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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; P. Vilímková; Lenka Švadlenková; Božena Soukalová; Kamila Brabcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vážení spoluobčané,  
čtvrtletí nám uteklo jako voda a je mou milou povinností Vás přivítat u čtení dalšího čísla obecních listů. V tomto čísle se dozvíte, co 

je pro Vás v obci aktuálně připravováno, ale také zrekapitulujeme již skončené události, ať již stavební nebo kulturní. 

Oprava vjezdů ve Dvorech byla úspěšně přeřazena mezi ukončené projekty. I přes občasná zdržení a komplikace se vše dokončilo  

v termínu. Na opravu vjezdů měla navazovat rekonstrukce povrchu hlavní silnice. Vzhledem k technickým problémům firmy Merit 

Bau CZ a.s., která vyhrála výběrové řízení, na rekonstrukci silnice ve stanoveném termínu nedošlo. Oprava byla přesunuta na 

měsíce listopad a prosinec. Silnice je ve vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, tudíž nemáme možnost 

ovlivnit termín nebo kvalitu odvedeného díla. Snažíme se upozorňovat vlastníka komunikace na vzniklé potíže při práci, ale 

komunikace nebývá vždy jednoduchá. V těchto měsících je rekonstrukce závislá i na počasí a proto doufáme, že počasí bude 

alespoň trochu přát a dočkáme se dokončení rekonstrukce v letošním roce. 

Stále se také snažíme o výměnu povrchu vozovky v obci Veleliby, která jak všichni víme, nebyla zařazena do plánu oprav pro letošní 

rok. Pro mě i pro celé zastupitelstvo to byl nečekaný krok KSÚS jako vlastníka zmíněné hlavní komunikace. Nevzdáváme se  

a nadále žádáme o opravu této silnice.  

Ve Velelibech měla Správa železniční dopravní cesty zrekonstruovat přejezd trati, což z kapacitních důvodů neuskutečnila a musela 

se tato oprava přesunout na rok 2017. Oprava má být provedena během letní celozávodní dovolené firmy Škoda auto a.s. tak , aby 

byl co nejméně omezen provoz na trati. 

V těchto dnech na obecním úřadu připravujeme návrh rozpočtu na příští rok. Do rozpočtu se snažíme začlenit vyčištění dešťové 

kanalizace v obou obcích, vyčištění nádrže ve středu obce Dvory a také částečnou rekonstrukci budovy sokolovny. Na rekonstrukci 

sokolovny se stále zpracovává projektová dokumentace a zjišťují se možnosti financování z dotačních programů. Dále připravujeme 

podklady pro získání dotace na vybudování přístřešku na kontejnery na sběrném místě ve Dvorech a zpevnění příjezdových  

a skladovacích ploch na sběrných místech ve Dvorech i Velelibech. 

Za zmínku stojí i připravované vyasfaltování polní cesty na Kamenné zboží, na němž spolupracujeme s pozemkovým úřadem, který 

bude celou akci financovat. Vzhledem k současné i budoucí dopravní situaci v ulici „U Školy“ jsme zažádali o možnost umístění dvou 

zpomalovacích prahů v této lokalitě. Odbor dopravy nám vyšel vstříc a tak zde budou tyto prahy umístěny. 

Děkuji za Vaše případné připomínky a návrhy, které jsou cenným přínosem naší práce. 

 

SLOVO MÍSTOSTAROSTY 

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 

Aleš Břetenář – místostarosta obce 



 

Počet žáků v ZŠ Dvory 

1. ročník: 2 žáci 

2., 3. a 4. ročník: po 7 žácích  

5. ročník: 5 žáků 

V letošním školním roce navštěvuje naši mateřskou školu  
ve Dvorech celkem 21 dětí, z toho je 7 chlapců  
a 14 dívek, kapacita MŠ je naplněna. Byly přijaty i děti mladší tří let,  letos 

se však nové děti hůře adaptovaly na prostředí MŠ, tudíž všechny činnosti 
byly od počátku školního roku rušnější a často se ozýval z naší třídy pláč. 
Doufáme, že se to již brzy zlepší a tyto děti budou do školky chodit rády 
jako jejich starší kamarádi. 

   Děti v MŠ navštěvují pohybový a keramický kroužek. Oba kroužky vede p. vychovatelka Brabcová.  Od  

1. 9. 2016 je školní družina ZŠ Dvory provozována formou hlídání dětí v MŠ a to od 15 do 16 hodin. Dozor nad 

přihlášenými dětmi vykonávají učitelky MŠ Dvory. Od začátku školního roku můžeme nově využívat výukové 
programy na televizoru s interaktivním rámečkem, což výrazně obohatilo naší vzdělávací nabídku. 

   V měsíci říjnu jsme zhlédli v MŠ divadelní představení „Ententýky“ a žili jsme přípravami na Halloween, 
který jsme již tradičně zakončili průvodem obcí ve strašidelných maskách. Na začátku listopadu nás navštívil cirkus 
„Pavlini“ se cvičenými zvířátky. A co nás ještě do konce roku čeká? Nacvičujeme pilně program na adventní zpívání 
u rozsvěcení stromečku v obci a na vánoční besídku v místní sokolovně. Odměnou za naši snahu nám bude návštěva 
divadelního představení u kamarádů v MŠ Straky „Šípková Růženka“ a předvánoční výlet do Kutné Hory společně se 
žáky naší základní školy. Také se těšíme na tradiční vánoční dílničky s dětmi a jejich rodiči, které budou 7. 12. od 16 
do 18 hodin. 

