
Údržba obce: Martin Prášil
725 918 711

Zájmové organizace a spolky:
Veleliby 08: www.veleliby08.estranky.cz
TJ Dvory: www.tjdvory.estranky.cz
Sportovně střelecký klub Dvory: www.ssk-dvory.wgz.cz

ZŠ a MŠ Dvory:
Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Blažková
Školská rada: M. Prášilová; M. Bureš; Petra Vilímková; Lenka Švandlenková; Božena Soukalová; Lenka Pácalová

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY
Letošní školní rok jsme zahájili 1. září 2015. Již tradičně jsme přivítali naše nové prvňáčky s jejich rodiči i prarodiči.
Představitelé obce jim předali dárky a paní starostka popřála mnoho úspěchů.
Školní rok jsme začali projektovým vyučováním. Paní učitelky si pro děti připravily projekt s názvem „ Nejhezčí
zážitek z prázdnin“. Děti se touto formou vyučování učí spolupráci, jelikož pracují ve skupinkách, činnosti a metody
vyučování se často mění. Nejprve si žáci udělali mapy České republiky, kam později lepili svá vyprávění, fotografie,
obrázky atd.. Projekt se velice vydařil, děti tyto činnosti zaujaly a domů si odnášely mnoho zajímavostí o naší vlasti.
Také jsme zahájili celoroční projekt s názvem: „Čtyři živly“ – prvním, kterým jsme se blíže zabývali, byla
VODA – „Voda, jak ji neznáme“. Žáci tvořili plánky okolí školy a hledali vodní zdroje. Ve třídách si vymodelovali
vodní živočichy a nakreslili si i podmořský svět.
Kromě vzdělávání jsme zorganizovali i další mimoškolní akce, na které se musí žáci ZŠ i děti MŠ náležitě připravit.
Před podzimními prázdninami - Halloween. Děti MŠ si ho užily v rámci školních aktivit a v již tradičním
Halloweenském průvodu. Žáci ZŠ po průvodu přenocovali ve strašidelné škole, kde si užili mnoho legrace. Na
setmělé zahradě plnili několik úkolů a ti odvážní šli i ke hřbitovu. Potom následovalo občerstvení, za které chceme
poděkovat maminkám našich žáků.
Páťáci si připravují pro děti MŠ Mikulášskou nadílku a také se pojedeme v předvánoční době podívat na Loučeňský
zámek, kde děti čeká hezký program.
1. listopadu proběhlo „Vítání občánků“, žáci naší školy přivítali malé kamarády, a připravili si pro ně a jejich rodiče
několik básniček.
23. listopadu si Vás dovolujeme pozvat na Vánoční vyrábění pro dospělé. Zde si můžete vyrobit vánoční výzdobu či
dárek. Výrobky z minulých let najdete na našich webových stránkách ve fotogalerii. (www.zsmsdvory.cz)
28. listopadu proběhne rozsvěcení Vánočního stromečku, na které si ve spolupráci s dětmi MŠ, již nyní
připravujeme kulturní program pro naše spoluobčany.
2. prosince si budou moci přijít vyrobit dárečky i děti v rámci vánočních dílniček.
12. prosince se uskuteční již tradiční Vánoční besídka, na kterou bychom chtěli tímto pozvat všechny občany naší
obce.
Chtěla bych tímto poděkovat pedagogickému sboru, který se podílí na přípravách i realizaci akcí a všem
zaměstnancům školy, kteří nám s mimoškolními akcemi pomáhají zabezpečením zázemí.
Jarmila Blažková
ředitelka ZŠ a MŠ Dvory

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ
Dvorsko-Velelibské listy ve spolupráci se ZŠ Dvory uspořádali výtvarnou soutěž, jejíž tématem byla Obec dětskýma
očima. Zde jsme si dovolili otisknout výběr děl i se jmény autorů. Otištěná díla budou odměněna.

Jan Ženatý 5. ročník
Vilém Šťastný 5. ročník

Jakub Šebela 3. ročník

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení č. 61/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Smlouvy o dílo mezi obcí Dvory a firmou HALKO
stavební společnost, s.r.o. – Rekonstrukce chodníků
ve Velelibech.
Usnesení č. 62/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje změnu provozní
doby družiny ZŠ Dvory a provozní doby MŠ Dvory do
16.00 hod.
Usnesení č. 63/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje úplatu za školní
družinu ZŠ Dvory ve výši 200,- Kč/měsíc a navýšení
úplaty v MŠ Dvory na 400,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 64/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí
rozpočtového opatření č. 5.
Usnesení č. 65/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí dotace z
Programu 2015 z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši
1.580.000,- Kč na rekonstrukci chodníků ve
Velelibech a podpis veřejnoprávní smlouvy o přijetí
dotace mezi Krajským úřadem Středočeského kraje a
obcí Dvory.
Usnesení č. 66/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí Vyhlášky
č. 2/2015 upravující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství v obcích Dvory a Veleliby a
vymezující prostory pro volné pobíhání psů.
Usnesení č. 67/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyhlášení
záměru na pronájem budovy Střelnice ve Dvorech a
pohostinství v objektu Sokolovny ve Dvorech.
Usnesení č. 68/2015

