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Zdarma
V tomto čísle najdete:

ZPRAVODAJ V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ NA:

Informace z naší školy str. 3
Med, včely, včelaři – předjaří str. 4

www.dvory-veleliby.cz/zpravodaj

Sokolovna – str. 9-10

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že v poslední době slýchám více kladných, než záporných ohlasů na práci našeho zastupitelstva. Rádi slýcháme
vaše dotazy a prosby, s kterými se snažíme vždy pomoci.
V prvním čtvrtletí letošního roku jsme se na obecním úřadu zabývali především započetím příprav na akce naplánované pro
letošní rok. Jsou to vypracování projektové dokumentace na budovu sokolovny a s tím související žádosti o dotace
a o stavební povolení, dořešení shromažďování a odvozu tříděného odpadu včetně bioodpadu, rekonstrukce chodníků
ve Dvorech, oprava sociálního zařízení v MŠ, prořezy stromů, keřů a roští na obecních pozemcích a stále aktuální
problematika s provozováním vodovodu a kanalizace.
Poté co jsme se dozvěděli o plánované rekonstrukci hlavní pozemní komunikace v obci Dvory z fondu Středočeského kraje,
se stala prioritní akcí druhá etapa opravy chodníků ve Dvorech. Oprava se bude týkat všech vjezdů při hlavní silnici,
obrubníků a chodníku u autobusové zastávky. Chodníky bude opravovat firma Halko s.r.o., která splnila všechny podmínky
výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu a nejdelší záruční dobu. I nadále budeme žádat o rekonstrukci silnice v obci
Veleliby, jelikož té se tato oprava netýká.
Začátkem dubna jsme poptávali projektanta na zhotovení projektové dokumentace na budovu sokolovny. Zpracování
dokumentace je dlouhodobější záležitost a z tohoto důvodu se sokolovna nějaké rozsáhlejší rekonstrukce dočká nejdříve
v příštím roce. Po zhotovení prvního návrhu bude projekt zveřejněn pro případné připomínky občanů. V letošním roce
vyřídíme veškerá potřebná povolení a pokusíme se započít s drobnějšími opravami, jako jsou nové rozvody v bytě správce
budovy nebo zakoupení zatemňovacích rolet do oken, které jsou využívány při sportovních turnajích i divadelních
představeních.
Opravu nevyhovujících záchodků v MŠ provede p. Čapek během letních prázdnin Základní a Mateřské školy.
Ve shromažďování odpadu proběhly pouze drobné změny. Tou nejvýznamnější změnou je možnost nepřetržitého přístupu
ke kontejneru na bioodpad ve skále ve Dvorech a na sběrném místě ve Velelibech. Dalšími jsou přestěhování kontejnerů
ve Dvorech na obecní dvůr, umístění nových kontejnerů na papír na sběrná místa ve Dvorech i Velelibech.
Dalším úkolem pro nás byl prořez stromů, který započal již v loňském roce během oprav chodníků ve Velelibech, když jsme
byli nuceni pokácet letitý strom u pohostinství. Ve Dvorech se začalo vyřezáním roští před sokolovnou z důvodů bezpečnosti
chodců a udržování pořádku v této lokalitě. V letošním roce se dočkali prořezu také stromy ve Dvorech na návsi, roští
na polní cestě do Kamenného zboží, jež bylo prořezáno v rámci brigády obou dotčených obcí a zatím poslední zásadnější
úpravou bylo vyřezání starých neudržovaných tújí v ulici „u Kampeličky“.
Jiné významnější akce pro letošní rok zatím neplánujeme, jelikož jsme limitováni obecním rozpočtem. Chtěl bych poděkovat
spoluobčanům za jejich připomínky k dění v obci, které jsou cenným přínosem a inspirací pro další rozvoj obce.
Aleš Břetenář – místostarosta obce
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INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY
Někteří z nás se ani nestačili rozkoukat a již tu máme závěr školního roku
AKCE ZŠ a MŠ Dvory,
2015/2016. Čeká nás nemalý úkol zhodnotit nejen svou práci, ale hlavně práci svých
II. pololetí šk. r.
žáků a vlastně ani nevíme, co je těžší.
2015/2016
Domníváme se, že se nám toho hodně podařilo. Chystané akce ZŠ a MŠ se
Květen
setkaly s velkým zájmem a kladným ohlasem dětí, rodičů i veřejnosti (např.
Čarodějnice, návštěva v Hasičském sboru Mladá Boleslav, dopravní hřiště, Dětský
4. 5. exkurze Hasičský
den, atletické závody a možná i školní stanování…) a to je jen zlomek našich aktivit
záchranný sbor Mladá
jak školních tak mimoškolních.
Boleslav ZŠ, MŠ
V rámci projektu „Den Země“ se snažíme všímat si svého okolí (odpadky kolem
9. 5. dopravní hřiště ZŠ
nás). Rozhodli jsme se projít dětské hřiště, sad
23. 5. divadelní
a park, kde jsme s dětmi posbírali PET láhve,
představení v MŠ Straky
papírky a jiné.
28. 5. Dětský den
V letošním školním roce se nám daří i lépe
30. 5. závěrečný výlet
komunikovat s rodiči žáků, což přispívá ke
ZOO Liberec s
zlepšení klimatu ve škole. Vzájemná úcta
výchovným programem
a pochopení, je to, co by nás mělo posouvat
(ZŠ, MŠ)
dál. S dětmi se snažíme hovořit otevřeně
Červen
a přiměřeně jejich věku o všech tématech,
16. 6. atletické závody ZŠ
která je zajímají. Někteří bohužel, ačkoliv se to
22. 6. – 24. 6. stanování
nezdá, to vůbec nemají lehké. Přibývá žáků
ZŠ
s výukovými problémy, a také s poruchami
nocování předškoláků –
chování. S těmito dětmi musíme pracovat
termín dle počasí MŠ
odlišnými metodami a velice záleží, jaký postoj
k tomuto zaujmou rodiče.
24. 6. pes fotbalista –
Od 1. 9. 2016 nás čeká i tzv. inkluze. Rodiče
rizika chování, týraný
postižených dětí, jak fyzicky tak mentálně si budou moci zažádat o umístění svého
pes, opuštěný pes (ZŠ,
dítěte do běžných základních škol. Opět nás pedagogy čeká velká psychická zátěž,
MŠ)
mnoho administrativy a doplňování si studia z oblasti speciální pedagogiky
27. 6. školní olympiáda
a psychologie.
ZŠ
Na naší škole proběhlo také dotazníkové šetření „Mapa školy“.
Dotazníkové šetření je zaměřené na klima školy. Na základě jeho výsledků může škola pozitivně ovlivňovat svůj
chod a předcházet vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů i učitelů.
Dotazováni byli rodiče, žáci i pedagogové.
Všem, kteří se tohoto šetření aktivně zúčastnili, moc děkujeme.
Kritéria dotazníkového šetření: 1) kvalita výuky
2) chování a výchova
3) atmosféra školního prostředí
4) vnější vztahy
5) materiální podmínky
Těší nás, že u většiny kritérií byla naše škola hodnocena nadprůměrně jak rodiči, žáky, tak i pedagogy v porovnání
s ostatními zúčastněnými školami.
I v mateřské škole proběhlo dotazníkové šetření s názvem „Mapa mateřské školy“.
Dotazováni byli rodiče a pedagogové MŠ. Tak jako v základní škole bylo šetření zaměřené na klima školy.
Z celkového počtu 21 rodičů dotazník odevzdalo 17 rodičů a 2 paní učitelky. Šetření bylo dobrovolné a anonymní.
Otázky byly tématicky rozděleny do několika skupin:
hodnocení MŠ, Školní vzdělávací program
vybavení
vnitřní vztahy
průběh vzdělávání
spokojenost v MŠ
vnější vztahy a spolupráce s rodiči
školní nej
Výsledné hodnocení naší MŠ bylo většinou oproti ostatním zúčastněným MŠ hodnoceno rodiči i učiteli kladně.
Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili a věříme že tato výsledky přispějí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávací práce
v MŠ a pozitivně ovlivní chod naší mateřské školy.
Na našich webových stránkách najdete další podrobnosti tohoto šetření. www.zsmsdvory.cz
Jarmila Blažková – ředitelka MŠ a ZŠ Dvory