Dovolte nám závěrem jménem všech zaměstnanců ZŠ, MŠ a ŠJ Dvory popřát občanům klidné a pohodové 
vánoční svátky. 

Lenka Pácalová, vedoucí učitelka MŠ Dvory 

Školní exkurze na letiště Václava Havla v Praze 

Co všechno je potřeba udělat před startem letadla? Kolik aerolinek létá do Prahy? Jací jsou nejneobvyklejší 
zaměstnanci letiště? Jak vypadá nejluxusnější letadlo v České republice? To jsou otázky, které si mnozí z nás jistě 
kladou ve spojení s pojmem letiště. V rámci vyučování jsme se rozhodli dětem zpříjemnit klasickou výuku prvouky, 
kde jsme zrovna probírali dopravní prostředky a tak jsme vyrazili na exkurzi na letiště Václava Havla v Praze.  

Pro ty, kteří si přáli řídit letadlo, pro dámy, které si chtěli vyzkoušet práci letušky i pro malé „zvědavce“, 
kteří milují letadélka, připravilo Letiště Praha zajímavé 
exkurze do zákulisí letového provozu. Na výběr je z 
několika tras, které nás zavedou na runwaye, do 

hangárů i mezi hasiče, vždy připravené vyrazit do 
akce. Letiště má připraveno sedm prohlídkových 
okruhů, při čemž pro naše malé děti z MŠ a ZŠ ve 
Dvorech, byla připravena prohlídka trasy 2, při níž 
jsme jako první navštívili odbavovací prostory 

Terminálu 3, kde jsme prošli „přísnou letištní 
kontrolou“. Po kontrole jsme nastoupili do letištního 
autobusu, kterým začala naše prohlídka. Jako první 
jsme mohli zhlédnout zajímavost – největší a 
nejluxusnější soukromé letadlo, patřící nejbohatšímu 
muži České republiky. Dozvěděli jsme se také něco o 
takzvané biologické ochraně letiště, která slouží k 
zabránění střetu letadel s ptáky a jinou zvěří. Dalším 
bodem naší exkurze byla Záchranná požární stanice, která je vybavena speciální technikou potřebnou k zásahům na 
letišti.  
Z autobusu jsme si mohli prohlédnout požární hangár, ve kterém je celkem 16 stání pro zásahové automobily, které 
mohou vyjíždět z obou stran stanice. Nejvíce nás zde zaujal nový letištní speciál Panther a kontejner se 
zdravotnickým vybavením. Dále jsme autobusem projížděli kolem letadel a seznámili jsme se s činnostmi před 
odletem a po příletu letadla. Na vlastní oči, pár metrů před námi, jsme měli to štěstí zhlédnout zavádění letadla na 
stání. Po projetí letiště jsme zastavili u hlavní dráhy, kde jsme pozorovali vzlétání a přistávání různých letadel, což 
naše děti (i nás) zajímalo asi nejvíce a jelikož nám počasí přálo, viděli jsme toho opravdu mnoho. 

Musíme uznat, že tato exkurze, byla jak pro děti tak i pro nás, učitele, velmi zajímavá a můžeme ji 
doporučit všem lidem, kteří se o létání zajímají. Pražské letiště si totiž během exkurze můžete projít křížem krážem. 
Na výběr máte sedm okruhů, které trvají přibližně 2 hodiny. A nám nezbývá, než se těšit, že taky budeme cestující  
a někam bezpečně poletíme. My teď víme víc, než většina cestujících. 

Pavlína Červinková, DiS. – učitelka ZŠ Dvory 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 
 

 



 

Je podzim. Před úly je klid, jen za slunného dne vyletí pár včel pro vodu. Při poslechu je z úlů slyšet jen 
tiché šumění. Horší ale je, když je z úlů slyšet hlasité hučení. To znamená, že se ve včelstvu něco děje, je něčím 
rušeno. Může to být například tím, že větev při větru klepe do úlu nebo tím, že do úlu vleze myš. To vše lze ale 
napravit. Co však nelze napravit, je to, když včelstvo osiřelo a je tak bez matky. Takové včelstvo zanikne. Tato doba 
se také využívá k přemístění úlů na kratší vzdálenosti. 

V této době, kdy by už ve včelstvu neměl být plod, se provádí fumigace. Fumigace je zbavování včelstva 
roztoče Varroa. Děje se tak pomocí aerosolového vyvíječe, kterým se do úlu po dobu 45 sekund vhání léčivá látka. 
Úl se uzavře na jednu hodinu a Varroa by měl být usmrcen. Zákrok včelám neublíží a provádí se 3x, vždy po 14-21 

dnech. Týden po poslední fumigaci se očistí podložky, do česen se dají zábrany proti myším a do ledna by měl být 
v okolí úlů klid.  

Teď zbývá čas na přebrání souší. To jsou rámečky po vytočení medu. Na příští rok se nechají ty světlé. 
Tmavé, to jsou ty, ve kterých se líhl plod, se vyřežou a vytaví. Vosk se vymění za mezistěny.  

Včelí vosk je po medu dalším důležitým produktem včel. Na tvorbu 1 kg vosku včely spotřebují látky  
a energii odpovídající 3,6 kg medu. Voskotvorné žlázy jsou umístěny na spodní straně zadečku dělnice. Vosk je 
barvy bílé až černé. Nejcennější je z čerstvě postavené divočiny a z víček medných plástů. Divočina je dílo postavené 
volně bez mezistěny. 