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umístění
kontejneru na sběr papíru do obce Dvory i Veleliby a
zařazení sběru tetrapaků do žlutých kontejnerů na
plasty a dále schvaluje přijetí cenové přílohy Dohody
o postoupení práv a převzetí závazků č. S122401786
řešící zařazení sběrné nádoby na papír a zařazení
svozu tetrapaků.
Usnesení č. 69/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dohody
o podkladech k fakturaci pitné a odpadní vody pro
obec Dvory z důvodu změny provozovatele.
Usnesení č. 70/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření Kupní
smlouvy na část pozemku pod budovou Sokolovny ve
Dvorech.
Usnesení č. 71/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vybudování
vjezdu u Pohostinství ve Velelibech.
Usnesení č. 72/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vyřezání tují v
ulici u č.p. 119 (p. Formánek) a prořezání stromů na
návsi a v parku ve Dvorech.
Usnesení č. 73/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje koupi a umístění
nové autobusové čekárny ve Velelibech.
Usnesení č. 74/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje koupi fukaru na
listí.
Usnesení č. 75/2015
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí
rozpočtového opatření č. 7.
Usnesení č. 76/2015
Zastupitelstvo obce Dvory neschvaluje vybudování
skateparku v obci Dvory.

DŮLEŽITÉ DOPLNĚNÍ Z MINULÉHO ČÍSLA
Od 1. 12. 2015 jsme se rozhodli umožnit občanům třídit i papír, lepenku a tetrapaky. Do Dvorů i Velelib bude přistaven modrý
kontejner, do kterého patří papír a lepenka. Papír nemusí být svázán, ale krabice musí být rozložené nebo sešlapané. Svázaný papír
sbíráme dál pro děti ze školy a místa na odkládání zůstávají stejná (viz informace v minulém čísle listů). Nápojové kartony –
tetrapaky mohou občané vhazovat do kontejnerů na plast, kontejnery jsou označené samolepkou. Nápojové kartony je vhodné
vypláchnout. Všechen odpad jde do třídičky odpadu, kde se vytřídí plast, tetrapaky a odpad, který tam nepatří.
Vzhledem k četným žádostem občanů ohledně kontejnerů na sklo – myslím tím, že třídíme podle barev a poté přijede auto a sklo
sesype na jednu hromadu, jsme kontaktovali firmu ASA a žádali je o vysvětlení. Odpověď zástupce firmy ASA: na skleněný odpad mají
odběratele, který nepožaduje třídění bílého a barevného skla. Tudíž je úplně jedno, jak budeme bílé a barevné sklo vkládat do
kontejnerů. Hlavně, že jej neházíme do komunálního odpadu.
V minulém čísle jsme zapomněli zmínit třídění textilu. Ve Dvorech je přistaven kontejner na textil, který je určen pro charitativní
organizace. Vkládat můžeme čisté, ještě upotřebitelné oděvy, deky, spací pytle, obuv. Oděvy vhazujeme v zavázaném obalu (pytel,
igelitka), obuv svážeme tkaničkami nebo vložíme do pytle a opět zavážeme.
Děkujeme za třídění odpadu a udržování čistoty u sběrných míst. Určitě můžeme mít dobrý pocit, že aspoň částečně chráníme naše
životní prostředí. J

Martina Prášilová – zastupitelka obce

OTÁZKY PRO VÁCLAVA MORAVCE
Dne 13. 9. 2015 odvysílala ČT, pořad Otázky Václava Moravce, ve kterém se objevila reportáž z naší
obce, jejímž tématem byla zadluženost malých obcí. Aby se ovšem naši občané nemuseli bát bankrotu či exekuce
vlastní obce, popovídali jsme si za Vás s panem Moravcem a společně se Vám pokusíme některé skutečnosti
osvětlit. Tématem tohoto rozhovoru ovšem nebyly jenom dluhy, došlo i na řadu jiných velmi odlehčených otázek,
jak se panu Moravcovi v naší obci líbí, nebo zda obědvá před Otázkami nebo po. Na to vše i mnoho dalšího se
můžete těšit v následujícím interview, které je obohacené o některé zákulisní fotografie z reportáže…

Jak se Vám v naší obci líbí?
Líbí. Sám pocházím, tedy
z daleko větší obce, spíš města
v Orlických horách a pro obce
a menší města mám slabost,
když jsem pak totiž začal
studovat
na
začátku
devadesátých let, dodnes jsem
si v Praze úplně nezvykl. Mám
tedy chaloupku za Prahou, asi 25
km a tvrdím, že předivem naší
republiky jsou právě takové
malé obce, jako jsou Dvory nebo
Letohrad v Orlických horách
odkud pocházím.