MED, VČELY, VČELAŘI – PŘEDJAŘÍ
Plodování včelstev začíná po slunovratu v zimním období, kdy jsou včelstva vlivem chladu stažena do chumáče.
Jejich činnosti probíhají skrytě. S příchodem předjaří a jara, kdy je počasí velmi rozdílné, využijí včely každý den, kdy
teplota stoupne nad +10 °C a vylétají pro vodu a pyl, který potřebují pro odchování nové generace včel. Nabídka
pylu není v této době příliš velká. Dokvétá líska, kvete olše lepkavá, vrba, podběl a sněženky. Jedno včelstvo
spotřebuje za rok asi 30 kg pylu. V této době musí být ve včelstvu také alespoň 5 kg medných zásob. Pokud je zásob
méně, musí se včely dokrmit medocukrovým těstem, které se položí na horní rámky pod víko. Přínosy pylu způsobí,
že se rychle zvětšují plochy plodu jarní generace včel, které nahradí zimní dlouhověké včely.
Včely se dožívají různého věku. Matka žije 3-4 roky. Od jara do podzimu naklade až 1500 vajíček denně. Trubec žije
asi 6 týdnů. Dělnice se dožívají na jaře a v létě, kdy je včelstvo v plné činnosti 6-8 týdnů. Zimní dlouhověké včely,
které se líhnou v srpnu, září nebo říjnu, žijí do jara, kdy je jejich úkolem odchovat jarní generaci včel. Do úlu se
v této době vkládají stavební rámky pro odchov trubců a mezistěny pro stavbu dělničího díla.
Na začátku kvetení stromů se obydlí včel rozšíří. Na plodiště se položí mateří mřížka a na ni se dá medník.
Do medníku se dají souše, které včelař uschoval v minulém roce pro vytvoření medu.
Včely dělnice rozdělujeme na mladušky a létavky. Létavky vykonávají práci mimo úl. Mladušky mají na starosti
všechny práce v úlu. Zahřívají a krmí plod, matku a trubce, vylučují vosk pro stavbu plástů, čistí starší plásty
a hlídkují na česně.
Od létavek přebírají nektar a zpracovávají ho na med. Dbají o čistotu úlu a tmelí škvíry propolisem. Při nepřízni
počasí jim v těchto procesech pomáhají i létavky. Větrají, odpařují vodu ze zásob medu nebo čistí dno úlu.
V květnu a červnu se včely rojí. Rojivost je přirozená vlastnost včel. Včelstvo se rozdělí na dvě části. V každé jsou
zastoupeny včely dělnice, létavky, mladušky a trubci. S rojem vyletuje stará matka. V úlu zůstává matka nově
vylíhlá. Rojové včely mají na starosti najít si nové obydlí. Jsou mírné, protože jsou nasátá medem. Nesou si s sebou
asi 3 kg zásob. Při usazení roje si včely rychle vystaví nové dílo.
Rozvoj včelstva vrcholí na začátku července, kdy je ve včelstvu 1 matka, 300-600 trubců a 40 000-50 000 dělnic,
vajíčka, plod, zásoby medu, pylu a včelí dílo z vosku (plodové a medné plásty). Na závěr mi dovolte, abych použila
můj oblíbený citát od Veroniky Souralové, která se již spousty let systematicky věnuje fotografování hmyzu,
především včel.
„Jsme nadšeni ze života včel, kde vše má pevný řád, zákonitosti a principy. Díky tomu, vše v jejich společenství
funguje. Nám lidem nezbývá, než být fascinováni a tiše jim závidět.“
Marie Jiroušová – místní včelařka

