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ZPRAVODAJ V ELEKTRONICKÉ 

PODOBĚ NA:  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vážení spoluobčané,  
I v letošním roce se budeme scházet u našich listů. Jsme na počátku roku a tak mi dovolte, abych vás seznámila 

s připravovanými akcemi. Obecní zastupitelstvo zařadilo pro letošní rok do svého plánu i nadále pokračovat s opravou 

chodníků a vjezdů. Protože se jedná o chodník a vjezdy u hlavní silnice, kde je kabel veřejného osvětlení, provedeme  

i jeho výměnu, abychom se později do chodníku nemuseli vracet a rozebírat ho. Další velkou akcí bude oprava místní 

Sokolovny. Nejprve musíme dát zpracovat projektovou dokumentaci a zažádat o stavební povolení. Zamýšlíme budovu 

zateplit, vyměnit okna, provést nový rozvod elektřiny, vody, rozšířit soc. zařízení, opravit stávající byt atd. Je toho 

hodně co nás čeká. Proto musíme mít vše a včas připraveno, abychom mohli žádat o dotaci. Pokud se nám nepodaří 

získat dotaci na vše, co plánujeme rekonstruovat, budeme to muset rozdělit na několik etap. Ve Velelibech doopravíme 

budovu pohostinství (nátěr fasády, oprava podlahy, nátěr vrat atd.). 

Na prosincovém veřejném zasedání zazněla kritika z řad občanů k přednesenému záměru zatrubnit a zavézt 

 místní nádrž (kal), která byla kdysi užívána i jako požární nádrž. Ráda bych k tomuto podala vysvětlení, ke kterému na 

zasedání nedošlo. Protože je nádrž hodně zanesená a  porostlá okřehkem i hráze nádrže jsou ve špatném stavu, 

zastupitelstvo uvažovalo, jak nádrž upravit nebo opravit. Na pracovní schůzku zastupitelstva jsme si pozvali odborníka, 

který nám nastínil několik variant, jak  nádrž upravit. Po všech návrzích, které nám byly předneseny, jsme dospěli  

k závěru, že by úprava nádrže byla finančně nákladná a to i na pozdější údržbu. Zazněl i návrh nádrž zatrubnit a zavézt 

nebo vyčistit a opravit hráze. Je nám známo, že nádrž pravděpodobně drží hladinu spodní vody. V době, kdy je v nádrži 

hodně vody víme, že mají lidé v okolí ve sklepích vodu. To by se v opačném případě mohlo stát, že když bude nádrž 

zatrubněna,  nemuseli by mít lidé vodu ve studni. Toto vše by bylo konzultováno s  odborníky a vodohospodáři. Chtěli 

jsme znát i názor občanů, jak na návrh nahlíží. Po ohlasech občanů se nádrž vyčistí a opraví se hráze.  

Obec plánuje i v letošním roce uspořádat několik kulturních a společenských akcí (karneval pro děti, divadlo 

pro děti i dospělé atd.). Konání akcí najdete v našich listech, na obecní vývěsce a na stránkách obce. Na všechny 

kulturní, společenské a sportovní akce jste srdečně zváni a doufáme, že odejdete spokojeni.   

Závěrem bych chtěla požádat občany, aby nám zasílali své příspěvky a poznatky a tím obohatili tyto listy. 

   

  

 

SLOVO STAROSTKY 

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 

Marie Hodboďová 

starostka obce 



 

AKCE ZŠ a MŠ Dvory, 
II. pololetí šk. r. 

2015/2016 

Leden 

od 11. 1. plavecký kurz 
žáků ZŠ 

Březen             

3. 3. kytarový koncert 
v ZŠ 

17. 3. „velikonoční 
dílničky“ 

 24. 3. velikonoční 
prázdniny 

Duben               

29. 4. Čarodějnice 

Květen             

4. 5. exkurze Hasičského 
záchranného sboru 
v Mladé Boleslavi 

Červen              

Dětský den – datum 

bude upřesněno 

22. – 24. 6. stanování 
v ZŠ 

školní výlet – ZOO 

Liberec s programem – 

datum bude upřesněno 

Další akce budou 

průběžně doplněny 
podle nabídky. 

    

 

MŠ Dvory byla poprvé otevřena 1. 9. 1949. Do MŠ se tehdy přihlásilo 
celkem 23 dětí. Podle tohoto počtu byla otevřena jedna třída, která byla umístěna  
v přízemí národní školy. Během let došlo několikrát ke změně umístění MŠ, byla  
v budově tehdejšího MNV nebo v takzvané „kampeličce“. Od roku 1994 sídlí 
současná MŠ v jedné budově společně se základní školou /1-5 r./, součástí je i školní 
jídelna s vývařovnou. Mateřská škola je jednotřídní a je v přízemí. Provoz MŠ je od 

6,30 hodin do 16,00 hodin. Od 1. 12. 2002 tvoří MŠ společně se ZŠ Dvory jeden 
právní subjekt. Kapacita MŠ byla od 1. 9. 2007 zvýšena z celkem 16 na 21 dětí  
a v posledních letech je zcela naplněna. 

Filosofií naší MŠ je ukázat dětem svět takový, jaký je – není černý ani bílý, 
ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, tak jako v pohádce nebo  
v písničce. Celý výchovně vzdělávací program orientujeme tak, aby se děti učily 
prožívat a chápat svět kolem sebe, měly chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Naším 
cílem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu 
svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální 
samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro 
život a vzdělávání.  

V letošním školním roce navštěvuje naši MŠ 13 dívek a 8 chlapců. Nově 
jsme přijali celkem 8 dětí. Tyto děti se v září s pomocí skřítka „Smíška“ a zhlédnuté 
pohádky „O vodníku Řešátkovi“ téměř bez adaptačních problémů zapojily do 

veškerého dění v MŠ.  
Od počátku školního roku jsme s dětmi tvořili pravidla chování, která jsme 

dětem postupně vysvětlovali a snažíme se o jejich dodržování.  Děti jsou vedeny  
k samostatnosti, starší děti k pomáhání mladším dětem při sebeobslužných a jiných 
činnostech, přičemž ke každému dítěti je přistupováno dle jeho individuálních 
možností. Každý den je z přítomných dětí zvolena dvojice tzv. „hospodářů“, která 
má za úkol kontrolovat úklid hraček, pomáhat paní učitelce s přípravou a úklidem 
pomůcek, obsluhovat děti při svačince, prostírat k obědu, odvádět děti do jídelny. 