Jak jste našel naši obec a proč
jste se rozhodl zrovna pro ni?
Dramaturgyně Hanka Albertová
přišla rešerší různých článků na
Vaši obec, která byla i zároveň
v dojezdové vzdálenosti Prahy.
A já jsem si pak již zjistil, kolik
máte obyvatel, kdy jste budovali
kanalizaci a jiné okolnosti o obci.

Jak Vás pro Vaši reportáž
napadlo téma Zadluženost
obcí?
Ono to není jen o zadluženosti
obcí, ta reportáž je o životě
opravdu malé obce, protože
často
se
v
souvislosti
s
Ministerstvem
financí
a financování měst a obcí mluví

o těch velkých
statutárních
městech, nikoli
o těch menších
obcích, proto
nás napadlo jet
se
podívat,
v
rámci
Středočeského
kraje, do takové
menší
obce,
která je závislá
na dotacích, musela si půjčit
peníze na vybudování kanalizace
a to půjčení dalo na dva roky její
rozpočet
do
mínusu. Takže
nám spíše jde
o financování
a problematiku
financování
menších obcí,
protože Dvory
bezpochyby
nepatří
mezi
obce, které by
byly zadlužené,
a kterým by
hrozila exekuce či bankrot.

Proč by nás zadluženost naší
obce měla zajímat?
Myslím, že by nás jako občany
obcí, měla zajímat nejenom
zadluženost obcí, ale i obecní
život, jako takový, protože se
nás všech dotýká, ovlivňuje naše
životy a také tím, že si
zastupitelstvo volíme, tak oni
jsou našimi prostředníky správy
obce, takže by nás mělo zajímat
nejenom financování obce, ale
právě i její rozvoj, viděl jsem
tady Vaší sokolovnu, která bude,
doufám, už za 3-4 roky
zrekonstruovaná a bude krásná,
ale ti občané by si měli

uvědomit, že to stojí úsilí
zastupitelů, shánění dotací
a podobně, takže, kéž by bylo ve
Vaší obci, nebo ve všech obcích
co nejvíce takových lidí, kteří se
o
takové
věci
zajímají
a nezajímají se jenom o svůj
oplocený pozemek a dům.

PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
-narozen 25. června 1974 v Ústí nad
Orlicí
-vyrůstal v Letohradě
-absolvoval gymnázium v České
Třebové a Fakultu sociálních věd
Univerzity Karlovy (FSV UK)
-nyní působí na FSV UK jako vyučující
-od roku 1992 působí jako televizní a
rozhlasový redaktor
-mezi léty 2001-2006 (uzavření
pobočky) působil v české sekci rádia
BBC
-od roku 2004 moderuje Otázky
Václava Moravce
-od roku 2007 působil na rádiu
Impuls, roku 2014 práci pro rádio
ukončil z důvodu možného střetu
zájmů,
když
rádio
převzala
společnost Agrofert Andreje Babiše

Jak se může stát, že se obec
zadluží?
Myslím, že to jsou zpravidla
velké investice. Z toho jak jsem
si pročítal příběhy zadlužování
obcí, tak v rámci unijních
pravidel a potřeby čistírny
odpadních vod, to byla právě
jedna série zadlužování, kdy
obce ve Středočeském kraji,
pokud se nemýlím, měli největší
problémy
se
zanedbanou
infrastrukturou silnic a zároveň
vodovodů a kanalizací. Takže
byla-li ta infrastruktura v té obci
zanedbaná a zároveň vešly
v platnost evropské předpisy, že
každá obec musí být připojena
na čistírnu odpadních vod, nebo
mít čistírnu odpadních vod, tak
to je investice, která představuje
deset rozpočtů obce, takže stojíli kanalizace 64 milionů, tak je to
zatěžující, protože to je investice
na 10 let.

