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Knihy Františka Formánka

k zakoupení na Obecním úřadě

Velelibský kostel 

v proměnách času

 280,- Kč

Pohled do historie

Dvory, Veleliby a Zdonín

 329,- Kč

Upozornění

Dříve používaná adresa obec-dvory@quick.cz bude zrušena
k 31. 8. 2019

Obec Dvory se v současnos'  rozhodla pro své občany zřídit novou 
informační službu. Mimo hlášení rozhlasu bude nově možné roze-
sílání SMS zpráv. Zprávy budou rozesílány v případech důležitých 
událos*  (plánované odstávky dodávky pitné vody, elektrické ener-
gie atp., nebo v případě plánované kulturní akce v obci). Informace 
obchodního typu (prodej kuřic nebo nabídky koupě palivového dříví) 

rozesílány nebudou.

V případě Vašeho zájmu o službu, vyplňte níže přiložený souhlas 
a odevzdejte v kanceláři obecního úřadu nebo vhoďte do poštovní 

schránky u úřadu. Služba bude v provozu od 1. 8. 2019.

Rozesílání SMS zpráv

☑ Souhlasím se zpracováním osobních údajů obcí Dvory pro 
potřeby zasílání SMS zpráv občanům.

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Podpis

✂

Informovanost občanů
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INFORMACE Z VELELIB

Milí obyvatelé Dvorů a Velelib 
chci vám jako farář poděkovat za 
vše, co děláte pro váš kostel. To, 
že zde vzniklo občanské sdružení – 
zapsaný spolek, že sponzoři a obce 
a také vy sami jste zaplatili geode-
tické zaměření a částečně i projekt 
na opravu kostela je něco úžasné-
ho. Jsou zde i dárci, kteří pomáhají 
s dofinancováním projektu a obec 
Dvory – Veleliby pomáhá finančně 
i jinak.

Také ti, kteří do kostela příliš 
nechodí, zde nějak vnímají, že je to 
víc než nějaká budova, že totiž kos-
tel ukazuje směr. Jeho věž je zdale-
ka viditelná a ukazuje vzhůru. Uka-
zuje, že je tu něco, co přesahuje 
každodenní kolotoč práce, jídla a 
spánku občas proložený nějakou 
zábavou, že nakonec ty nejdů-
ležitější hodnoty pocházejí odkud-
si z hůry – takové hodnoty jako je 
například láska, přijetí, porozumě-
ní, odpuštění, pochopení, …

Obyvatelům Velelib a částečně 
i Dvorů tato věž také ukazuje, kde 
jsou doma. Dává jakoby zakotvení, 
stabilitu. Připomíná nám, že patří-
me do určité rodiny, do určitého 
rodu. Nebyli jsme zde vždy a jed-
nou místo na této zemi přenechá-
me dalším, abychom směřovali do 
věčného domova.

Chci vám poděkovat, a přesto 
vás poprosit o podporu. Připadám 
si trochu jako bezdomovec, kte-
rých mi zvoní na faru docela dost. 
Ovšem tady opravdu nejde jen o 
peníze. Velelibský kostel se buď 
naplní životem anebo spadne. Mož-
ná mu opravená střecha – nebo 
část opravené střechy – prodlouží 
život o pár let. Velmi uvítám vaše 
inovativní nápady, jak kostel oživit. 
Ty mohou být možná cennější než 
vaše finanční příspěvky.

Pro Vaši informaci zde dodávám 
pár čísel, které se týkají opravy 
sanktusové věžičky a přilehlé čás-
ti střechy v tomto roce:

- farnost podepsala smlouvu na 
1.569.616,- Kč
- některé části se snad nebudou 
muset dělat – konečná částka by 
tedy byla o něco málo nižší – cca: 
1.500.000,- Kč
- 700 tisíc máme dotaci z Minister-
stva zemědělství
- 300 – 350 tisíc dá farnost
- 50 – 100 tisíc dá obec
- 200 tisíc přislíbili soukromí dárci
- minimálně 150 tisíc je třeba ješ-
tě sehnat.