STALO SE
Divadelní představení: Mistr Jan aneb Naše
kaše
Tato hra napsaná Vladimírem Zajícem,
režírovaná Jaroslavem Vondruškou (rozhovor na str.
8) a hraná Divadelním spolkem Vojan Libice nad
Cidlinou ve dvorské sokolovně 27. 2., diváky zavedla
k Lipanům 29. května 1434, tedy večer před bitvou,
kterou všichni známe z dějepisu jako tu nejznámější
z celých husitských válek. Děj této hry se však
odehrával, jakoby na pozadí této velké historie
a vyprávěl příběhy obyčejných potulných kejklířů,
kteří se shodou okolností ocitli mezi ležením husitů
a Panské jednoty. Tito komedianti si tak večer,
na jehož konci čeká jistá smrt, krátili hraním
s loutkami, na kterých ukazovali důležité historické
mezníky té doby.
Matěj Prášil – redaktor

Velikonoční vyrábění pro děti
17. 3. se v naší škole uskutečnilo velikonoční
vyrábění pro děti. Děti si mohly vyrobit omotávaného
zajíčka, kuřátko jako zápich, kytičky z papírového
lýka, velikonoční přáníčko nebo ozdobit perníčky.
Účast byla pěkná a přišly i děti, které do naší školy
nechodí.
Martina Prášilová – zastupitelka

členů TJ Dvory. Situaci zachránili naši občané a děti,
kteří dorazili a moc jim děkujeme. Též děkujeme
firmě Montamilk, s.r.o. v čele s panem Bičákem
za zapůjčení techniky s obsluhou a za občerstvení
ve formě kančího guláše. Zvláštní poděkování patří
panu Jiřímu Burešovi, zaměstnanci firmy Montamilk
s.r.o., který se brigády účastnil v rámci svého volného
času, tj. zcela bez nároku na mzdu.
Během pěti hodin se okolí polní cesty
změnilo k nepoznání, makala technika a brigádníci
pracovali jako mravenci. Výsledkem jsou opravdu
uklizené a prořezané příkopy, hromady roští a směsi
hlíny se sutí. Odvezlo se 7 kontejnerů. Na úhradě
likvidace odpadu se podílely obě obce rovným dílem.
Cena likvidace byla 20 000,- Kč.
Brigádou jsme utužili vztahy mezi oběma
obcemi a pomohli přírodě (i když co si budeme
namlouvat, ten odpad se tam jen tak nevzal). Zkrátka
dobrá věc se podařila… určitě se zajděte podívat…

Řehtání
Jak už bývá zvykem, i tento rok začalo
ve čtvrtek 24. 3. v 15:00 řehtání. Jak možná někteří
z vás vědí, tato tradice vznikla díky tomu, že kostelní
zvony tzv. odlétají do Říma. Jak už bylo napsáno výše,
chlapci („řehtači“) začínají ve čtvrtek v 15 hodin, poté
jdou ještě v 17 hodin, další den chodí v 5, ve 12, v 15
a v 17 hodin, v sobotu jdou ještě ráno v 5 a poté
„řehtači“ obcházejí dům od domu a „vyřehtávají“ si
odměny (peníze a vajíčka), ty pak spravedlivě
rozdělují mezi „řehtače“. Tato tradice se v naší
vesnici drží již spousty let a nezbývá, než doufat, že
tady ještě několik let zůstane.
Matěj Prášil – redaktor