„Je pro Vás těžké udržet
nestrannost?“
„Myslím, že to je o
nadhledu.“
Je
tato
situace
i v zahraničí?

běžná

Myslím,
že
hospodaření
některých obcí, nebo fungování
toho systému je v některých
zemích lépe propracované. Já se
obávám,
po
25
letech

v novinařině, se u nás v centru
s penězi hospodaří hůř a třeba
v Německu nebo v Rakousku,

kde mají obce
větší pravomoci,
respektive snadnější
přístup
k penězům, hospodaří
ve
srovnání s centrem
mnohem
lépe, protože si
nemohou dovolit
tolik
plýtvat,
protože na to
plýtvání je více
vidět.
A
bylo
to
i Rozpočtové určení daní
(vyhláška č. 213/2015 Sb.
o podílu jednotlivých obcí na
stanovených
procentních
částech celostátního hrubého
výnosu daně z přidané hodnoty
a daní z příjmů, pozn. red), které
obcím pomohlo, a daňový výnos
začal být efektivnější.

Tvoříte Otázky sám nebo máte
nějaké poradce?
Ten tým, co připravuje Otázky
a samozřejmě i Fokus je, včetně
mě, taková čtyřčlenná buňka,
takže ve srovnání se zahraničím
je to opravdu takový minimální
tým
dvou
dramaturgů
a rešeržistky s tím, že ty
materiály, co mi připraví, se
snažím všechny prostudovat
a zapamatovat, mám na to půl
týdne, a po odvysílání Otázek je
musím zase rychle zapomenout
a začít se soustředit na jiné
téma. Někdy s nadsázkou říkám,
že
jsem
takový průtokový
ohřívač, ale také
mi
hodně
pomáhá to,
že ten pořad
dělám už 14
let, takže si
lecjaké
informace i pamatuji.

To, že Otázky tvoří takto malý
tým, je spíše výhoda nebo
nevýhoda?
Ano,
kolikrát
si
v duchu
postesknu, kdybych měl tak
všechny otázky napsané ve
scénáři, ale v důsledku to spíše
považuji za výhodu, protože jste
více ve styku s diváky i hosty.
Takže mi vlastně rodinné
prostředí ČT vyhovuje.

Je pro Vás
nestrannost?

těžké

udržet

Myslím, že to je o nadhledu.
Když nikomu nestraníte a máte
ke všem kritický pohled, tak je
Vám jedno jestli to je člověk
zleva, nebo zprava.

Dostal jste v průběhu své praxe
nabídku od jiné televize, než je
ta Česká?
Dostal jsem od Novy a to
dokonce
několikrát.
České
televize si ale velmi vážím, byť je
často kritizována. Což je dobře,
protože i kritika může televizi
někam posouvat a zlepšovat, ale
dresy člověk nemění, takže
pokud o mé služby má nadále
zájem ČT, tak jsem jí zůstal
věrný a na nabídky jsem
nepřistoupil.

Kolika jazyky se domluvíte?
Víte, já mám k jazykům obrovskou pokoru. Kolikrát si člověk
myslí, že umí francouzsky,
německy, rusky nebo jiným

cizím jazykem, ale zapomíná
často na to, že jazyk je spíše o
přemýšlení. A nebudu totiž
nikdy umět, a to mě mrzí, cizí
jazyk jako rodilý mluvčí. V tom
jsem právě obdivoval Václava
Havla, protože když se potom
podíváte na Václava Klause,
který se tváří, že umí rusky nebo
na Miloše Zemana, který
předvádí, že umí anglicky, tak je
snad raději lepší, když budu
mluvit česky a ten projev bude
mít hloubku. Já se tedy nějak
domluvím anglicky a teď si
znovu oprašuji ruštinu a snažím
se číst a poslouchat některé
zprávy v ruštině, protože já jsem
ještě dělal státnice na vysoké
škole z ruštiny, byl to totiž
přelom
let
devadesátých.
A třeba na angličtině mi, jako na
globálním jazyku, strašně vadí,
jak ho globalizace zjednodušuje,
všichni používáme tzv. simple
English a všichni se svým
způsobem vyjadřujeme v reklamních sloganech.

Kdo Vás inspiroval, případně
inspiruje?
Mě inspiruje každé setkání a to
je na novinařině to hezké,
protože potkáváte spoustu
různých zajímavých lidí. Ale
často se mi osvědčuje, že čím víc
toho člověk umí a to myslím
i fyzicky a je to třeba skvělý
zedník, tak je normálnější. Ti,
kteří jsou často v politických
funkcích, teď nebudu jmenovat
(smích), a víte, že za těmi lidmi
nic není, tak se k Vám chovají
často neadekvátně. Za to když

k Vám do studia Otázek přijde
„obyčejný“ člověk, vzpomínám
si třeba na pana
profesora
Zimbarda, který tady
přebíral cenu od
prezidenta Václava Havla a já
jsem s ním poté
dělal
hodinový
rozhovor, tak to
byl skromný pán,
hvězda
psychologie a přitom
velmi
skromný
člověk.