Případné dary na opravu kos-
tela můžete poslat na účet Řím-
skokatolické farnosti Nymburk: 

Velelibský kostel ukazuje směr
503714339/0800, variabilní sym-
bol uveďte: 2018 a do poznám-
ky pro příjemce prosím zadejte: 
kostel_Veleliby

Případné inspirativní nápady 
a náměty na oživení dění v kos-
tele mi prosím napište na email:
jaroslav.krajl@gmail.com

Ještě jednou vám velice děkuji za 
vaši starost o váš kostel, pokud by 
vám na kostele nezáleželo, tak by 
už dnes možná nestál. Zkusme ho 
předat dalším generacím v lepším 
stavu, než jsme ho přijali my. Pře-
ji krásné léto a vše dobré!

Jaroslav Krajl, farář

Současná oprava střechy postupuje od zadní části kostela. Opravené 
jsou dva výklenky a nyní probíhá oprava sanktusové věžičky a přilehlé 
střechy.
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Volby do Evropského parlamen-
tu 2019 se konaly od 23. do 26. 
května 2019 jako deváté v pořadí 

od roku 1979. Volilo se 751 členů 

Evropského parlamentu zastupují-

cí 512 milionů lidí z 28 členských 

států Evropské unie. 

V České republice probíhají vol-
by do EP ve dnech 24. a 25. května 
2019. Volební místnosti byly ote-
vřeny v pátek 24. května od 14 do 
22 hodin a v sobotu 25. května od 
8 do 14 hodin. V Česku může volit 
každý občan České republiky nebo 
občan jiného členského státu, kte-
rý je alespoň 45 dnů přihlášen k 
pobytu na českém území a který 
nejpozději 25. května dovrší 18 let 
věku. Česko si v roce 2019 volí 21 
europoslanců. Na rozdíl například 
od parlamentních nebo prezident-
ských voleb nelze volit ze zahraničí, 
voličský průkaz tak lze využít jen na 
území České republiky. 

Česko je také jedinou zemí, kde 
v roce 2019 probíhají volby dvou-
denní. Ve většině zemí volby pro-
běhly v neděli 26. května. Je zde 

stanovena nejvyšší minimální hra-
nice pro vstup do parlamentu, a to 
pětiprocentní. Stejnou hranici sdí-
lí i ostatní země Visegradu a další 
státy východní Evropy či Francie. 
Několik států má nastavenou hra-
nici nižší a ve většině zemí žádná 
minimální hranice neexistuje. Kan-
didovat do Evropského parlemen-
tu lze od 21 let věku, stejně jako v 
řadě dalších států, ve třech zemích 
lze kandidovat až od 23, resp. 25 
let, ve většině již od 18 let. 

Volební účast v České republice 
byla v letošních volbách nebývale 
vysoká a to 28,72 %, v roce 2014 
byla pouhých 18,20 %. Ve Dvo-
rech projevili občané také nebýva-
le vysoký zájem a odvolilo celkem 
32,81 % obyvatel. Což znamená, 
že ze 445 voličů odvolilo 146 svý-
mi hlasy. Voliči měli na výběr ze 40 
politických uskupení, v naší obci 
dostali tyto počty hlasů – viz tabul-
ka na straně č. 5.

Rozdělení mandátů stranám 2019

ANO: 6, ODS: 4, Piráti: 3, STAN+TOP: 
3, SPD: 2, KDU-ČSL: 2, KSČM: 1. 

Mezi frakcemi evropského par-
lamentu zvítězila Evropská lido-
vá strana (179 křesel) následovaná 
Pokrokovým spojenectvím socialis-
tů a demokratů (150 křesel). Popr-
vé po 40 letech tato dvě uskupe-
ní nezískala v parlamentu většinu. 
Nejvíce posílila třetí Aliance liberálů 
a demokratů pro Evropu (107 kře-
sel) a čtvrtá Zelení – Evropská svo-
bodná aliance (70 křesel), do Euro-
parlamentu se dostali také zástup-
ci krajně pravicových a euroskep-
tických stran. Volební účast byla 
nejvyšší od roku 1994 a dosáhla 
50,95 % oprávněných voličů.