Brigáda v okolí polní cesty Kamenné Zboží
– Dvory
V sobotu 2. 4. 2016 uspořádala Obec Dvory
a Kamenné Zboží spolu se spolky v obou obcích
brigádu, jejímž cílem bylo uklizení příkopů od letitých
navážek suti a dalších druhů odpadů. Spolky
Kamenného Zboží se zúčastnili v hojném počtu, přišli
členové mysliveckého sdružení, rybářského spolku,
sportovců a dobrovolných hasičů, dokonce dorazil
i bagr. Ze Dvorů účast členů spolků hojná vůbec
nebyla, mě osobně zklamala účast resp. neúčast

Martina Prášilová - zastupitelka

Nové koše nejen na psí výkaly
Obec Dvory nainstalovala nové koše
u místního hřbitova, u nové zástavby (u Červinků),
u sokolovny ve Dvorech a na začátek polní cesty
na Čilec (u Sobotů), jejichž cílem je naučit občany,
kteří venčí své psy, sbírat výkaly po svých miláčcích.
Do košů je možné dávat i běžný odpad – myšleno
pytlíky
od
bonbonů,
brambůrků,
obaly
od energetických nápojů apod. Toto se týká místní
omladiny, která trousí odpadky, kde je napadne.
Věříme, že všichni chceme mít obec upravenou
a nově instalované koše k tomu jistě přispějí.
Martina Prášilová – zastupitelka

Divadelní pohádka: Neohrožený Mikeš
V neděli 10. 4. se i děti dočkali ve dvorské
sokolovně své pohádky. Divadelní soubor Vojan
Libice nad Cidlinou zde uvedl svou pohádku
Neohrožený Mikeš, na motivy stejnojmenné pohádky
od Boženy Němcové. Divadelní soubor pod taktovkou
Jaroslava Vondrušky (rozhovor na str. 8) vypravoval
známý příběh o silném Mikešovi a jeho dvou

kamarádech, kteří se společně vydali zachraňovat
princezny, uvězněné v jeskyním království, zlým
černokněžníkem.
Po
úspěšném
osvobození
princezen, se však přátelé Mikeše pokusí zbavit, to se
jim ovšem nepodaří, a tak pohádka naštěstí končí
dobře.
Matěj Prášil – redaktor

a rodičů, aby se poté přesunuli na dvůr místní
hospody a zde si opekli jednoho z prvních letošních
buřtů.

Den Země
V sobotu 23. 4. 2016 proběhl ve Velelibech
Den země. Společně jsme uklidili náves a věnovali se
údržbě, renovaci a osetí travních ploch v obci.
Zároveň byl obnoven nátěr dřevěného oplocení
sběrného dvora. Velký dík za pomoc patří panu
Havelkovi, který i když není členem sdružení,
nevynechá žádnou akci, pořádanou sdružením.

Roman Šebela – zastupitel

Čarodějnice ve Dvorech
Stejně jako ve Velelibech i ve Dvorech se
30. 4. konalo tradiční pálení ohňů na místní střelnici.
Akci organizoval střelecký klub pod vedení
p. Davídka. Na akci si bylo možné opéct vuřt, nebo
ochutnat točené pivo, či limonádu.

Matěj Prášil – redaktor

Cyklistický závod Klárky a Kuby

Roman Šebela – zastupitel

Beseda s Policií ČR
Občané se mohli v úterý 26. 4. dozvědět
o nových reflexních bezpečnostních prvcích, nutných
k pohybu chodců i cyklistů po silnici. Na závěr byli
účastníci obdarování reflexními prvky.
Matěj Prášil – redaktor

Čarodějnice ve Velelibech
S ukončením dubna jsme jako tradičně
zapálili 30. 4. 2016 ohně a upálili čarodějnici.
Na hřišti u kostela se sešlo asi 20 místních dětí

V sobotu 7. 5. 2016 se ve Velelibech konal
první ročník cyklistického závodu. Na startu se sešlo
celkem sedmnáct závodníků ve dvou věkových
kategoriích. Na dvou tratích proběhly urputné boje
a v cílové rovince bylo umístění následující: mladší
kategorie 1. Jakub Šebela, 2. Antonie Senohrábková,
3. Matyáš Hořínek. Starší kategorie 1. Tomáš Bureš,
2. David Červený, 3. Dominik Kulka.
Roman Šebela – zastupitel

Střípky z historie obce
Ve čtvrtek 12. 5. uspořádala obec první ze
série přednášek pana Ing. Františka Formánka
s názvem Střípky z historie obce.
Matěj Prášil – redaktor