V kolika letech Vám otiskli první
článek?
To jsem byl na gymnáziu ve
druhém ročníku a bylo mi
nějakých 15 let, (v té době
nebyla 9. třída pozn. red) takže
v roce 1989. Bylo to do
okresních novin Jiskra Orlicka,
protože to bylo ještě před
sametovou revolucí a článek byl
o letní brigádě studentů
českotřebovského gymnázia a to
o výsadbě a ožínání stromků
v Jeseníkách.

„…všichni používáme
tzv. simple English a
všichni se svým
způsobem vyjadřujeme
v reklamních
sloganech.“

Mohl byste mi prozradit vašeho
oblíbeného politika?
Mám
rád
přemýšlivé
politiky,
jedním z nich
by asi byl
Petr Pithart,
člověk, který
je politolog,
poté asi Jan
Sokol,
Jiří
Grůša…
Je
zajímavé, že

tito lidé jsou spíše filosofové
a tvrdím, že do politiky by mělo

chodit více lidí, kteří jsou
psychicky
vyrovnaní,
než
nevyrovnaní, a kteří za sebou
něco mají.

Jakého ze zahraničních hostů
pro Vás bylo nejtěžší sehnat?
Asi to byl Kofi Annan, pro českou
redakci BBC, generální tajemník
OSN, pak asi také Madeleine
Albright, protože u těchto hvězd
světové politiky musí být
rozhovor nasmlouvaný na dva
roky dopředu.

Obědváte před Otázkami nebo
po Otázkách?
Obědvám po Otázkách, mezi
třetí půl čtvrtou, ale před
Otázkami si ještě něco malého
dám,
aby
mi
nekručelo
v žaludku.
Rozhovor: Matěj Prášil

Záznam pořadu naleznete
v archivu ČT na:
www.ivysilani.cz

STALO SE
Zájezd Litoměřice
V sobotu 12. 9. 2015 v půl osmé ráno nastoupili
občané Dvorů i Velelib do autobusu, který je
odvezl na zahradnický veletrh „Zahrada Čech“
do Litoměřic. Po rozdání vstupenek (vstupné
i dopravu hradí obec) a vyhlášení „rozchodu“ si
mohli zakoupit nebo obdivovat rozsáhlý
sortiment jako jsou sazenice, ovocné i okrasné
stromky, květiny, trvalky, bylinky, ovoce,
zeleninu, cibuloviny, bonsaje, skleníky, novinky
v zahradní technice, zahradní nábytek, domácí
potřeby, bytové doplňky či chutné potraviny. Po
uplynutí určené doby nasedli všichni plni dojmů
a prázdných peněženek do autobusu
a vydali se na cestu zpět k domovu.
Text: Martina Prášilová – zastupitelka obce

Sportovní olympiáda
První ročník olympiády proběhl v neděli 13. 9.
2015. Na myšlenku uspořádat zde sportovní
odpoledne, nás přivedla paní starostka, která
pravidelně navštěvuje běžecké závody se svojí
rodinou. Již od jara jsme přemýšleli, jak
odpoledne pojmeme. Pouze běh se nám zdál

málo a tak vznikla taková malá „dvorská
olympiáda“.
Odpoledne bylo rozděleno do dvou částí –
sportovní disciplíny a běh. Děti byly rozděleny
dle věku do čtyř kategorií. Každá kategorie
dostala přiděleného svého „animátora“ (tj.
průvodce). Skupina dětí v dané kategorii chodila
společně na stanoviště - skok do dálky, hod na
koš, kop na bránu, běh v holínkách, hod
pétanquovou koulí a střelba ze vzduchovky.
Po splnění všech stanovišť následoval hlavní
závod v běhu. Opět dle kategorií a na různou
vzdálenost. „Animátoři“ běželi společně s dětmi,
aby je podpořili, rodiče fandili a drželi dětem
palce. Na závěr běžela ještě kategorie mužů 15+.
Běželi za velkého skandování všech přihlížejících
a jejich výkony byly obdivuhodné.
Na vyhlášení vítězů jsme se přesunuli na
Střelnici, kde už čekaly stupně vítězů, diplomy a
hlavně medaile. Medaile se udělovaly za
disciplíny a za běh, a tak si někteří odnesli i dvě
medaile. Všichni závodníci (děti i dospělí) dostali
sladkou odměnu, vuřt a limonádu.
Myslím, že se 1. ročník vydařil a již nyní se
těšíme na další.
Text: Martina Prášilová – zastupitelka obce