Během podzimu se děti seznámily s novými kamarády, s naší obcí. Navštívili jsme OÚ Dvory, často jsme 
chodili do přírody a pozorovali nastávající změny v ní, což se odrazilo hlavně ve výtvarných činnostech. Děti si 
vyzkoušely různé techniky -  práci s prstovými barvami, obtiskování vidličky, zapouštění barev do vlhkého podkladu 
a klovatiny, trhání a nalepování kousků barevného papíru, obtiskování listů a korku, vyrábění z přírodnin. Na konci 
října proběhl týdenní projekt „Dýňové radovánky“, který vyústil halloweenským průvodem obcí ve strašidelných 
maskách společně se žáky ZŠ Dvory, kteří i ve škole nocovali. Společně s kamarády z MŠ Straky děti zhlédly divadelní 
představení „Včelí medvídci zpívají“ v kině Sokol v Nymburce. 

Paní učitelky seznámily děti s některými lidovými tradicemi, např. co je to posvícení, význam svátku 
Svatého Martina nebo jaké zvyky obnáší advent. Před Vánocemi děti navštívil čert s Mikulášem (v převlečení žáků  
5. r. z naší základní školy). Děti si s chutí vyráběly přáníčka pro rodiče a betlémky ze špachtlí. S žáky ZŠ si pilně 
nacvičovaly zpívání koled a básničky na rozsvícení stromečku u křížku a také vystoupení na vánoční besídku do 
sokolovny. Za tuto snahu a vytrvalost si potom užily nadílky nových hraček u stromečku a výlet na vánočně 
vyzdobený zámek Loučeň společně s kamarády ze ZŠ Dvory. V lednu se děti seznámily s tradicí „Třech králů“, plnily 
různé úkoly na téma „zimní sporty“ v tělocvičně a konečně si také mohly užít sněhových radovánek venku.  
K tomuto období již tradičně patří péče o ptáčky v zimě a jejich pravidelné krmení. Na závěr prvního pololetí 
proběhla praktická výuka v MŠ týkající se pravidel silničního provozu. Za přítomnosti paní Cibulkové z dopravního 
hřiště v Nymburce si děti i žáčci naší školy vyzkoušely správné chování na přechodu pro chodce. 

A co nás v nejbližších dnech čeká? Zápis našich osmi „předškoláčků“ do první třídy ZŠ, a tak nezbývá než jim 
popřát, aby se jim tento životní krok povedl na jedničku. Bohužel do naší základní školy přišlo k zápisu pouze pět  
z nich. Tři se hlásí na jiné základní školy. 

Žáci základní školy zakončili pololetí vysvědčením. Prvňáčci byli již tradičně pasováni na "Čtenáře" a dostali 
v upomínku sešité své práce, aby si mohli nad nimi po letech zavzpomínat. 

                                                    Lenka Pácalová – vedoucí učitelka MŠ 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 



 

    

 

 

 

  

 

V případě, že závadu způsobil zákazník, obec stanovila ceník za opravy čerpadla a jiných součástí jímky. Pokud je 

závada způsobená vinou vadného materiálu, hradí opravu obec Dvory. 

Ceník oprav: 

Typ poruchy Způsobil zákazník Nezpůsobil zákazník 

Výměna hydrauliky 3000,- 0,- 

Výměna motoru 5 500,- 0,- 

Výměna celého čerpadla 8 500,- 0,- 

Opravy nesouvisející s opravou 

čerpadla 

Cena za materiál + práce 300 
Kč/hod. 

0,- 

 

Ačkoli obec provozuje kanalizaci teprve od 1. 7. 2015, bylo zaznamenáno již několik závad čerpadel způsobených 
špatným používáním zákazníkem. Proto na čtenáře a občany znovu apelujeme, aby do odpadů nevhazovali ruličky 
od toaletních papírů (nejsou-li k tomu určené), vlhčené ubrousky, preservativy, dětské pleny, dámské hygienické 
potřeby, vatové tyčinky a jiné předměty, které by mohli způsobit případné zablokování čerpadla a jeho následné 

zničení.  

Matěj Prášil – redaktor  

Upozornění:  

Žádáme všechny občany, aby veškeré závady v souvislosti s kanalizací hlásili 
okamžitě a nesnažili se je sami opravovat. Veškeré opravy spojené s „únavou 
materiálu“ hradí obec. Jedná se zejména o hladinové spínače – plováky a přívodní 
kabely. Pro nahlášení závady kontaktujte pana Prášila nebo obecní úřad. 

Zároveň prosíme občany, aby své jímky kontrolovali a v období, kdy je to možné, 
hadicí spláchli ulpělé nečistoty na stěnách, čerpadlu a plovácích. Děkujeme za 
spolupráci. 

Martin Prášil – pracovník obce 

 

 

 

 

 

V prosinci byl do naší obce přidán modrý kontejner na sběr papíru s tím, že trvá sběr papíru pro školu  
a školku. Do modrého kontejneru vkládejte papír, který není určen pro školu (kartony, volně ložený papír). Modrý 
kontejner odváží svozová firma do třídičky. Na svázaný sběr je ve sběrném dvoře stříbrná bedna – to je sběr pro 
školu. Pan Prášil sběr uklidí a cca 1x za půl roku jej odveze auto a škola se školkou obdrží peníze. 

Do žlutého kontejneru na plasty můžete vhazovat i tzv. tetrapaky (obaly od džusů, mléka aj.). Na 
kontejnerech zatím tato informace není a to z důvodu nedodání polepu svozovou firmou. Děkujeme, že třídíte. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

 

OPRAVY KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK 

 

 Před více než třemi lety (18. 12. 2012) začala být v naší obci provozována nově zbudovaná kanalizace. 