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Usnesení č.18/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku
2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši
2.526.097,80 Kč.
Usnesení č.19/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje účetní závěrku
ZŠ a MŠ Dvory a převedení zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 87.055,89
Kč
do rezervního fondu p.o..
Usnesení č.20/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Vyhlášení
Veřejné výzvy č. 2/2016 – Rekonstrukce chodníků
Dvory II.
Usnesení č.21/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výměnu
vstupních dveří do Pohostinství ve Velelibech č.p. 7.
Usnesení č.22/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č.1,2.
Usnesení č.23/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje provedení
výběrového řízení na opravu elektroinstalace,
napojení na kanalizaci a zavedení plynu v bytě
v budově Sokolovny Dvory.
Usnesení č.24/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Dvory a Městem
Nymburk upravující výkon agendy speciálního
stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.
Usnesení č.25/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje krátkodobý pronájem
objektu Střelnice Dvory za účelem výcviku Policie ČR.
Usnesení č.26/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje refundaci platů
pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Dvory – jedná se
o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu
příspěvkové organizace ve výši 60.000,- Kč ročně –
přesun z příspěvku zřizovatele.
Usnesení č.27/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje zveřejnění
záměru na prodej areálu Střelnice Dvory.

Usnesení č.28/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje umístění
zpomalovacích pásů na komunikaci před budovou ZŠ
a MŠ Dvory.
Usnesení č.29/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje komisi pro
otevírání obálek pro veřejnou výzvu č. 2/2016 –
Rekonstrukce chodníků Dvory II. ve složení: Předseda
komise: Martina Prášilová, členové: Roman Šebela,
MiIan Bureš, Pavlína Červinková, Andrea Luňáčková.
Usnesení č.30/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje posun oplocení a
vrat v areálu „Skály Dvory“ včetně zpevnění
komunikace před areálem.
Usnesení č.31/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové
opatření č. 3.
Usnesení č.32/2016
Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření
Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na pozemek pod
budovou Sokolovny, který bude uzavřen mezi obcí
Dvory a Českou obcí sokolskou.
Usnesení č.33/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou fotopastí
pro zajištění pořádku v obou obcích.
Usnesení č.34/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy
o poskytování pravidelných ročních služeb v oblasti
BOZP včetně zpracování potřebné dokumentace,
která bude uzavřena mezi obcí Dvory a společností
EXTÉRIA, s.r.o..
Usnesení č.35/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních prostředků,
která bude uzavřena mezi obcí Dvory a TJ Dvory.
Usnesení č.36/2016
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy
o zemědělském pachtu č. 47 uzavřenou mezi Obcí
Dvory a a SEMOU Nymburk, spol. s.r.o..

ROZHOVOR S JAROSLAVEM VONDRUŠKOU
Zde si můžete přečíst rozhovor s režisérem a vedoucím divadelního spolku Vojan Libice nad Cidlinou. Spolek
ve dvorské sokolovně vystupoval tento rok hned dvakrát. Nejprve s představením Mistr Jan aneb Naše kaše
a po druhé s pohádkou Neohrožený Mikeš. Tento rozhovor vznikl po druhém představení, tj. Neohroženém
Mikešovi.
Proč právě Vojan?
My, když jsme v Libici obnovili v roce 1969 ochotnickou činnost, tak jsme neměli žádné informace o předcházejících
spolcích, a tak jsme si na ustavující schůzi zvolili jméno Vojan. Vojan byl význačný herec Národního divadla, který
jako první přišel s psychologickým herectvím.
Kde je Vaše domovská scéna?
Naše domovská scéna je v Libici nad Cidlinou v kulturním domě.
Jak dlouho fungujete?
Ustavující schůze byla již v únoru 1969, ale začali jsme zkoušet již v roce 1968.
Kolik máte členů?
Máme 56 dospělých členů a deset dětí.
Kostýmy na představení máte vlastní nebo si je půjčujete?
Kostýmy máme vlastní a necháváme si je šít u velmi dobré švadleny, která má vystudovanou vysokou školu
návrhářství. Obvykle to probíhá tak, že si přečte text, zkonzultuje to, spíše než se mnou, s mojí manželkou a potom
připraví návrh, který po schválení i ušije.
Kolik Vás zde vystupovalo?
Tady na jevišti bylo 11 lidí, ale dohromady patnáct i s lidmi co se starají o techniku apod.
Kolik máte představení v repertoáru?
Momentálně máme v repertoáru osm inscenací, tři pohádky a pět představení pro dospělé.
Děkuji za rozhovor a těším se někdy příště nashledanou.
Matěj Prášil – redaktor