Nohejbalový turnaj – Veleliby

Vystoupení skupiny „Suchá větev“

Po dvouleté přestávce se 26. 9. 2015 v obci
Veleliby konal již tradiční turnaj v nohejbale.
Zúčastnilo se 5 domácích týmů, s hojným
počtem hráčů i fanoušků. Na místě prvním se
umístil tým VELELIBY, na druhém tým KRÁLOVÉ
a na třetím tým JAHOMA. Turnaj se vcelku
vydařil, počasí přálo a dobrá nálada nechyběla.
Děkujeme všem sponzorům, kteří se zapojili do
naší akce a pomohli nám tak uskutečnit tento
turnaj: p. Pokorný, OÚ Dvory, Budweiser
Budvar.
Tímto
také
děkujeme
všem
zúčastněným za sportovní zážitek.
Text a foto: Tomáš Fiala

Po Svatováclavské mši vystoupila 28. 9. 2015
v kostele ve Velelibech skupina „Suchá větev“.
Tato skupina vznikla v roce 2006, kdy v jedné
zahrádkářské kolonii v Nymburce pár lidí zjistilo,
že každý z nich umí hrát na nějaký hudební
nástroj, a že kromě rýpání se v hlíně by nebylo
špatné si občas pro zábavu zahrát.
Skupina hraje především převzaté skladby ve
stylu
country,
výhradně
akusticky
a
nekomerčně, zejména pro svou vlastní zábavu či
pro pobavení spřízněných duší. Spolupracuje i se
skupinou Schola (sbor při nymburském kostele
sv. Jiljí), kterou jsme si mohli poslechnout
v našem kostele minulý rok.
V kostele zazněli krásné, ne úplně notoricky
známé písně a to za doprovodu kytary, houslí,
banja, basy a ukulele. Akustika i výkon skupiny
byl úžasný, takže posluchači odcházeli s krásným
zážitkem.
Text: Martina Prášilová – zastupitelka obce

Posvícenský koncert Pavla Hybeše ve
Velelibech
V sobotu 26. 9. 2015 uspořádalo občanské
sdružení „Veleliby 08“ recitál písničkáře Pavla
Hybeše. Koncert proběhl v místním kostele
v rámci
oslav
Velelibského
posvícení.
Poslechnout si folkové, trampské, ale i filmové a
populární písničky, za doprovodu kytary a
foukací harmoniky, přišlo zhruba 80 diváků.
Svými písněmi Pavel Hybeš přispěl k doladění
sváteční atmosféry a po závěrečných ovacích
přislíbil v budoucnu svou další účast.
Text a foto: Roman Šebela – zastupitel obce

Oprava chodníku ve Velelibech
Obec Dvory začala 7. 10. 2015, prostřednictvím
firmy Halko s. r. o., s rekonstrukcí a přístavbou
chodníků (včetně vjezdů na jednotlivé pozemky)
ve Velelibech, součástí tohoto projektu bude i
instalace nové moderní autobusové čekárny.
Tato stavba, jejíž cena se vyšplhala na

1 663 717,- Kč (obec dostala dotaci 1 580 000,Kč), podstatně zjednoduší pohyb místních
obyvatel po obci, především pak po
nejfrekventovanějším úseku u hospody.
Text: Matěj Prášil

poděkování. Paní starostka osobně popřála
všem miminkům i jejich rodičům hodně štěstí a
spokojenosti. Domů si rodiče odnesli květinu,
přání a dětskou knížku pro děťátko.
Text: Martina Prášilová – zastupitelka obce

Pokácení velelibského jasanu
S rekonstrukcí chodníků se také bohužel pojí
pokácení vzrostlého jasanu u hospody, který byl
zevnitř již značně ztrouchnivělý. Odborné
pokácení proběhlo dne 14. 10. 2015, a zničily se
při něm tři řetězy od pily. Vytěžené dřevo obec
Dvory věnovala na pořádání akcí občanskému
sdružení Veleliby 08.
Text: Matěj Prášil

Vystoupení Amadis

Vítání občánků
Již každoroční tradicí je v naší obci „Vítání
občánků“. I letos 1. 11. 2015 byla účast hojná,
vítali jsme 8 dětiček. Vzhledem k tomu, že se
slavnost pořádá jednou ročně, některá
„miminka“ skoro chodila a některá byla do
kolébky. Paní starostka přivítala Aničku
Cyrusovou, Denisku Lejskovou, Viktorku
Matyáskovou, Jiříčka Mengera, Kačenku
Plachou, Natálku Schwarzovou, Danielka Řípu,
Ondráška Tomeše a jejich rodiče, babičky,
dědečky i ostatní příbuzné. Děti z naší Základní
školy přednesly krásné básničky a patří jim za to