Včelí vosk má široké uplatnění. Používá se při výrobě forem, svíček, impregnaci dřeva, plátna či papíru. Je 
také součástí pleťových krémů, používá se ve farmacii, v tiskařství, pekařství, při restaurátorských pracích  
a v mnoha dalších odvětvích. Proto se v poslední době vosku nedostává a začíná se dovážet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Jiroušová – místní včelařka 

 

 

MED, VČELY, VČELAŘI – PODZIM 

 

Včelařské zajímavosti 

· včelí dělnice má hmotnost asi 100 mg, z pastvy v době snůšky přináší najednou asi 40 mg 
nektaru nebo medovice, případně 15 mg pylu v pylových rouskách na zadních končetinách 

· za jeden den donese včelstvo ve snůšce i více než 5 kg sladiny (nektaru z květů rostlin nebo 
medovice vyměšované na dřevinách stejnokřídlým hmyzem) 

· ve včelstvu na vrcholu vývoje je obvykle jedna matka, několik tisíc trubců a až 60 000 dělnic 

· roční spotřeba medu nebo cukerných zásob ve včelstvu činí více než 100 kg, pylu spotřebuje 
včelstvo ročně asi 30 kg 

· včelí matka žije 3 až 5 let, dělnice, které se líhnou na jaře, jen asi 6 týdnů a dělnice, které se 

líhnou po letním slunovratu, se dožívají asi 9 měsíců 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ „VELELIBY 08“ 
SRDEČNĚ ZVE NA 

VYSTOUPENÍ 
PĚVECKÉHO 

SBORU 

ČACHOVICE 
 

 

POD VEDENÍM p. TOMÁŠOVÉ 

26. listopadu 2016 OD 15:00 

VELELIBY - KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA  
 



 

Sportovní olympiáda 

V sobotu 10. 9. 2016 odpoledne se konal 2. ročník 

sportovní olympiády. Děti za doprovodu animátorů 

soutěžily v disciplínách hod na koš, skok daleký, kop 

na bránu, slalom v holínkách, pétanque a střelba 

vzduchovkou. Po soutěžích následoval běh všech 

kategorií, kterého se zúčastnili i muži. Vyhlášení 

výsledků proběhlo na střelnici, někteří vyhráli i dvě 

medaile. Závěrem jsme si všichni opekli vuřty. Počasí 

nám přálo, byl opravdu krásný, slunečný den. 

 

 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Posvícenský turnaj v nohejbale 

V sobotu 24. 9. 2016 proběhl na hřišti ve Velelibech 

další ročník Posvícenského turnaje v nohejbale. 

Počasí přálo a za účasti deseti družstev jsme viděli 

urputné boje, ve kterých nakonec zvítězila trojice 

domácích borců. 

 

Roman Šebela – zastupitel obce 

Přednáška Ing. Františka Formánka – 

Střípky z historie obce 

V podvečer 6. 10. 2016 pokračovala další z cyklu 

přednášek našeho kronikáře pana Formánka, který 

tentokrát zmínil historii školy, výuku a počet dětí ve 

škole v minulosti. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Recitál Pavla Hybeše 

V sobotu 8. 10. 2016 jsme v místním kostele 

opětovně přivítali kytaristu a hudebníka Pavla 

Hybeše. Svým recitálem nás vrátil zpět do teplých 

letních dnů a neodradilo jej ani to, když jsme si 

společně s ním zazpívali. 

 

Roman Šebela – zastupitel obce 

Výlet do Kopidlna a Dětenic  

Ráno 8. 10. 2016 se od zastávky ve Dvorech, 

Velelibech a Čilci rozjel autobus s našimi občany na 

23. ročník Kopidlnského kvítku, kde mohli zhlédnout 

soutěžní květinové vazby, různá květinová aranžmá  

a zakoupit potřeby na zahrádku. Všichni měli ještě 

dostatek sil podniknout návštěvu pivovaru 

v Dětenicích, kde na konci prohlídky obdrželi sklenku 

místního piva. 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ 

Odpoledne 16. 10. 2016 patřila naše sokolovna 

divadelnímu spolku DS Vojan z Libice nad Cidlinou, 

který nám zahrál pohádku „Měla babka čtyři jabka“, 

vlastně to byly čtyři pohádky: „O koze Róze“,  

„O koblížkovi“, „O velké řepě“ a „ O dědečkovi  

a kožíšku“. Tyto čtyři pohádky tvořily díky hře na 

babky a dědky krásný celek. Nechyběly ani melodické 

písně a velké loutky zvířátek, které si po skončení 

představení mohly děti pohladit. Účast byla pěkná, 

přišlo 74 dětí a dospělých. 

STALO SE 

 

 



 

V sokolovně jsme si rovněž poprvé vyzkoušeli nové 

zatemňovací rolety do oken a nové jevištní šály. 

 

 

Koncert hudebního souboru Amadis 

V sobotu 12. 11. zavítal do naší sokolovny ve 

Dvorech amatérský hudební divadelní soubor 

Amadis. Vystoupení bylo rozděleno na dvě poloviny. 

V první polovině představení měli diváci možnost 

zhlédnout a poslechnout písně ze známých českých  

i zahraničních muzikálů a druhou polovinu viděli 

vystoupení na variaci „Tvoje tvář má známý hlas“. 

Vystoupení si zaslouženě sklidilo dlouhé ovace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matěj Prášil – redaktor 

 

Martina Prášilová – zastupitelka obce 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

 
Usnesení č.56/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření dodatku k Licenční smlouvě mezi obcí Dvory a společností TRIADA, 

spol. s r.o.. 

Usnesení č.57/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Dvory  

a Středočeským krajem zastoupeným krajskou správou a údržbou Středočeského kraje. 