Závady vzniklé během zkušebního provozu řešil VaK Nymburk, nyní když zkušební provoz skončil a kanalizaci 

převzala obec, začala i obec řešit případné závady. S tím souvisí i ceník oprav zaviněných špatným používáním 

zákazníkem. 

 

TŘÍDĚNÍ ODPADU 

 



 

Druhy medu 

· Květový med je přírodní koncentrát 

nektaru z květů rostlin. Je snadno 

stravitelný díky vyššímu obsahu 

jednoduchých cukrů. Květový med 

je velice ceněn v lidovém léčitelství. 

· Lesní (medovicový) med je zpravidla 

tmavší, což způsobují rostlinná 

barviva, obsažená v míze dřevin. 

V porovnání s květovými medy 

obsahují vetší množství minerálních 

látek a stopových prvků, 

prospívajících lidskému organismu. 

· Smíšený med je směsí určitého 

podílu medů květových a medů 

lesních. Proto obsahuje přírodní 

látky z obou medů. Smíšený med má 

výhody květového i lesního medu. 

Smíšený med je velice hodnotný,  

u nás značně rozšířený a oblíbený. 

Mísení různých druhů medů je 

přirozené již při zpracování včelami 

v úlu. 

· Pastový med je přírodní, zpravidla 

květový, případně smíšený med 

speciálně upravený do pastové 

konzistence řízenou krystalizací. 

Med je zpracován pouze 

mechanicky, bez zahřívání  

a jakýchkoliv přísad. Proto je to 

plnohodnotný včelí med, který si 

uchovává všechny cenné látky  

a v průběhu času se již nemění – 

dále nekrystalizuje. 

Tajemství medu, Ing. Meta Lengál, Metapis 

V poslední době jsme slyšeli o kauze s přimícháváním 

nepovolených antibiotik do medu. Mnoho z nás si tedy položilo logickou 

otázku, zda je konzumace medu špatná a nezdravá. 

MED 
Je takový, jak se k němu člověk zachová. Včela uloží do úlu rozhodně med 

dobrý. Z nektaru odstraní všechny zbytky škodlivých látek, které jsou z okolí 

a uloží je do včelího jedu. Ten známe, když dostaneme žihadlo. Na včelaři 

záleží, aby takový zůstal. Medomet, odvíčkovací talíř a vidlačka mají být 

pokud možno z nerezu. Nádoby, ve kterých se med skladuje, musí být 

uzavíratelné, nejlépe z plastu, který musí být atestován na potraviny. Po 

ztuhnutí se med rozpouští v termokomoře, kde teplotu do 38°C hlídá 

termostat. 

VČELY 
A teď včely. Ty mají svůj rok rozdělen trochu jinak než my. Pro ně začíná 
rok podletím. Následuje podzim, zima, předjaří, jaro, časné léto, plné léto. 
Teď mají včely zimu. Ale nespí, jsou stažené do zimního chumáče. Uvnitř 
chumáče je matka a teplota tam kolísá mezi 20 a 30°C. Chumáč se posouvá 
po zásobách, které jim v podletí, v době kdy se líhnou dlouhověké včely, 
dodal včelař v podobě cukerného roztoku. Měl poté při spotřebě zásob 
spadá na podložky. Povinností včelaře je měl ze všech úlů poslat na rozbor. 

Zjišťují zde přítomnost roztočů varroa. Roztoč je velký asi jako polovina 

makového zrnka, hnědý a lesklý. Parazituje na včelách a jejich plodu. Včely 
se pak líhnou zdegenerované, bez křídel, nožiček a slabé. Při silném 
napadení včelstvo zahyne. Léčit se smí až tehdy, když není v úlu med  
a neměl by tam být ani zavíčkovaný plod. 

VČELAŘI 
Na okrese Nymburk je osm včelařských spolků. Největší je včelařský spolek 
Nymburk, který sdružuje 87 členů s 861 včelstvy (v letním období 
40 000 000-50 000 000 včel). Ani v této době nemají včelaři volno. Čistí, 
desinfikují a natírají medníky. Stloukají a drátkují rámky. Zatavují 
mezistěny. V této době se také konají výroční schůze a přednášky. Česko 
patří mezi země, kde je nejvíce včel. Na každých 5 km podle statistiky 

připadá jedno včelstvo. 
Marie Jiroušová – místní včelařka 

 

 

Při venčení svých pejsků nezapomínejte na uklízení jejich výkalů. Nejhorší situace tradičně bývá v parku na návsi, ale 
i ve vedlejších ulicích. Když odhlédneme od estetické stránky věci, za porušení § 47 odst. 1 písm. d) zák. č. 200/1990 
Sb. Vám hrozí na místě bloková pokuta do 1.000 Kč, ve správním řízení pak pokuta až do 20tis. Kč.  
Znovu Vás tedy prosíme, uklízejte po svých pejscích, ať se nemusíme za naši obec stydět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MED, VČELY, VČELAŘI 

 

PSÍ VÝKALY 

 

Dominik Kulka 5. ročník Vilém Šťastný 5. ročník 



 

      

 

 

 

  

 

 

Jak bys v pár větách popsal 

skateboarding jako sport?  

Skateboarding patří do tzv. 

extrémních sportů. Když se 
člověk chce tomuto sportu 
věnovat, tak potřebuje hlavně 

pevné nervy a trpělivost. 

Všechno nejde hned. Učení triků 
zabere klidně i několik let. 

Výhoda tohoto sportu spočívá  
v tom, že každý je sám za sebe  
a nikoho 

nepo-třebuje. 

Na-příklad u 
fotbalu je to 

stále o 

týmové spolu-

práci. Je to 

skvělý sport 

pro vyjad-

řování své kreativity, a to nejen 
ježděním, ale i stylem oblékání.  

Kdy a kde tento sport vznikl? 

Skateboarding vznikl údajně 
kolem padesátých let. Bylo to 

tak že skupina surfařů  
v americkém městečku Dogtown 
neměla na moři vlny, a tak se 

rozhodli vytvořit napodobeninu 
surfu, který by dokázal jezdit po 

silnicích. Povedlo se a první 
skateboard ve tvaru šipky  
z prkýnka na maso byl na světě. 
Tento historický moment 
zachycuje skvěle film Legendy  

z Dogtownu. Netrvalo dlouho  

a první skateshopy  

a profesionální jezdci byli na 
světě. Postupně se 

skateboarding rozšířil po celé 
Americe.  