SOKOLOVNA
V závěru roku 2014 obec koupila zdejší Sokolovnu. Soudní znalec při odhadu ceny nemovitosti zohlednil
přístavbu divadelní scény s příslušenstvím z počátku 60. let 20. století. Rovněž prokazatelné náklady hrazené obcí
na opravy a běžnou údržbu byly vzaty v úvahu při stanovení konečné ceny. Kupní smlouva byla uzavřena mezi
Českou obcí sokolskou, majitelkou Sokolovny a obcí Dvory, zastoupenou starostkou Marií Hodboďovou. Konečná
kupní cena za objekt Sokolovny byla dohodnuta ve výši 1 000 000Kč.
Jaké však byly začátky Sokola a Sokolovny?
Tělocvičná jednota Sokol Dvory začínala svoji činnost v roce 1922. V následujícím roce probíhala parcelace pozemků
zdejšího dvora, jehož původním majitelem byl hrabě Moric Bethmann z křineckého panství. Sokol požádal o
přidělení pole, dnešní sokolské cvičiště, se záměrem používat pozemek pro letní cvičiště a dětské hřiště. Pole bylo
Sokolu přiděleno za úřední cenu 5 448Kč. Zakoupené pole bylo na jaře roku 1924 zoráno, uvláčeno a oseto jetelem.
Za jetel utržili Sokolové při dražbě 1 340Kč, druhá tráva vynesla 770Kč. Cvičiště bylo každým rokem
obhospodařováno tak, aby zajišťovalo potřebný finanční obnos do pokladny. Radost ze získaného pozemku vyvolala
myšlenku ohraničení celého cvičiště lipami. Stromky dodal zahradník Vagenknecht ze Všejan po 11Kč. Každý člen
Sokola zakoupil a zasadil po jednom stromku. Mnozí do vykopané jámy uložili ke kořenům lahev se vzkazem pro
další generace.
Od počátku svého působení našel Sokol zázemí v hostinci u Šmolky. Zde se schůzovalo, pořádaly přednášky k
významným výročím českého národa, hrálo divadlo, pořádaly zábavy a při špatném počasí a v zimě se zde
pravidelně cvičilo. Byla zde umístněna i sokolská knihovna.
Veškeré náklady na chod Sokola, zakoupení nejnutnějšího sportovního nářadí a vybavení divadelní scény byly
hrazeny ze sokolské pokladny. Ta se naplňovala především z pořádaných tanečních zábav, divadelních představení,
tělocvičných besídek a okrskových cvičení pořádaných na zdejším cvičišti.
V závěru roku 1927 došlo k neshodám s hostinským Šmolkou. Stále složitější bylo jednání o výši pronájmu při
zábavách a divadelních představeních. I cvičení v zimních měsících mezi šňůrami mokrého prádla zhoršovalo situaci.
Spor vyvrcholil přestěhováním naproti do hospody u Černých. V krátké době docházelo i zde k neshodám. Při
výborové schůzi v dubnu 1929 došlo k prudké hádce mezi členy výboru a hospodským. Jednání bylo přerušeno a
dokončeno příští den ve Velelibech, v hostinci sokolského příznivce Žižky.
Bylo rozhodnuto postavit na cvičišti vlastní budovu, která by sloužila jak tělovýchově, tak společenským akcím. Na
založený stavební fond složili členové výboru ihned po 10Kč a usneseno, aby každý člen Sokola upsal 100Kč jako
bezúročnou půjčku do deseti let nevypověditelnou. V dalších dnech žila jednota jenom myšlenkou nové Sokolovny.
Začala příprava stavby. Na cvičišti se vyráběly cihly. Na výrobě se podíleli staří cihláři, železniční zaměstnanci, ženy a
mládež. Rybníček v rohu cvičiště je dodnes tichým pozůstatkem těžby hlíny na výrobu cihel. Bylo jich vyrobeno na
80 000ks. Písek se dovážel z pískového lomu ve Strakách, opuka do základů se těžila ve zdejší Skále. Vápno daroval
cukrovar v Nymburce. Velký propagátor sokolské myšlenky hrabě Alexandr Thurn Taxis věnoval z loučeňských lesů
dřevo na vazbu střechy. Dopravu materiálu koňskými potahy zajišťoval zdarma majitel zdonínského statku Vratislav
Čermák. Všechny přípravné práce sokolové prováděli sami a většina materiálu byla darována nebo koupena za
symbolickou cenu. Stavební dokumentace a provedení stavby bylo zadáno staviteli ing. Pfeifrovi z Nymburka.
Psal se 1. červen 1929, kdy stavba začala kopáním základů. Duší celé stavby byl František Kořínek st. se synem
Aloisem. Vlastní stavba začala na 7. srpna a na Boží hod vánoční se v nové budově představil ochotnický spolek
Sokola Všechlapy divadelní hrou Páter Vojtěch. Silvestrovská zábava byla v režii domácích ochotníků. Návštěva byla
veliká a výtěžek z obou představení byl nad očekávání. Když byla stavba dokončena, rozjel se František Kořínek
poděkovat loučeňskému hraběti. Zároveň mu předal pozvání na I. sokolský ples. Ten za pozvání poděkoval a na
podporu Sokola věnoval částku 1 000Kč.
Hledala se každá koruna na umořování dluhu ze stavby. Členové Sokola upisovali dohodnuté podíly a podle svých
možností je spláceli. Na přechodnou dobu byly zvýšeny členské příspěvky. Prodávaly se barevné papírové bloky s
nápisem „STAVBA SOKOLOVNY – 1 cihla =1Kč“. Bloky se prodávaly mezi občany obce, v sousedních jednotách i v
nymburských dílnách Československých státních drah. Stavitel Pfeifr všechny plány potřebné ke kolaudaci zhotovil
zdarma. Pronajímala se schůzovní místnost a sál pro další spolky. Vítaná byla podpůrná divadelní představení
ochotníků ze sousedních obcí. S největším věřitelem ing. Pfeifrem byl sjednán splátkový kalendář.
Při splácení dluhu se výbor rozhodl podat žádost o podporu u České obce sokolské, prostřednictvím Tyršovy župy v
Kolíně. V žádosti se uvádělo: „ Tělovýchovná jednota Sokol Dvory p. Nymburk žádá bratrskou ČOS o finanční
podporu z výtěžku IX. všesokolského sletu, jenž byl určen na podporu sokolských jednot finančně zatížených neb
jinak k zániku odsouzených, mezi kterými je též naše jednota“ Dopis pokračoval výčtem veškerého úsilí Sokola ve
Dvorech při hledání potřebných peněz a prosbou o nějakou podporu.
Následovalo písemné upřesnění dlužné částky. „ Když posílali jsme Vám naší žádost o podporu ze dne 5. února
1933, měli jsme u firmy Vančura v Křinci úvěr za stavební dříví na Sokolovnu v obnose 10 800Kč. Jelikož nám firma