Jednotlivé evropské politické 
strany (nikoliv jednotlivé národ-
ní strany) představily svého nomi-
nanta do funkce předsedy Evrop-
ské komise, tzv. „Spitzenkandi-
dáta“. Za Evropskou lidovou stra-
nu se jím stal Manfred Weber, za 
Stranu evropských socialistů Frans 
Timmermans, za ALDE Margrethe 
Vestagerová, za ACRE Jan Zahra-
dil, za Zelené Ska Kellerová a Bas 
Eickhout, za Stranu evropské levice 
Violeta Tomič a Nico Cué a za EFA 
Oriol Junqueras. Současný předse-
da Evropské komise Jean-Claude 
Juncker neusiloval o pokračování 
svého pětiletého mandátu ve funk-
ci předsedy Evropské komise. 

Do Evropského parlamentu se volí 
tzv. poměrným systémem, v každé 
zemi mají ale volby jistá specifika. 
Například v počtu hlasů, které je 
nutné získat k dosažení mandátu. 
Ve všech zemích Evropské unie, s 
výjimkou Francie, Itálie, Irska, Pol-
ska a Spojeného království, se volí 
v jednom jediném volebním obvo-
du pro celý členský stát. 

Občané členských států EU mohli 
volit v těchto letošních volbách i v 
jiných členských zemích, volí však 
tu kandidátní listinu, která je plat-
ná v daném státě (např. slovenský 
volič v Polsku volí polské kandidá-
ty apod.). 

Volby do Evropského parlamentu

Podíl získaných hlasů politických uskupení 

v obci Dvory vyšší než 5 %
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Strana Platné hlasy

číslo název celkem v %

1 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00

2 Strana nezávislosti ČR 2 1,36

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČ-
NOSTI

0 0,00

4 Národní socialisté 0 0,00

5 Občanská demokratická strana 16 10,95

6 ANO, vytrollíme europarlament 7 4,79

7 Česká str.sociálně demokrat. 7 4,79

8 Romská demokratická strana 0 0,00

9 Komunistická str.Čech a Moravy 14 9,58

10 Koalice DSSS a NF 0 0,00

11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00

12 Koalice Rozumní, ND 0 0,00

13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00

14 NE-VOLIM.CZ 0 0,00

15 Pro Česko 0 0,00

16 Vědci pro Českou republiku 1 0,68

17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR 0 0,00

18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud. 0 0,00

Volební výsledky v obci Dvory - Veleliby
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19 PRO Zdraví a Sport 0 0,00

21 Moravské zemské hnutí 0 0,00

22 Česká Suverenita 0 0,00

23 TVŮJ KANDIDÁT 0 0,00

24 HLAS 1 0,68

25 Koalice Svobodní, RČ 0 0,00

26 Koalice STAN, TOP 09 14 9,58

27 Česká pirátská strana 32 21,91

28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 7 4,79

29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 0 0,00

30 ANO 2011 36 24,65

31 Agrární demokratická strana 0 0,00

32 Moravané 0 0,00

33 PRVNÍ REPUBLIKA 0 0,00

34 Demokratická strana zelených 1 0,68

35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,
SOLID.

0 0,00

36 Koalice Soukromníci, NEZ 0 0,00

37 Evropa společně 1 0,68

38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA 0 0,00

39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 6 4,10

40 Alternativa pro Česk. rep.2017 1 0,68

Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Evropsk%C3%A9ho_parlamentu_2019

https://www.czso.cz/csu/czso/volby_lide

Dne 12.10. 2019 od 14 hodin

v sokolovně ve Dvorech
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Jak již bylo v předchozím člán-
ku zmíněno Pražská integrovaná 
doprava se postupně nadále roz-
víjí na území hl. m. Prahy a Stře-
dočeského kraje s rozhodujícími 
dopravními vztahy k hl. m. Praze. 
Zahrnuje metro, tramvaje, železni-
ci, městské a příměstské autobu-
sové linky, lanovku a přívozy. 