Kdy se prvně objevil u nás?  

V České republice se pořádně 
rozšířil až kolem devadesátých 
let. 

Všiml jsem si, že každý trik má 

svůj název, popsal bys mi pár  

z nich? 

Například „ollie“ je základní 
skateboardingový trik  

a odvozuje se od 

něj většina skate-

boardingových tri-

ků, přední nohu 
dáte před šrouby 

předních koleček 

nebo doprostřed 
prkna. Zadní noha 

spočívá špičkou na zadní části 
skateboardu, poté přijde ta 

nejdůležitější fáze triku, odraz  

a vytáhnutí prkna směrem 
nahoru. Tím dosáhnete toho, že 
se odlepí od země, poté už 
jenom zadní nohu srovnáte nad 
desku a dopadnete. Existuje 

několik variací „ollie“: „switch 

ollie“, „nollie“, poté se 
skateboardu dávají různé 
vertikální a horizontální rotace, 

ale to je vše o tréninku, tréninku 
a tréninku. 

Kde bych našel nejlepší 

skateparky na světě? 

Tak samozřejmě v Americe, kde 
je to úplně na jiné úrovni než  
u nás. Skateparky jsou kryté  

a zateplené, aby se v nich dalo 

sportovat i za nepříznivého 
počasí. 

A u nás? 

Tak v České republice 

samozřejmě v Praze. Ostrov 
Štvanice, kde nalezneme krytý 
skatepark a 3 vedlejší bazénky 
na ježdění. Je zde, ale i bar  

a občerstvení. Úplně nejvíce 
navštěvovaný skatepark je hala 

v Ústí nad Orlicí, kde je park 

krytý, i zateplený. 

Rozhovor: Matěj Prášil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO JE SKATEBOARDING [SKEJTBÓRDYNK]? 
 

  V minulém čísle tohoto zpravodaje jsme otiskli v zápisech ze zasedání zastupitelstva informaci o 

zamítnuté výstavbě skateparku (prostoru k ježdění na skateboardu) v obci Dvory. Vzhledem k množícím se 

dotazům týkajících se významu takovéto stavby jsme se rozhodli vyzpovídat skateboardistu Pavla Vondráčka. 

 

Pavel Vondráček 

· narozen 18. března 1998 
v Nymburce 

· žije ve Dvorech 

· studuje Střední odborné učiliště 

strojírenské v Mladé Boleslavi 

· skateboardingu se věnuje už  

5 let 

· ve 13 letech začal jezdit 

v nymburském týmu HAGGARD 

· skateboardingu se věnuje denně 

· v současné době natáčí své 

první skateboardové video 

 

 

 

_pavel_vondracek_ Pavel Vondráček 



 

Pohled na rybník z návsi kolem 

roku 1916. Vpravo v pozadí 

hostinec a prodejna smíšeného 

zboží u Šmolků (dům č. 7). Vlevo 

hostinec (dům č. 21) a uprostřed 

šenk (dům č. 54) vlastnila vdova 

Alžběta Černá.  

Archiv autora 

Divadelní opona jeviště  

u Černých. Opona zachycuje 

část návsi s rybníkem z roku 

1924.  

Foto autora, rok 2009 

 

V závěru minulého roku se zastupitelstvo obce zabývalo stavem rybníka na návsi ve Dvorech. Zvažovali 

možnost generální opravy hrází včetně odbahnění, ale i možnost zatrubkování a zavezení s následnou úpravou celé 

návsi. Pro složitost kvalifikovaného rozhodnutí se zastupitelstvo vrátí k celé problematice v tomto roce. 

Nabízí se tedy připomenout historii rybníka, který od dávných dob je lidově nazýván Kal. Nejstarší 

dochovaná mapa obce z roku 1840 uvádí uprostřed návsi rybník a domy, které přímo sousedily s rybníkem. Zvlášť 

cenné pro historii naší obce je zaznamenání jednotlivých majitelů domů od roku 1840 do roku 1936, tak jak je 

zachytil zdejší řídící učitel a kronikář obce Josef Ladra.  

 

Na severní straně rybník sahal až k okraji hlavní silnice procházející od Nymburka k Čilci. Část rybníka na 

východní straně tvořila hranici s ulicí ke škole a končila u domu č. 6 Josefa Smrčka. Kal byl propojen přes náves 

příkopem s rybníčkem na území čileckého katastru. Místní lidé ho nazývali Hliňákem. Příkop vedl na náves mezi 

domy č. 33 a č. 34 a byl přemostěn dřevěným přechodem pro dobytek a povozy. Nezpevněné hráze voda často 

podemílala a každoročně se břehy musely upravovat. 

 

Na přání sousedů sepsal počátkem roku 1900 zdejší učitel Josef Soukup žádost na úpravu břehů rybníka  

a současně i úpravu zahrádky kolem křížku a zvoničky. Žádost byla nejprve všemi občany podepsána a následně 

předána na obecní úřad. Se žádostí chodil po vsi Josef Smrček z domu č. 6, kterému sousedící rybník způsoboval 

největší škody. Věc byla příznivě vyřízena a usneseno, aby západní strana rybníka byla upravena celá a na východní 

straně až k hospodářství Josefa Smrčka. Ke zpevnění hrází bylo použito tvrdého pískovce. Se stavbou se započalo  

1. července 1900 a dílo dokončeno i se zavážkou 8. září toho roku. Současně příkop po celé délce návsi byl 

zatrubkován. V následujícím roce byly u křížku zpevněny základy a místo zavezeno opukou z místního lomu.  Kolem 

křížku byl postaven železný plůtek a osázeny čtyři památeční lípy. I zvonička se dočkala potřebných úprav. Byla 

posunuta blíže ke kraji plůtku, postavena na nový sloup a dostala i novou šindelovou střížku.   

RYBNÍK NA NÁVSI VE DVORECH 

 

 



 

Rybník v roce 1928. 

Hlavní silnice 

z Nymburka ještě 

hraničila s rybníkem. 