Vančura ten úvěr vypověděla, byli jsme nuceni se vyrovnati. A tu bylo na výborové schůzi usneseno, že vyzveme
ještě jednou naše členy o bezúročnou půjčku na dva roky, která se na vzdor velmi špatným poměrům u členů sešla
se zdarem a vynesla obnos 9 070Kč, takže jsme úvěr vyrovnali. Tím vznikl rozpor v původní naší žádosti o 9 000Kč,
což jsme Vám opomněli vysvětlit a prosíme, abyste nás laskavě omluvili.
Ve Dvorech 13. dubna 1933, Antonín Hlaváč, starosta.“
Tyršova župa v Kolíně nevzala vysvětlení na vědomí a žádost přeposlala na Českou obec sokolskou v Praze se svým
komentářem. „ Postupujeme k dalšímu vyřízení. Upozorňujeme, že v tvrzeních jednoty vyskytuje se rozpor při
hlášení bezúročných půjček členů. V původní žádosti se mluví o 11 000Kč, v dodatečném přípisu už stouply tyto
půjčky na 20 000Kč. Podotýkáme, že při stavbě sokolovny nepostupovala jednota podle platných řádů. Teprve, když
jsme obdrželi pozvání na slavnostní otevření, zvěděli jsme o stavbě. A nyní jsou zde konce takového postupu.
11. 5. 1933, Josef Truhlář, starosta Sokolské župy na středním Labi“
Výpomoc byla zamítnuta. Uražená ješitnost nadřízených orgánů byla silnější než uznání vykonaného díla. Sokol se
musel v dalších letech vypořádat se zadlužeností sám.
V rámci uplatňování restitučních nároků z počátku 90. let 20. století nastaly pro jednotu nové starosti. Česká obec
sokolská uplatnila požadavek na navrácení majetkových práv od Tělovýchovné jednoty ve Dvorech. Výbor Sokola
písemně odmítl žádost o navrácení majetku s odůvodněním, že jednota je samostatným sdružením občanů a
obnovuje svoji činnost a své právní postavení, které měla k 31. lednu 1948. Bylo poukázáno i na to, že majetek,
který budovali generace členů Sokola, může patřit jedině Tělovýchovné jednotě jako věrohodnému právnímu
nástupci. Začal dlouholetý spor o budovu Sokolovny a příslušející pozemky zakoupené při parcelaci v roce 1923.
Vyjádření okresního soudu a následně krajského soudu vyznělo ve prospěch ČOS. Ani dovolání u Nejvyššího soudu
České republiky v roce 1999 nepřineslo požadovaný zvrat. Do katastru nemovitosti byla Sokolovna a k ní příslušející
pozemky zapsány na listy vlastnictví ČOS.
Současná koupě Sokolovny obcí připomíná pohádku o sedlákovi, do jehož stáda se zatoulaly dvě kravičky domkáře.
Ten se domáhal jejich navrácení, ale marně. Spor nakonec rozhodoval rychtář. Sedlák je musel vrátit s tím, že
domkář svoje kravičky musel sedlákovi zaplatit.
Skutečnost, že i Sokolovna musela být zaplacena dvakrát, nic nemění na správném rozhodnutí zastupitelů získat
zpět Sokolovnu jako zázemí pro kulturní, společenský a sportovní život v naší obci.
Ing. František Formánek – kronikář obce