V neděli 8. 11. 2015 měli naši občané
jedinečnou možnost zhlédnout výtečné
představení divadelního souboru Amadis.
V představení
zazněly
(nejen)
písně
z nejznámějších muzikálů, jako Angelika, Krysař
nebo Tři mušketýři. Rozhovor s „principálkou“
tohoto souboru naleznete na straně 11.
Text: Matěj Prášil

ROZHOVOR S PRINCIPÁLKOU AMADISU ZDENOU ULLMANNOVOU
Zde si můžete přečíst rozhovor s hlavní představitelkou divadelního souboru Amadisu Zdeničkou Ullmannovou.
Amadis vystoupil 8. 11. ve dvorské sokolovně a na jeho vystoupení jsme měli možnost zaslechnout nejznámější
muzikálové písně.
Proč Amadis?
Protože to je Amatérský divadelní soubor. Takže
zkratka Amadis.
Kde je Vaše domovská scéna?
Domovskou scénu máme v kulturním domě na
Loučeni.
Jak dlouho fungujete?
Fungujeme od roku 2010, takže 5,5 roku.
Kolik máte členů?
Máme 32 členů.
Proč zrovna muzikály?
Protože moje dcera se hlásila na „Ježkovku“
(pozn. red. muzikálová škola), ale nakonec ji to
nevyšlo. Tak nás napadlo založit Amadis, aby
pochopila, jaká to je dřina J.
Dostala se nakonec Vaše dcera?
Nedostala, ale už to ani nezkoušela. Zůstala u
nás a hodně mi s organizací Amadisu pomáhá.
Kostýmy si půjčujete, kupujete nebo vyrábíte?
Některé si půjčujeme od pana Romana Šolce z
pražské kostymérny, on je vlastně taková šedá
eminence těch nejznámějších muzikálů, protože
je všechny navrhoval a šil. Některé máme svoje,
ty nám převážně šijou maminky, babičky a
známí a ten zbytek si kupujeme na internetu.

Kolik Vás zde vystupovalo?
Vystupovalo nás zde 16, takže vlastně přesná
polovina.
A kolik zde vystupovalo kostýmů?
Těch se zde objevilo 39.
Kolik máte muzikálů v repertoáru?
V repertoáru máme zatím dva muzikály
(Drákula, Tři mušketýři).
Pozn. red.: Soubor zkouší také muzikál Angelika.
Premiéra je naplánována na srpen 2016.
Rozhovor a foto: Matěj Prášil

ZVEME VÁS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

23. 11. ZŠ Dvory – Výroba vánočního květinového aranžmá
28. 11. Dvory – vystoupení dětí ZŠ a MŠ a rozsvěcení stromku
29. 11. Veleliby – koncert čachovického sboru a rozsvěcení stromku
29. 11. Dvory střelnice – O Vánočního kapra – střelecká soutěž
2. 12. ZŠ Dvory – Tradiční vyrábění pro děti
6. 12. Veleliby – Mikuláš
12. 12. Dvory sokolovna – Vánoční besídka
26. 12. Dvory sokolovna – Vánoční turnaj v stolním tenise
31. 12. Veleliby – Silvestr na návsi
30. 1. 2016 Dvory sokolovna – 14. sportovní ples
únor 2016 Dvory sokolovna – Dětský karneval

Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estranky.cz; www.zsmsdvory.cz

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI
SVAZARMOVSKÉ MOTOCYKLY A GARÁŽE
…otevřenými dveřmi dílny, která se nachází v objektu bývalé knihovny ve Dvorech, vychází skloněný muž
v overalu a tlačí stroj, který svojí podobou patří do počátku minulého století. Za ním stojící druhý muž
tlačící do zad muže, který na stroj nasedl, stroj se rozbíhá a najednou puf, puf, puf a z motoru se vyvalí
namodralý dým a stroj pomalu mizí na kopec k místnímu hřbitovu ve Dvorech…
Takto nějak by se dala popsat scéna, která se často odehrává v malé dílně pronajaté od Obecního úřadu
ve Dvorech a která je jakoby vystřižená ze starého slavného českého filmu Dědeček automobil. Tuto dílnu
má pronajatu spolek – Svazarmovské motocykly a garáže. V této dílně se členové spolku věnují
společným zájmům tj shromažďování historických materiálů týkajících se činnosti Svazarmu a
svazarmovských dílen na počátku padesátých let minulého století, jejich katalogizace a dokumentace,
zajišťování fotografických materiálů, listinných a jiných materiálů včetně dokumentace motocyklů, které v
těchto dílnách postupně vznikaly a byly základem motoristickým silničním závodům.
Současně udržují a rozšiřují závodní archiv pražského závodníka Josefa Křížka. Do něj, mimo jiné,
spadají ceny, které vyhrál při četných závodech, ale i závodní stroje, kterých za svého života postavil
celkem sedmnáct. Po získání připravovaných prostor v Liberci budou předměty vystaveny pro veřejnost…
František Sladký – člen spolku
Pokračování v dalším čísle…