Vpředu pomník obětem 

I. světové války z roku 

1922.  

Archiv autora 

Rybník na návsi 

s brodem. 

Foto autora, rok 2009 

Dalších úprav se rybník dočkal až v roce 1928. Špatně uzavřenou smlouvou o dílo zůstala ale stavba 

nedodělána, a co bylo postaveno, spadlo. Ve vleklém soudním sporu se stavitelem obec nakonec neuspěla  

a polorozbořené dílo musela převzít bez náhrady. Zastupitelstvo hledalo řešení jak dál s úpravou hrází, zvláště když 

voda začala podemílat i hlavní silnici. Bylo rozhodnuto část rybníka při hlavní silnici zavést lomovou drtí a místo určit 

v budoucnu pro obecní park. K zavážení byla postavena úzkorozchodná trať, která vedla od dnešních vrat do Skály  

a končila na návsi.  Místo pro nový park se zaváželo až do roku 1932. Návrh na konečnou úpravu rybníka provedl 

nymburský stavitel Jaroslav Březina. Rybník byl projektován jako vodní nádrž o ploše 44 x 40 m s předpokládaným 

objemem vody 1500 až 2000 m
3
. Na severní a jižní straně hrází byly navrženy schůdky pro ruční odběr vody. Podél 

celé západní strany byl vyprojektován brod s mírným vjezdem a výjezdem, vydlážděný kamenem. Do zpevněných 

hrází ústily potrubím přivedené přítoky povrchových vod. Odtok vody z rybníka byl regulován v šachtici se 

stavidlovým hrazením a odtud voda odtékala kanalizací k sokolskému cvičišti do otevřeného potoka Lidušky.  

 

 

Stavba hrází nezměnila svoji podobu do dnešní doby a spodní hrana bronzové tabulky s nápisem „DVORY 

1937“ uvádí nejvýše přípustnou hladinu vody rybníka i rok započetí a dokončení celého díla. Rybník byl určen 

hlavně k hospodářským účelům, tj. k odběru užitkové vody, plavení dobytka a čištění hospodářského nářadí. 

Současně splňoval podmínky vodní nádrže pro případ požáru v obci. Mimo původní záměr využití stal se rybník ve 

40. až 60. letech minulého století vítaným místem pro husy a kachny majitelů drobné drůbeže na návsi. V zimě se 

pak stával místem dětských radovánek. Bruslilo se zde a zasněžené hráze sloužily i k sáňkování. Dospělí zde hráli své 

hokejové zápasy. 

Dnes všechno uváděné využití Kalu je pouze vzpomínkou na staré časy a rybník již delší dobu neslouží 

svému původnímu poslání. Pouze název rybníka Kal (shromaždiště nečistot) naplňuje jeho současné působení. 

František Formánek – kronikář obce 



 

Vánoční květinové aranžmá 

 V pondělí 23. 11. 2015 v naší Základní škole 

proběhlo již tradiční vyrábění „Vánoční květinové 

aranžmá“ pod vedením paní Langrové. Vytvořili jsme 

si netradiční adventní svícen a věnec na dveře. Paní 

floristka dovezla spoustu materiálu, stačilo si jen 

vybrat… Bohužel musím zkonstatovat, že tvořících 

účastnic z naší obce bylo pár, zbytek jako vždy byly 

tvořilky z jiných obcí. Není to škoda?  

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

Rozsvěcení vánočního stromečku ve 

Dvorech 

 V sobotu 28. 11. 2015 se u Křížku na návsi 

konalo rozsvěcení vánočního stromečku. Stromek 

pocházel z místního hřbitova a opravdu se „povedl“. 

Počasí nám přálo, i když to ještě hodinu před akcí 

vypadlo, že zmokneme.  Před samotným rozsvícením 

vystoupily děti z naší Základní a mateřské školy, za 

což jim velice děkujeme. My všichni jsme se vánočně 

naladili a ochutnali svařák, čaj, štolu, vánočku, řezy, 

rohlíčky a cukroví zvané „vyskočky“. Děti si odnesly 

svítící tyčinky. Účast byla opravdu pěkná a jsme rádi, 

že jste dorazili. Už nyní se těšíme na příští rok. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

Koncert čachovického sboru a rozsvěcení 

vánočního stromečku ve Velelibech 

 V čase první adventní neděle, 29. 11. 2015, 

proběhl v kostele ve Velelibech koncert ženského 

pěveckého sboru z Čachovic pod vedením paní 

Tomášové. Zaposlouchat se do písní s vánoční 

tématikou přišlo asi 120 lidí z Velelib, Dvorů  

i přilehlých obcí. Po skončení koncertu byl slavnostně 

rozsvícen vánoční stromeček na návsi. 

Roman Šebela – zastupitel obce 

 

 

Vyrábění pro děti 
 Vyrábění pro děti se uskutečnilo 2. 12. 2015 

v Základní škole.  Pro děti jsme si připravili vánoční 

zvoneček z květináčku, svícen ze sklenice, betlémek, 

stromeček z korálků, lýkovou kytičku, přáníčko, 

perníčky a hvězdičku. Všechny výrobky se dětem 

povedly, některé ani vše nestačily vyrobit. Jsme rádi, 

že na již tradiční vyrábění přišlo hodně dětí i se svými 

rodiči. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

Mikuláš ve Velelibech 

Místní občané Velelib a hlavně děti mohli 

večer 6. 12. 2015 spatřit Mikuláše, čerta a anděla, 

kteří putovali obcí a navštěvovali děti doma. Za 

pěknou písničku nebo básničku pak rozdávali 

sladkosti a jiné odměny. Akce, pořádaná místními 

dobrovolníky, se setkala s velice kladným ohlasem  

a budeme rádi, když se stane tradicí. 