Usnesení č.58/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření Licenční smlouvy k prodeji softwaru mezi obcí Dvory a společností 

Softbit software s.r.o.. 

Usnesení č.59/2016 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání záměru na pacht pozemků ve vlastnictví obce - LV 275 - p.č. 251/75, 

251/73, 292/1, LV 1 - p.č. 538. 

Usnesení č.60/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje rozpočtové opatření č. 7. 

Usnesení č.61/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru na realizaci výměny elektroinstalace v bytě v budově 

Sokolovny Dvory – výměnu elektroinstalace bude provádět pan Jaroslav Karel. 

Usnesení č.62/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje výsledek výběru dodavatele na výměnu podlahové krytiny v zasedací 

místnosti a kancelářích obecního úřadu - výměnu provede firma Čížek Poděbrady. 

Usnesení č.63/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje přemístění autobusové zastávky v obci Dvory od domu č.p. 82 před zahradu 

domu č.p. 37. 

Usnesení č.64/2016 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

a smlouvu o právu provést stavbu, číslo IV-12-6020260/VB/1. 

 



 

Ve dnech 6.-7. října 2016 probíhaly nejen v naší obci volby do krajského zastupitelstva a první kolo 

senátních voleb. Druhé kolo voleb do Senátu poté probíhalo 14.-15. října 2016. Jak volby dopadly, už všichni víme, 

pojďme se ale podívat, jak dopadly volby v naší obci v porovnání s celým Středočeským krajem, respektive obvodem 

č. 37 – Jičín. Které strany a kandidáti získaly v naší obci více hlasů než v celkovém součtu? Kteří naopak méně? To vše 

se dozvíte v následujícím článku doplněném o přehledné grafy. 

Krajské volby 

Nejprve se podívejme na výsledky krajských voleb. Zde v součtu celého kraje zvítězilo hnutí ANO 2011 (se 

ziskem 20,76 %), kdyby ve volbách rozhodovala jen naše obec, zvítězila by s velkým rozdílem bezmála 7 % ČSSD 

(26,25 %). V naší obci získala rovněž velké množství hlasů Koalice SPD a SPO (9,49 %), která se tak v obci umístila na 

čtvrtém místě, v součtu celého kraje se však umístila až na místě sedmém s 4,96 %. Naše obec se může rovněž 

pyšnit nadprůměrnou volební účastí (40,99 %) v rámci celého kraje (34,76 %). 

 

 Strana/hnutí Součet kraje (v %) Dvory a Veleliby (v %) 

ANO 2011 20,76 % 19,55 % 

STAN 18,43 % 9,49 % 

ČSSD 13,75 % 26,25 % 

ODS 13,05 % 6,14 % 

KSČM 10,13 % 12,84 % 

Koalice SPD a SPO 4,96 % 9,49 % 

Volební účast 34,76 % 40,99 % 

 

 

Senátní volby (okrsek 1 – Dvory) 

1. kolo 

V senátních volbách v prvním kole zvítězila se 33,64 % hlasů v okrsku 1 – Dvory kandidátka KSČM Věra 

Beranová. V součtu celého obvodu poté skončila na nepostupovém čtvrtém místě s 11,49 % hlasů. V celém obvodu 

pak první kolo vyhrál Tomáš Czernin (TOP 09) s 28,51 % hlasů (v okrsku 1 – Dvory získal tento kandidát v prvním 

kole 28,97 % hlasů). Na druhém postupovém místě se v celém obvodu umístil kandidát hnutí ANO 2011 Jan Malý, 

který v celkovém součtu získal 25,11 % hlasů, v okrsku 1 – Dvory poté 11,21 % (graf a tabulka na druhé straně). 
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  Součet obvodu Okrsek  1 – Dvory 

J. Malý (ANO 2011) 25,11 % 11,21 % 

V. Beranová (KSČM) 11,49 % 33,64 % 

J. Táborský (ČSSD) 14,18 % 14,01 % 

J. Fiala (BEZPP) 7,25 % 9,34 % 

I. Doležal (ODS) 10,25 % 2,80 % 

V. Dryml (BEZPP) 3,18 % 0,00 % 

T. Czernin (TOP 09) 28,51 % 28,97 % 

2. kolo 

 Do druhého kola tak v celém obvodu postoupil Tomáš Czernin (TOP 09) a Jan Malý (ANO). Jan Malý 

v druhém kole získal v součtu okrsku 1 – Dvory 37,14 % hlasů a v celkovém součtu 40,86 % hlasů. Tomáš Czernin 

získal v okrsku 1 – Dvory 62,85 %, v celkovém součtu pak 59,13 % hlasů. Vítězem senátních voleb se tedy jak 

v tomto okrsku, tak v celkovém součtu stal kandidát TOP 09 Tomáš Czernin. Volební účast byla v prvním kole 

nadprůměrná, v druhém potom podprůměrná. 

 

  Součet obvodu Okrsek  1 – Dvory 

J. Malý (ANO 2011) 40,86 % 37,14 % 

T. Czernin (TOP 09) 59,13 % 62,85 % 
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Senátní volby (okrsek 2 – Veleliby) 

1. kolo 

V senátních volbách v prvním kole zvítězily s 22 % hlasů v okrsku 2 – Veleliby dva kandidáti. Dosluhující 

senátor za ČSSD Josef Táborský a kandidát za TOP 09 Tomáš Czernin. V celém obvodu pak první kolo vyhrál Tomáš 

Czernin (TOP 09) s 28,51 % hlasů. Na druhém postupovém místě se v celém obvodu umístil kandidát hnutí ANO 

2011 Jan Malý, který v celkovém součtu získal 25,11 % hlasů, v okrsku 2 – Veleliby se na druhém místě umístila Věra 

Beranová (KSČM) s 18 % hlasů.  