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB
Závěr střelecké ligy mezi klubem Dvory a Křinec v LM, SM 30+3x10 po 4 soutěžních kolech 12. září z 15
střelců se z našich střelců umístili na 2. místě Vrátný T., 3. místo Davídek V., 6. místo Davídek F., 11.
místo Battista P., 12. místo Novák D.
Závěr střelecké ligy mezi klubem Dvory a Křinec v SP 5+30 po 4 soutěžních kolech 17. října z 32 střelců
se z našich střelců umístili na 2. místě Litera F., 3. místo Starosta P., 5. místo Vrátný T., 6. místo
Novák D., 7. místo Kopecký M., 13. místo Davídek F., 14. místo Řehák J., 16. místo Hozák V., 19. místo
Čada M., 22. místo Brzáková J., 23. místo Davídek V., 25. místo Pulda P., 28. místo Konrád J., 29. místo
Novák J.
Ve VP 5+15 po 4 soutěžních kolech z 20. střelců se z našich střelců umístili na 1. místě Festa J, 3. místě
Starosta P., 4. místo Litera F., 11. místo Řehák J., 12. místo Hozák V., 13. místo Kopecký M., 15. místo
Pulda P., 19. místo Novák J.
V hlavní soutěži 19. září v 27. ročníku Memoriálu Fr. Myšky v LM, SM60 ze 14 střelců z našich členů
obsadil 2. místo Stránský M.
Od 18. září 2015 se utvořil střelecký kroužek mládeže ze VzPu od 9-16 let. Přihlásilo se 13 mládežníků
ze Dvorů, Velelib, Všechlap a Nymburka. Tréninky jsou každý pátek od 15:30 do 17:00 hod. Již některé
děti mají dobré výsledky a připravují se na 39. ročník Lidické růže ze VzPu30, kterou pořádáme v příštím
roce 11. června.
František Davídek
Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní
malorážka

STOLNÍ TENIS
Na podzim již tradičně začala nová sezóna ročník 2015-2016 v stolním tenise. Do této sezóny jsme
přihlásili tři družstva. Družstvo „A“ bude hrát II. třídu okresního přeboru ve složení Soukal Adam, Baščan
Pavel, Schovanec Emil, Červinka František. Družstvo „B“ budou reprezentovat ve IV. třídě Soukal Pavel,
Miškovský Jaroslav, Polák Michal, Čermák Martin, Somr Oldřich. Družstvo „C“, které bude hrát také IV.
třídu bude reprezentováno Blábolem Vladimírem, Řezníčkem Lukášem, Rýglem Vladimírem, Prášilem
Matějem, Břetenářem Alešem, Šťastným Vilémem, Prášilem Martinem a Syrným Vítězslavem. Novou
sezónu jsme zahájili vcelku slušně.
Dále se budeme připravovat na pořádání tradičního 28. ročníku Vánočního turnaje, neregistrovaných i
registrovaných hráčů, tento turnaj má u spoluobčanů velkou oblibu. Tento turnaj budeme pořádat s TJ
Dvory a to v sobotu 26. 12. 2015. Zápis začne v 8:30 zahájení v 9:00 hod. Tímto Vás všechny zveme na
turnaj, přijďte si určitě zahrát. Za oddíl stolního tenisu:
Emil Schovanec
Pozn. red. Emil Schovanec, autor tohoto článku a dlouholetý hráč stolního tenisu ve Dvorech, obdržel
31. 3. 2015 od Okresního svazu stolního tenisu Čestné uznání za významný a výjimečný přínos
k rozvoji stolního tenisu na okrese Nymburk. Gratulujeme!

NEPLACENÁ INZERCE
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
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

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

V případě uveřejnění pozvánek na akce, inzerce a připomínek volejte nebo pište na email:
723 234 860, maty672@gmail.com nebo obec-dvory@quick.cz
Dvorsko-Velelibské listy – vydává obec Dvory; tisk: Tiskárna Boftisk, evidenční číslo MK ČR E 22130,
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