Roman Šebela – zastupitel obce 

 

Vánoční besídka ZŠ a MŠ Dvory 

 Vánoční besídka se konala dne 12. 12. 2015 

v sokolovně a samozřejmě byla pro všechny občany, 

nejen pro rodiče dětí. Mohli jsme zhlédnout pásmo 

básniček, větší děti nám sehrály vánoční příběh  

a zatančily mazurku, menší děti si zahrály na 

sněhuláky a spousta dalšího. Vystoupení dětí z MŠ  

a ZŠ bylo velice pěkné, děti byly šikovné a paní 

učitelky si daly s programem opravdu práci, za což 

jim patří dík. Pro všechny spoluobčany jsme nakoupili 

cukroví a vařili čaj nebo kávu. Všichni jsme nasáli 

STALO SE 
 

 



 

vánoční atmosféru a po skončení besídky šla většina 

z nás domů péct cukroví nebo uklízet. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

 

 

 

Půlnoční mše 

O štědrovečerní půlnoci se kostel ve 

Velelibech zaplnil rodáky z Velelib, Dvorů, ale  

i širokého okolí. Poslechnout tradiční mši si přišlo asi 

160 lidí a někteří diskutovali, s hrníčkem svařeného 

vína, ještě dlouho po jejím skončení. 

Roman Šebela – zastupitel obce 

 

Vánoční koncert skupiny Suchá větev 

 O vánočních svátcích 26. 12. 2015 vystoupil 

ve velelibském kostele sv. Václava pěvecký sbor 

Suchá větev z Nymburka v čele s kapelníkem Karlem 

Jež-kem. Skupina vznikla v srpnu roku 2006  

v nymburské zahrádkářské kolonii. Jejich repertoár 

tvoří nejenom duchovní spirituály, ale i dávno 

zapomenuté lidové písně nebo současná country 

hudba. 

Matěj Prášil – redaktor 

 

 

 

 

 

 

Výlet do technického muzea 

V neděli 27. 12. 2015 se, pod záštitou 

občanského sdružení Veleliby 08, uskutečnil výlet do 

Národního technického muzea v Praze. Celkem 25 lidí 

vyrazilo vlakem, aby rozhýbalo svá těla a rozšířilo 

obzory svých vědomostí. Výlet byl doplněn zastávkou 

na vánočních trzích na Staroměstském náměstí  

a příjemným zpestřením konce roku. 

Roman Šebela – zastupitel obce 

 

 

Silvestr na návsi 
Již poněkolikáté proběhl úplný závěr roku  

v duchu opékání špekáčků a příjemného 

silvestrovského povídání. Hodinu a půl před půlnocí 

se na návsi ve Velelibech sešlo několik nejvěrnějších 

velebáků, aby společně přivítali nový rok 2016. 

Čekání v zimě zpříjemnil stůl plný dobrot, 

jednohubek a domácích výrobků a samozřejmě  

i něco ostřejšího k pití. 

Roman Šebela – zastupitel obce 

 

 

14. Sportovní ples 

V sobotu 30. 1. 2016 proběhl již 14. ročník 

sportovního plesu, který byl tentokrát pojat 

netradičně. Na plese bylo možné zakoupit obložené 

mísy nebo míchané nápoje. Všech 85 návštěvníků 

čekala bohatá tombola.  

Matěj Prášil – redaktor 



 

Dětský karneval  

První únorovou sobotu se v Sokolovně 

uskutečnil Dětský karneval. Na úvod vystoupily tři 

děvčata z Centra pro všechny s tancem na tyči, tzv. 

„pole dance“. Předvedli nám dechberoucí cviky, poté 

následovalo tradiční vyhlášení masek, soutěže, 

tanečky a židličkovaná. Největší radost měly děti 

z balónků a barevných konfet. Dětí i dospělých se 

nám sešlo hodně a jsme rádi, že svojí účastí 

podporujete akce v naší obci. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

  

 

 

 

Usnesení č. 77/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočet obce 

Dvory na rok 2016.  Rozpočet byl schválený jako 

přebytkový, v paragrafovém členění. Příjmy činí 

7.127.100 Kč a výdaje činí 6.893.250 Kč.  

Usnesení č. 78/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje změnu 

Rozpočtového výhledu pro roky 2016 – 2019.   

Usnesení č. 79/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření Příkazní 

smlouvy na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro 

rok 2016 mezi obcí Dvory a městem Městec Králové.    

Usnesení č. 80/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dohody 

o ukončení Příkazní smlouvy mezi obcí Dvory  

a firmou G&T consulting s.r.o..  

Usnesení č. 81/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání vyhlášky 

č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce. 

Usnesení č. 82/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výši vodného  

a stočného pro rok 2016.    

Usnesení č. 83/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Plán inventur 

pro inventarizaci 2015 včetně ustavení inventarizační 

komise ve složení: Břetenář Aleš, Prášilová Martina, 

Šebela Roman.     

Usnesení č. 84/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí 

sponzorského daru ve výši 27.650,- Kč pro ZŠ a MŠ  

Dvory. Finanční částka bude použita na nové šatní 

skříňky pro MŠ Dvory.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 85/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zapojení ZŠ a MŠ 

Dvory do Místního akčního plánu vzdělávání v ORP 

Nymburk.    

Usnesení č. 86/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Stanovení 

závazného rozpočtového vztahu pro rok 2016 pro ZŠ 

a MŠ Dvory.    

Usnesení č. 87/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 

dotace Sportovně střeleckého klubu ve Dvorech na 

úhradu nájmu za pronájem nebytových prostor ve 

výši 6.000 Kč včetně schválení podpisu veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory. 

Usnesení č. 88/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje dokoupení dvou 

hlásičů bezdrátového rozhlasu pro obec Veleliby.    

Usnesení č. 89/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zbudování 

vjezdu u č. p. 2 v obci Veleliby včetně úhrady 

víceprací firmě HALKO stavební společnost s.r.o.. 

Usnesení č. 90/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje vydání nařízení 

obce č. 1/2015 upravující Zákaz podomního  

a pochůzkového prodeje na území obcí Dvory  

a Veleliby.  

Usnesení č. 91/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí ceníku 

úkonů souvisejících s provozem vodovodu  

a kanalizace.  

Usnesení č. 92/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 

nového záměru na pronájem Pohostinství v budově 

Sokolovny Dvory.  

 

 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 



 

Usnesení č. 93/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přijetí 

rozpočtového opatření č. 9.     

Usnesení č. 94/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 

záměru na výpůjčku zasedací místnosti Veleliby č. p. 