 

  Součet obvodu Okrsek  2 – Veleliby 

J. Malý (ANO 2011) 25,11 % 12,00 % 

V. Beranová (KSČM) 11,49 % 18,00 % 

J. Táborský (ČSSD) 14,18 % 22,00 % 

J. Fiala (BEZPP) 7,25 % 12,00 % 

I. Doležal (ODS) 10,25 % 10,00 % 

V. Dryml (BEZPP) 3,18 % 4,00 % 

T. Czernin (TOP 09) 28,51 % 22,00 % 

2. kolo 

 Do druhého kola tak v součtu celého obvodu postoupil Tomáš Czernin (TOP 09) a Jan Malý (ANO). Jan Malý 

v druhém kole získal v součtu okrsku 2 – Veleliby 45 % hlasů a v celkovém součtu 40,86 % hlasů. Tomáš Czernin 

získal v okrsku 2 – Veleliby 55 %, v celkovém součtu pak 59,13 % hlasů. Vítězem senátních voleb se tedy jak v tomto 

okrsku, tak v celkovém součtu stal kandidát TOP 09 Tomáš Czernin. Volební účast byla v prvním kole nadprůměrná, 

v druhém potom podprůměrná. 

  Součet obvodu Okrsek  2 – Veleliby 

J. Malý (ANO 2011) 40,86% 45,00% 

T. Czernin (TOP 09) 59,13% 55,00% 
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text: Matěj Prášil – redaktor 

Tabulky a grafy: Matěj Prášil – redaktor 

Zdroje dat: www.volby.cz (web ČSÚ) 

 



 

TJ Dvory Vás zve: 

v sobotu 25. 2. 2017 od 20:00 hod. 

na:  

15. Sportovní 

ples 
Místo konání: Sokolovna Dvory 

K poslechu a tanci hraje hudební skupina Grand 

Rezervace míst: Břetenář Aleš na tel.: 721 958 383, na Facebooku, nebo 

na našich webových stránkách 

Výčep plně v režii TJ Dvory 

Prodej lístků do tomboly u vstupu (přijďte v čas) 

Součástí programu je předtančení a bohatá tombola 

Vstupné: 100,- Kč (již v předprodeji) 

www.tjdvory.estranky.cz 

 

Obec Dvory Vás srdečně zve na již tradiční 

ROZSVĚCENÍ 

VÁNOČNÍHO STROMU 

v neděli 27. 11. 2016 od 16.30 hod. u křížku 

vystoupí žáci ZŠ a MŠ Dvory 
 

 
 

 



 

Majetek rodiny Šmolkových byl po skončení války převeden na obec. Do správy obce přešel dům č. 7  
s hospodářskými budovami, polnostmi a domek č. 45, který byl ve velmi špatném stavu a okresní komisí určen  
k demolici. Cerhovi se v roce 1946 vrátili zpět do Jiřic. Hostinec si dále, až do roku 1953, pronajímal Josef Hruška, 
který se v tomto roce přestěhoval do Velelib. Dům zůstal neobsazen, pouze stodola sloužila pro potřeby 
zemědělského družstva. Celý objekt od násilné deportace Šmolkových nebyl udržován a hrozilo jeho sesunutí. 

Z rozhodnutí místního národního výboru začala v roce 1955 generální oprava celého objektu.  
V následujícím roce byla zprovozněna část budovy pro otevření hostince. Hostinec po Šmolkových pronajala obec 
Jednotě Nymburk. První hostinskou v obnovované budově byla paní Košťálová, krátkou dobu zde čepovala Marie 
Krotilová (č. 119) a od prvního dubna 1960 až do roku 2008 stála za výčepním pultem Květoslava Kvízová (č. 118).  

Druhá část budovy se přestavovala na kulturní sál. Slavnostní otevření sálu proběhlo 20. dubna 1957. 
Okresní národní výbor v Nymburce při této příležitosti daroval pro potřeby kulturního sálu televizor. Ten byl v té 
době vzácností a v obci vlastnilo černobílý televizor jen několik rodin. Sál začal sloužit pro všechny akce pořádané 
místním národním výborem, schůzovou činnost spolků a potřeby zemědělského družstva.  

V 60. a 70. letech zaznamenal celý objekt časté stavební úpravy i změnu vlastníka. Po dokončení přístavby 
divadelní scény k budově Sokolovny se tam postupně přemístil veškerý společenský život obce. Původní kulturní sál 
zůstal prázdný. Z rozhodnutí národního výboru byl stavebně upraven na školní jídelnu s vývařovnou a skladem 
potravin. Jídelna pro žáky národní a mateřské školy byla otevřena s novým školním rokem 1. září 1963.  

Významnou událostí v historii domu byl jeho prodej. Místní národní výbor prodal celý dům č. 7 
Spotřebnímu družstvu Jednota Nymburk. Školní jídelna se dostala do pronájmu a její provoz se neslučoval se 
záměrem nového majitele zde vybudovat prodejnu smíšeného zboží s potřebnou prodejní a skladovací plochou. 
Počátkem roku 1968 se jídelna stěhovala do domku vedle školy. Ještě v témže roce byla dosavadní prodejna 
smíšeného zboží u Kořínků přestěhována do nově upravených prostor. 