ZVEME VÁS
28. 5. ZŠ Dvory – Den dětí
4. 6. Veleliby – Den dětí
10. 6. Veleliby – Noc kostelů – prohlídka kostela; od 19:30 koncert skupiny Suchá větev; od 20:30
vyprávění pana Ing. F. Formánka o historii zvonů v kostele
· září Dvory – Střípky z historie obce – pokračování přednášky pana Ing. F. Formánka
· 10. 9. Dvory – 2. ročník sportovní olympiády
Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estranky.cz; www.zsmsdvory.cz
·
·
·

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB
6. 3. 2016 ve Finále zimní ligy MPu 250 po šesti kolech se vítězem stal Vreštiak Stanislav s nástřelem 991/55 b. Stará
Lysá. Na druhém místě Kopťár Jaroslav 991/50 b. a na třetím místě Vetchý 986/46 b.
19. 3. v sedmém ročníku Prvního jarního výstřelu ve SP a VP 15+15 celkem startovalo 39 střelců. V SP se z 25 střelců
umístil na prvním místě Beneš M. 262 bodů Křinec, 2. místo Battista P. 257 bodů Dvory a na třetím místě
Vondráček V. 256 b. Liberec. Ve VP se ze 14 střelců umístil první Beneš M. 258 b. Křinec, druhé místo Kolda J. 253 b.
Mladá Boleslav, a na 3. místě Starosta P. 248 b. Dvory.
21. dubna uspořádal Letecký klub gen. Karla Mrázka Milovice soutěž 7. tříd s Poděbrad a Milovic. Soutěžilo se ve
čtyřech soutěžních disciplínách družstev ze VzPu. Zvítězilo družstvo A Milovice, druhé A Poděbrady, třetí C Milovice,
čtvrté B Poděbrady a páté B Milovice.
Dále byly od 8. dubna zahájeny pravidelné tréninky mládeže ve VzPu a 30. dubna jsme uspořádali tradiční veřejnou
akci „Pálení ohňů“, které se zúčastnilo na 150 občanů s dětmi. Akce se velmi vydařila.
7. května proběhl u nás na střelnici již 24. ročník střelecké soutěže Velké ceny Dvorů ve SP 30+30. V soutěži
startovalo 27 střelců z Duelu Praha, Mladé Boleslavy, Staré Lysé, Invy Liberec, Křince a samozřejmě Dvorů. Na
prvním místě skončil Petkov P. s 553 b. z Duelu Praha, na druhém místě Beneš M. 545 b. Křinec, třetí místo Chmel
P. 540 b. Duel Praha a z našich 8. místo Starosta P. 520 b., 9. místo Pulda P. 520 b., 11. místo Litera F. 514 b., 12.
místo Vrátný T. 513 b.
František Davídek
Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka;
SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole

FOTBALOVÝ KLUB – BOJ O ZÁCHRANU VE III.TŘÍDĚ OKRESNÍ SOUTĚŽE
Našemu fotbalovému týmu se v letošní sezóně nedaří ale i přesto uděláme vše pro záchranu v soutěži. Velkou
měrou se na tom podílí zranění, která nás provází již od podzimní části. Náš kádr už bohužel není příliš široký a
každé zranění je citelnou ztrátou pro celý tým. Po uzdravení a návratu opor Kudrny a Filipčíka do našeho týmu se
hned v prvním předehrávaném kole zranil Bárta, který se tak přidal k trojici nehrajících (Jebavý, Horáček, Poupa).
Díky tomu se situace příliš nezlepšila ani v jarní části.
Nesvalujme ale veškerou vinu na zdravotní obtíže a na pracovní a soukromé povinnosti. Největší vinu na našich
výsledcích a s tím související špatné postavení v tabulce nesou mizerné výkony hráčů zapříčiněné slabou účastí na
tréninkách. Pokud i nadále chceme zachovat fotbal v naší obci, bude nutná razantní změna. Po skončení sezóny
budeme shánět posily pro následující sezónu tak, abychom rozšířili kádr alespoň o 2-3 hráče. Počet 18 hráčů, který
byl na počátku sezóny, bohužel nevydržel a ztenčil se na pouhých 14. Vzhledem k procentuální účasti některých
hráčů je to nedostačující počet a do zápasů nastupují i hráči s nedoléčenými zraněními.
Aleš Břetenář

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

Montamilk, s. r. o.
·
·
·

prodej kvalitního hnoje skotu
prodej kvalitního lučního lisovaného
sena
v brzké době bude zahájen prodej
syrového kravského mléka, které je
vhodné ke konzumaci a na výrobu
poctivých domácích mléčných výrobků

Kamenné Zboží 206
Nymburk 288 02
tel.: Martina Prášilová 607 813 553
web: www.montamilk.cz
Naleznete nás i na Facebooku

Čalounice
Hana Miškovská
www.miskovska-calounictvi.cz
email: calounictvi.miskovska@seznam.cz
Dvory 32
tel: 325 000 625
mobil: 603 972 783
288 02 Nymburk
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
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