7, nebytových prostor – zadní část Dvory č. p. 18  

a budovy Sokolovny Dvory.      

Usnesení č. 95/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění 

záměru na pronájem bytu v budově Sokolovny Dvory.      

Usnesení č. 96/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výměnu 

podlahové krytiny v Pohostinství ve Velelibech,  

v zasedací místnosti Obecního úřadu Dvory a 

kanceláři, kde bude provedena i výměna nábytku.     

Usnesení č. 97/2015 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

dodatku č. 5 ke smlouvě o pronájmu zemědělských 

pozemků č. 47 uzavřenou mezi obcí Dvory a firmou 

SEMA Nymburk spol. s.r.o. 

Usnesení č. 1/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 

– zveřejnění záměru na pronájem bytu Sokolovna 

Dvory. Nájemce pan Petr Doležal.  

Usnesení č. 2/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 

– zveřejnění záměru na pronájem Pohostinství 

Sokolovna Dvory. Nájemce Pivovar Nymburk spol. 

s.r.o..  

Usnesení č. 3/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 

– zveřejnění záměru na výpůjčku – zasedací místnost 

Veleliby č. p. 7. Vypůjčitel – občanské sdružení 

Veleliby 08.  

Usnesení č. 4/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 

– zveřejnění záměru na výpůjčku – nebytové prostory 

Dvory č. p. 18.  Vypůjčitel – Sportovně střelecký klub 

Dvory.   

Usnesení č. 5/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru 

– zveřejnění záměru na výpůjčku – Sokolovna Dvory 

č. p. 113.  Vypůjčitel – TJ Dvory.   

Usnesení č. 6/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání – 

Pohostinství Sokolovna Dvory - mezi obcí Dvory  

a společností Pivovar Nymburk, spol. s.r.o.  

Usnesení č. 7/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

smlouvy o nájmu bytu – byt Sokolovna Dvory - mezi 

obcí Dvory a panem Petrem Doležalem.   

Usnesení č. 8/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce – zasedací místnost Veleliby č. p. 

7 - mezi obcí Dvory a občanským sdružením Veleliby 

08.   

Usnesení č. 9/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce – nebytové prostory Dvory č. p. 

18 – zadní část - mezi obcí Dvory a Sportovně 

střeleckým klubem Dvory.  

Usnesení č. 10/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

smlouvy o výpůjčce – Sokolovna Dvory č. p. 113  - 

mezi obcí Dvory a TJ Dvory.   

Usnesení č. 11/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje snížení výše 

nájemného – Pohostinství Veleliby a uzavření 

dodatku ke smlouvy o pronájmu uzavřené mezi obcí 

Dvory a Pivovarem Nymburk s.r.o..  

Usnesení č. 12/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytnutí 

dotace občanskému sdružení Veleliby 08 ve výši 

10.000,- Kč, Sportovně střeleckému klubu Dvory ve 

výši 10.000,- Kč a TJ Dvory ve výši 30.000,- Kč.  

Usnesení č. 13/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 

Veřejno-právní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční 

podpory mezi obcí Dvory občanským sdružením 

Veleliby 08, Sportovně střeleckým klubem Dvory a TJ 

Dvory.   

Usnesení č. 14/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje ceník pronájmu 

sálu budovy Sokolovny.     

Usnesení č. 15/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Vyhlášení 

Veřejné výzvy č. 1/2016  – Zpracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci Sokolovny Dvory  

Usnesení č. 16/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dohody 

o ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Dvory  

a Sportovně střeleckým klubem Dvory na nájem 

nebytových prostor – Dvory č. p. 18 – zadní část.   

Usnesení č. 17/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dohody 

o ukončení nájemní smlouvy mezi obcí Dvory  

a občanským sdružením Veleliby 08 na nájem 

nebytových prostor – Veleliby č.p. 7 – zasedací 

místnost.   



 

· 27. 2. Sokolovna Dvory – Divadelní představení: Mistr Jan aneb Naše kaše 

· 24. 3. – 26. 3. Dvory – Velikonoční řehtání 

· 10. 4. Sokolovna Dvory – Divadelní pohádka: Neohrožený Mikeš 

· duben Dvory – Brigáda: úklid okolí polní cesty na Kamenné Zboží 

· 23. 4. Veleliby – Den země 

· 30. 4. Střelnice Dvory – Pálení (ohňů) čarodějnic spojené s opékáním vuřtů 

· 30. 4. Veleliby – Pálení čarodějnic 

· červen 2016 Dvory – Den dětí  

· 4. 6. Veleliby – Den dětí 

· 10. 6. Veleliby – Noc kostelů 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS 

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI 

 

 
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 

Tradičním závěrem střeleckého roku je soutěž již 20. ročníku „O Vánočního kapra“ ve SP a VP 5+15, která se konala 

28. 11. 2015. Soutěže se zúčastnilo 55 střelců z Hradce Králové, Chaloupky, Prahy 2, Mladé Boleslavi, Křince  

a Dvorů.  

Nejlepší tři střelci z 32 ve SP 5+15: 1. Hafl L. 138b Křinec, 2. Litera F. 137b Dvory, 3. Houfek J. 136b Chaloupky. 

Nejlepší tři střelci z 23 ve VP 5+15: 1. Štěpán J. 136b Chaloupky, 2. Šmíd I. 130b H. Králové, 3. Starosta P. 130b 

Dvory. 

Akci sponzoroval autosalon Auto Tichý s předváděcí akcí, kterou na střelnici zajišťoval jeho pracovník Jaroslav 

Vařejčko, za což mu moc děkujeme. 

V roce 2016 proběhl 9. ledna 8. ročník Tříkrálového výstřelu ve SP 25, startovalo 24 střelců z Křince a Dvorů:  

1. Kovář P. 188b Křinec, 2. Starosta P. 187b Dvory, 3. Fousek J. Křinec.  

V soutěži VP25 startovalo 17 střelců: 1. Starosta P. 185b Dvory, 2. Kovář P 184b Křinec, 3. Beneš M. 174b Křinec. 

V letošním roce klub pořádal celkem 24 soutěží ve SP, VP, LM, SM a VzPu. 