Dům č. 7 se tak definitivně stal pouze samoobsluhou smíšeného zboží Jednoty Nymburk a hostincem  

s malým sálem pro spolkový život v obci. V květnu 1991 Jednota dům prodává. Pohostinství koupila Lenka Kvízová 
(č. 149) a obchod se smíšeným zbožím Květa Richterová (č. 134), které tuto činnost provozovaly až do roku 2007. 
Dům byl následně prodán a novým majitelem se stal Stanislav Brzák z Nymburka, který obnovil pouze pohostinství. 

 

 

SERIÁL: VÝZNAMNÉ DOMY V ŽIVOTĚ OBCE 

 

 

Pohled na hostinec při jeho opravě v letech 1955-1956. Na omítce ještě zůstává původní nápis 
„Hostinec H. Šmolky“. 

Ing. František Formánek - kronikář obce 

 



 

   

· 26. 11. od 15:00 Veleliby – Rozsvěcení vánočního stromečku, vystoupení Čachovického pěveckého sboru, 

pod vedením paní Tomášové 

· 26. 11. SSK Dvory 9:00 – Soutěž O vánočního kapra 

· 27.11. Dvory – Rozsvěcení vánočního stromečku, vystoupení ZŠ a MŠ Dvory 

· 5.12. Veleliby – Mikulášská nadílka (Rodiče, kteří chtějí, aby na ně nezapomněli, mohou se připomenout  
v čp. 2(p. Šebela), v čp. 24 (p. Fiala) nebo v místní hospůdce.) 

· 7. 12. ZŠ Dvory 16:00-18:00 – Vyrábění pro děti 

· 17. 12. Sokolovna Dvory – besídka ZŠ a MŠ Dvory 

· 27. 12. Veleliby – další tajný výlet za poznáním (v kolik a kam se pojede, dáme vědět na stránkách 

www.veleliby08.estranky.cz a na obvyklých vývěsních místech) 

· 31. 12. od 22:30 Veleliby – oslava Silvestra na návsi 

· 18. 2. 2017 od 14:00 Sokolovna Dvory – dětský karneval 

· 25. 2. 2017 Sokolovna Dvory – ples sportovci 

· 4. 3. 2017 od 18:00 Sokolovna Dvory – Slunce, seno, jahody a pár facek 

· 26. 3. 2017 od 15:00 Sokolovna Dvory – Ferda Mravenec   

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

Změna termínu vyhrazena 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS 

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI 

 

 
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 
 27. 4. se od 14 hodin tradičně konala klubová akce ve střeleckém trojboji (P, luk, šipky). V 18 hodin bylo 

vyhodnocení soutěže s předáním medailí. Po vyhodnocení následovalo občerstvení a volná zábava. Soutěže se 

účastnilo 24 členů, manželek a sponzorů. 

 V kat. mužů se na 1. m. umístil Litera F., 2. m. Čada M., 3. m. Vařejčko J., 4. m. Davídek F. ml.,  

5. m. Davídek F. st., 6. m. Hozák V., 7. m. Davídek V., 8. m. Baytalon R., 9. m. Eis J., 10. m. Battista P., 11. m. Pýcha 

M., 12. m. Celler J., 13. m. Šťastný S., 14. m. Kohout V., 15. m. Lhoták J. 

 V kat. žen se na 1. m. umístila Mikulíková J., 2. m. Pýchová A., 3. m. Baytalonová J., 4. m. Hozáková D.,  

5. m. Šmejkalová E., 6. m. Tomešová H., 7. m. Rodáková M., 8. m. Lhotáková E., 9. m. Benešová H. 

 Manželské páry na 1. m. Baytalonovi, 2. m. Mikulíková + Čada, 3. m. Pýchovi, 4. m. Hozákovi, 5. m. Celler + 

Šmejkalová, 6. m. Tomešová + Šťastný, 7. m. Kohout + Radáková, 8. m. Battista + Benešová, 9. m. Lhotákovi. 

 11. 9. po čtyřech kolech skončila soutěž mezi Křincem a Dvorama, v LM, SM 30+3x10. Z našich se umístil na 

1. m. Vrátný T., 2. m. Davídek V., 4. m. Battista P., 8. m. Davídek F. st. 

 17. 9. byl uspořádán 28. mem. Fr. Myšky v LM, SM 60. Soutěž byla sloučena a zúčastnilo se jí 17 střelců. 

Vítězkou se stala Hulíková D. z klubu Loyd Jablonec, z našich na 7. m. Stránský M., 17. m. Vrátný T. Dále jsme 24. 9. 

uspořádali soutěž „Poslední letní výstřel“ v SP, VP 15+15. V soutěži startovalo rovněž 17 střelců. Z našich skončil na 

1. m. Davídek V., 4. m. Pulda P., 8. m. Starosta P., 10. m. Řehák J., 13. m. Baytalon R., 14. m. Hozák V., 15. m. Čada 

M., 17. m. Davídek F. 

 V soutěži VP startovalo 12 střelců, z našich se umístil na 1. m. Starosta P., 3. m. Pulda P., 6. m. Davídek V., 

10. m. Řehák J., 12. m. Baytalon R. 

15. 10 po čtyřech soutěžních kolech mezi Křincem a Dvorama ve SP 15+15 z 29 střelců se z našich umístil 

na 2. m. Starosta P., 3. m. Kvíz T., 4. m. Vrátný T., 5. m. Novák D., 8. m. Litera F., 9. m. Kopecký M., 10. m. Davídek 

V., 11. m. Battista P., 13. m. Řehák J., 16. m. Bajtalon R., 19. m. Čada M., 20. m. Hozák V., 21. m. Davídek F. 

 V soutěži VP 15+1ř startovalo 17 střelců, znašich se umístil na 1. m. Starosta P., 4. m. Kopecký M., 5. m. 

Litera F., 9. m. Řehák J., 11. m. Kvíz T., 12. m. Bajtalon R., 13. m. Hozák V. 

 26. 11. od 9:00 pořádá Střelecký klub soutěž „O vánočního kapra“. Soutěž je otevřený závod jednotlivců ve 

střelbě sportovní a velkorážnou pistolí. Sponzoři soutěže: Pivovar Nymburk, Auto Tichý (v den závodu bude 

vystavovat v prostorách střelnice vozidla značky Škoda). Výbor střeleckého klubu Dvory na tuto akci srdečně zve 

širokou veřejnost. 

František Davídek 

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

SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOLNÍ TENIS 

Novou sezónu 2016-2017 jsme zahájili již na výroční členské schůzy oddílu stolního tenisu 22. 4. 2016. 

Diskuse na výroční schůzi se vedla především o tom, zda po problémech v minulé sezoně, přihlásíme do soutěže 

družstva tři, nebo jen dvě. Po náboru, který jsme uspořádali, se nám přihlásili čtyři noví dospělí hráči a pět žáčků. 

V nové sezóně nás tedy bude celkově reprezentovat 19 dospělých hráčů. Z toho důvodu jsme se nakonec rozhodli 

pro přihlášení tří družstev. 

Jako každý rok jsme přípravu na novou sezónu zahájili oficiálně v září, hrajeme dvakrát týdně. Někteří 

z hráčů trénovali dokonce i přes léto. Soutěž jsme zahájili první týden v říjnu a podzimní část soutěže ukončíme, po 

11 odehraných utkáních, 16. 12. 2016. Jarní část poté zahájíme 13. 1. 2017 a ukončíme 24. 3. 2017. 

Na konci roku budeme rovněž pořádat už tradiční vánoční turnaj registrovaných i neregistrovaných hráčů. 

Přesné datum bude ještě včas upřesněno a vyvěšeno na obecní vývěsce. 

 

 

 

 

 

Emil Schovanec 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třídění použitých kuchyňských olejů 

V naší obci umožníme občanům třídění použitých olejů z kuchyně (fritovací, ze smažení). 
Na sběrném dvoře bude přistavená sběrná nádoba, do které mohou občané vkládat použitý olej 
z kuchyně, který musí být v uzavřených PET lahvích. Nádoba není určená na použité motorové 
oleje. 

Sběrný dvůr 

Upozorňujeme občany, že je zakázáno shromažďovat odpad mimo sběrné nádoby na 
sběrném dvoře. Především se to týká lednic, televizorů, matrací a dalšího velkoobjemového 
nebo nebezpečného odpadu. Občané si navykli tento odpad vozit do sběrného dvora i mimo 
svozové termíny, které jsou dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Žádáme občany, aby toto 
respektovali. 

Černá skládka na polní cestě do Kamenného Zboží 
Upozorňujeme občany, že je zakázáno odkládat jakýkoliv odpad volně v přírodě. 

Například na polní cestě do Kamenného Zboží. Chování některých občanů nedokážeme 

pochopit, protože obě obce organizují pro své občany 2x ročně svoz nebezpečného a 
velkoobjemového odpadu. Gauč a matrace opravdu nepatří na pole, ale právě do přistaveného 

kontejneru na velkoobjemový odpad. Odpad byl na katastru Kamenného Zboží a tak se o jeho 

odvoz postarala obec Kamenné Zboží ve spolupráci s firmou Montamilk. 

zastupitelstvo obce 

FOTBALOVÝ KLUB 
Podzimní část soutěže končí a nastala zimní přestávka. Jako již tradičně během herní pauzy se budeme 

pokoušet doplnit tým novými hráči, abychom ještě vylepšili postavení v tabulce. Po polovině soutěže nám patří  

5. místo se kterým nejsme zcela spokojeni, ale není to úplný neúspěch vzhledem k šířce našeho hráčského kádru. 

IV. Třída okresní soutěže skupina A – Ročník 2016/2017 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Litol 12 10 2 0 45:12 32 

2 Tatce 13 8 1 4 36:20 25 

3 Poříčany B 13 8 1 4 43:31 25 

4 Třebestovice 13 6 5 2 41:22 23 

5 Dvory 13 6 2 5 32:34 20 

6 Hradišťko 13 5 4 4 34:23 19 

7 Stará Lysá 12 5 4 3 26:29 19 

8 Předhradí 13 6 1 6 27:33 19 

9 Hořátev 13 4 3 6 24:35 15 

10 Drahelice 13 4 1 8 21:28 13 

11 Bříství 13 3 3 7 23:36 12 

12 Milčice 13 2 5 6 22:27 11 

13 Straky B 13 3 1 9 21:44 10 

14 Všechlapy B 13 1 5 7 13:34 8 
 

Aleš Břetenář 

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY! 



 

 Vždy s podzimem v dílně SVAZMOTGARU   ve Dvorech něco rupne, křupne a začíná  hemžení  -  slyšet je 
řezání, broušení, klepání – ano to začíná příprava pro novou nadcházející závodní sezonu 2017. 

 Od listopadu 2014 takto započala renovace a stavba stroje Jawa 25 kategorie silniční závodní rv. 1958, se 
kterým jako s tréninkovým strojem jezdil mistr republiky Jan Janouš. Stroj pak po jeho smrti v roce 1962 prošel 
rukama řady závodníků, až pak byl jako silně zdevastovaný prakticky v částech koupen Svazmotgarem  
z. s. a započala renovace, které samozřejmě předcházela pečlivá příprava a to jak technická, tak i tzv. taktická, která 
byla podmíněna sháněním všech možných informací o tomto stroji a o tom, jak se pohyboval na scéně silničních 
závodů padesátých a šedesátých let. 