          František Davídek 

 

Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka; 

SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS 

Družstva zahájila novou sezonu 2015-2016 a to od září, tréninky dvakrát týdně. Od 9. října začala soutěž našich 

družstev. A družstvo v okresním přeboru 2. třídy a družstva B a C v okresním přeboru 4. třídy. Naše družstva si 

zatím v průběhu soutěže nevedou špatně, přiložené tabulky to napovídají. 

 

 

 

Jako každý rok jsme také pořádali již 29. ročník Vánočního turnaje registrovaných i neregistrovaných hráčů. 

Dohromady se zúčastnilo 33 hráčů. Tento turnaj si spoluobčané oblíbili, dále přikládám umístění hráčů. 

Registrovaní: 1. Baščan Pavel, 2. Soukal Adam, 3. Soukal Pavel. Neregistrovaní: 1. Menšík Petr, 2. Valíček Josef, 3. 

Richter Josef. 

Již nyní se můžete těšit na 29. ročník Velikonočního turnaje, který se uskuteční v březnu. 

 

Emil Schovanec 

 



 

Pokračování z minulého čísla…  

Zde ve Dvorech se členové spolku zabývají renovační činností týkající se silničních závodních strojů  
z počátku padesátých let minulého století a projektu BTR, což jsou repliky Board track RACING strojů – kopie strojů 
z počátku minulého století, které byly používány při závodech na oválových drahách zejména v USA. Tento projekt 
je realizován za finanční podpory a přispění firmy Brookdale s. r. o. jejímž majitelem je pan Petr Oplištil. Této firmě 
pak členové spolku již po dva roky zajišťují servis, jak v přípravě historických závodních strojů, tak při závodech 
silničních veteránů na území České republiky. 

Nyní jsme například s dalším členem 

spolku Jaroslavem Rulíkem pracovali na 

stavbě podvozku stroje s názvem Norton. 
Jedná se o silniční závodní stroj z třicátých let, 
který zakoupil pan majitel Petr Oplištil v Anglii 
odkud byl dovezen ve čtyřech bednách  
a k nim byl přidán navíc rám a blatníky  
s nádrží ve velmi špatném, doslova 

zuboženém stavu. Zatímco motor byl dán  
k repasi do odborné péče do Jablonce, 
podvozek stroje byl stavěn a repasován v této 
dílně. Prakticky každý den počínaje měsícem 
lednem byl stroj repasován, sháněny nové 
součástky, staré a opotřebené renovovány, 
případně nově nahrazovány, tak aby vše 

vydrželo zátěž závodu a zatížení vysokého výkonu. Jeho první závod probíhal v Jičíně. 

Stroj Norton 500 s motorem typu 18, byl postaven v roce 1934. Vyniká nízkou stavbou, odlehčeným 
podvozkem závodního typu s nádrží, která je připomínkou rekordních jízd jezdce stáje Norton Jimma Guthrieho, 

který měl na stroji nádrž podobného typu. Stroj je osazen jedním karburátorem Amal. K historii tohoto stroje se 
zatím nepodařilo mnoho zjistit. Situaci navíc komplikuje fakt, že byl postaven v Anglii, zde provozován s motory 
různých modelů, které byly do rámu zastavovány, a zjišťování účasti tohoto stroje při jednotlivých nasazení do 
závodu není zatím konečné.  

Jedná se o unikátní stroj, který je typickou ukázkou staré anglické motocyklové školy, který se na 

evropském kontinentu prakticky nevidí. Ve své době to byl závodní speciál, který se zúčastňoval pro danou dobu 
typických tzv. rekordních jízd a tomu odpovídá i stavba podvozku a možnosti do podvozku zastavět různé typy 
motorů značky Norton.  

Před dílnou máte možnost také vídat červeného Forda Tranzita MK1, nutno podotknout, že se jedná také  
o veterána roku výroby 1972, který slouží spolku jako servisní a přepravní vozidlo po závodech.  

A onen bafající stroj, o kterém píši v minulém díle? To je BTR - siluetní stavba motocyklu Laurin Klement  
z let 1904 typ Dourdan, osazená motorem 2T o obsahu 50ccm a bude sloužit pro jízdy v rámci volnočasových aktivit 
zájemců o jízdy na speciální dráze, která je připravována v Liberci v centrále firmy Brookdale s. r. o. a nebo prakticky 

kdekoli, kde je možno vytyčit nějaký ovál tak, aby byl uzavřen a mohlo se v něm bezpečně jezdit a zažít tak pocity 
jezdce z let 1904, který se řítí vpřed na stroji delším než je z dnešního ohledu obvyklé, s řídítky daleko roztaženými, 
přidřeplý, s koleny svírajícími nádrž, pod níž je umístěn vrčící motor. 

Dalšími vyrobenými stroji je siluetní stroj FLY MERKEL, který stavbou podvozku je kopii oválových strojů 
jezdících kolem roku 1910 v USA. Budou stavěny ještě stroje INDIAN, HARLEY-DAVIDSON a nezapomíná se ani na 
české LAURIN-KLEMENT. 

Minulá sezona byla více než příznivá. Stroj Norton postavený v této dílně absolvoval celkem tři závody, 

projevovaly se potíže, které jsou při každém takovémto novém zrodu stroje, kdy prakticky první rok si součástky na 

sebe zvykají. Závod od závodu se stroj zlepšoval, problémy se dařilo řešit a při posledním závodě skončil jezdec Petr 
Oplištil na skvělém osmém místě. 

Po skončené sezoně byl stroj odvezen do Liberce, kde bude opětně rozložen do posledního šroubku  
a začne pomalá a zdlouhavá příprava na sezonu 2016. 

V dílně se dále pilně pracuje na dalších typech BTR-board trackových strojů a jistě při některé z příležitostí 
budeme mít možnost tyto stroje spatřit v plné jízdě a mohlo by to být například při pořádání Dnu dětí zde ve 

Dvorech, kdy by Svazarmovské motocykly a garáže mohly předvést nejen našim dětem, ale i všem občanům co to 
vlastně v malé dílně vzniká. 

František Sladký – předseda spolku 

SVAZARMOVSKÉ MOTOCYKLY A GARÁŽE 
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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 

 