 Pak bylo po uvážení rozhodnuto pustit se do náročné renovace tak, aby motocykl mohl být řádně 
otestován před závodní sezonou v květnu 2016 a mohl tak absolvovat celou závodní sezonu. 

 Přeskočíme měsíce plné práce v dílně a vstoupíme do jarních měsíců roku 2016, kdy občané obce Dvory 
mohli vidět a konečně i slyšet jak jawička někdy odmlouvala a nejela a nejela a někdy vesele hřímala ze svých dvou 
výfuků. Tedy děkujeme za Vaši trpělivost jak s námi, tak s jawičkou, která si odbyla své školácké chvíle a v květnu 
byla připravena k testům a předvedením před technické komisaře. 

 Zde se jawička představila ve slušivé kapotáži z roku 1964, byla řádně otestována přísnými muži  
s technického zázemí silničních závodních historických strojů a mohla tak absolvovat celou závodní sezonu 2016. 

 Tak mohl Jarda Rulík osedlat při prvním tréninku v Jičíně Jawu, nejprve malinko zazlobila a jak mechanik 
Franta Sladký, tak i Jarda měli nemálo práce, aby ji dovedli k rozumu a tréninky mohly být ukončeny úspěšně. Závod 
dopadl skvěle a Jawa získala první místo na prvním startu. 

Jen krátce na vysvětlenou, jezdíme republikový pohár pravidelnosti v jízdě historických silničních 
motocyklů, kde princip spočívá v tom, že jezdec neví, která kola průjezdu jsou měřena, to rozhodne komisař závodu 
až po startu a jezdec musí jezdit pravidelně, pokud možno ve stejném čase kolo za kolem. Pokud je jakýkoliv rozdíl  
v měřených kolech tak dostává trestné časové 
body a čím více trestných časových bodů v součtu, 
tím horší umístění. Tedy je nutno jezdit nejen 
rychle, ale i s jistou pravidelností pro každé kolo a 
to je zátěž jak na jezdce, tak i na manažera 
závodníka, který musí jízdu sledovat velmi pečlivě 
a signalizovat jezdci jak má jet a kde zrychlovat, či 
zpomalovat. 

Dále v sezoně následovali další závody, 
Dvůr Králové a Nepomuk, kde už umístění nebyla 
na bedně, ale byla příznivá v rámci celkového 
hodnocení seriálu. Po Nepomuku nás večer čekalo 
nemilé překvapení – byli jsme účastníci námi 
nezaviněné dopravní nehody při odjezdu ze 
závodů, nám se zaplať bůh, nic nestalo, ale levá 
polovina Hasiho (přepravní mikrobus FORD 
TRANZIT MK I  - rv 1972) je řádně zdevastovaná, 
domů přijíždíme na odtahovém vozidle, protože Hasi nebyl schopen další jízdy a tak k ránu dalšího dne Hasi zamířil 
do opravny v Mělníku. Byla poškozena i jawička – ztržené závity u pravého výfukového kanálu, jak byla přitlačena 
silou nárazu na stěny ponku uvnitř vozidla. No před posledním závodem sezony mazec, ale hlavně, že jsme zdrávi. 

Opravna v Mělníce nám vyšla vstříc a na závod do Brané na Šumpersku jsme drandili vozem, který nám zapůjčili. Za 
krásného počasí na této trati jsme skončili na překrásném druhém místě, jawička opět plesala pod stříbrným 
věncem a líbilo se jí, jak ji malinko zaléváme místní slivovicí, aby si také užila. 

Po několikahodinovém čekání, až komisaři vše sečtou a dají do pořádku, přišlo vyhlášení výsledků za rok 2016. Jarda 
se stal v kategorii H – což je naše JAWA 250 – mistrem republiky, pohár jízdy pravidelnosti historických závodních 
motocyklů a současně s ohledem na výsledky je absolutním mistrem republiky v poháru pravidelnosti České 
republiky z celkově kvalifikovaných a bodovaných 52 jezdců a zúčastněných 256 jezdců.  

Spadl nám kámen ze srdce, hodiny a hodiny práce na jawičce se vrátily s radostí, kterou máme a se kterou se s Vámi 
chceme také podělit. Vždyť i Vy na ní máte podíl v trpělivosti a toleranci k našemu ježdění ve Vaší obci Dvory. Dne 
12. 11. 2016 jsme si odjeli pro vítěznou trofej do Starého Města na Moravě, kde bylo slavnostní vyhlášení výsledků. 
I z těchto okamžiků se s Vámi podělíme (prostřednictvím fotografií) o krásné pocity, které zažíváme a vážíme si 
toho, že si je můžeme užívat i díky Vám občanům Dvorů a věříme, že společně s námi i tuto radost sdílíte. 

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 

 

Montamilk, s. r. o. 
· prodej syrového kravského mléka, 

které je vhodné ke konzumaci a na 
výrobu poctivých domácích mléčných 
výrobků  

· prodej kvalitního hnoje skotu 

· prodej kvalitního lučního lisovaného 
sena 

Kamenné Zboží 206 

Nymburk 288 02 

tel.: Martina Prášilová 607 813 553 

web: www.montamilk.cz 

Naleznete nás i na Facebooku 

 +420 773 974 001  info@alarmynymburk.cz 

· Alarmy JABLOTRON 

· Kamerové systémy 

· Automatizace 

· Elektroinstalace 

· Centrální vysavače 

MENRED 

www.alarmynymburk.cz 