Tento systém je postupně integro-
ván společnými přepravními a tarif-
ními podmínkami a jednotným 
dopravním řešením včetně koor-
dinace jízdních řádů. Páteř pražské 
integrované dopravy tvoří kolejo-
vá doprava (metro, železnice, tram-
vaje). Autobusová doprava je orga-
nizována především jako návazná 
doprava k terminálům budovaným 
u stanic kolejové dopravy. 

Před zakoupením jízdního dokla-
du musí cestující vědět, kolik tarif-

ních pásem při své cestě projede 
a jakou časovou platnost dokladu 
potřebuje, nemusí řešit počet pře-
stupů. Na jeden jízdní doklad může 
kombinovat více dopravních pro-
středků, např. vlak, metro a pří-
městský autobus, různých provozo-
vatelů. Kombinovat lze i předplatní 
kupóny a jízdenky pro jednotlivou 
jízdu, např. Předplatné pro Prahu 
a ízdenku pro jednotlivou jízdu pro 
4 vnější pásma. Při přestupu není 
zapotřebí kupovat novou jízdenku, 
což přispívá k většímu pohodlí ces-
tujících a snižuje cenu cestování.

Kde tedy získáte jednotlivé 
jízdenky?

V příměstském autobusu

Jakoukoliv jízdenku PID si můžete 
zakoupit při nástupu do autobu-
su příměstské linky (č. 300 – 740 
a 951- 979). Tyto jízdenky se již 
neoznačují a platí okamžitě. Jízden-
ku je možné zaplatit hotově (max. 
100 Kč bankovky) nebo v někte-
rých autobusech také bezkontaktní 
platební kartou. Řidiči městských 
linek (č. 100-290 a 901-930) prodá-
vají pouze jízdenky pro území Pra-
hy, a to s přirážkou.

Na pokladně ČD

Všechny jízdenky PID je možné 
zakoupit ve všech pokladnách ČD 
ve stanicích na území obsluhova-
ném PID. Při nákupu jízdenky je nut-
no specifikovat, máte-li zájem ces-
tovat na jízdné PID jízdenka zakou-
pená na pokladně se již neoznaču-
je, platí od času, který si určíte při 
nákupu. Tarifní pásmo je předdefi-
nováno dle tarifního pásma stani-
ce, ve které nakupujete.

Všechny jízdenky PID platí na 
všech linkách PID bez ohledu na to, 
kde byly pořízeny. Jízdenku zakou-
penou v autobus tak lze použít ve 
vlaku a naopak jízdenku zakou-

penou v pokladně ČD lze využít  
i v autobusu, metru, tramvaji a dal-
ších dopravních prostředcích. Roz-
hodující je pouze časová a pásmová 
platnost jízdenky.

Přestupní jízdenky pro jednotlivou 
jízdu a časové jízdenky lze použít ve 
všech osobních a spěšných vlacích 
a ve vybraných rychlících na tratích 
integrovaných v PID.

V automatu na výdej jízdenek

Automaty na výdej jízdenek PID 
jsou instalovány ve všech stani-
cích metra, na vybraných vlakových 
nádražích a na některých zastávkách 
povrchové dopravy. Podle zamýšle-
né cesty zvolíte jízdenku s dostateč-
nou časovou i pásmovou platností. 
Opakovaným stiskem lze zakoupit 
více jízdenek najednou. Pokud volí-
te zvýhodněné jízdné nebo přeprav-
né za zavazadlo, stiskněte před vol-
bou jízdenky tlačítko zvýhodněná. 
Zaplatit lze mincemi, postupně se 
ale rozširují též automaty akceptu-
jící bezkontaktní platební karty. Jíz-
denku je nutno při nástupu označit. 
Na vybraných místech jsou instalo-
vány multifunkční automaty, které 
přijímají také bankovky nebo pla-
tební karty.

Nákup v mobilní aplikaci

Pomocí mobilní apliace PID Lítač-
ka lze zakoupit jízdenky pro všech-
ny kombinace pásem s platností 15 
minut až 3 dny. Cena a délka plat-
nosti je stejná jako u papírových jíz-
denek. Zakoupenou jízdenku je nut-
né v aplikaci aktivovat. Po aktivaci je 
jízdenka ještě dvě minuty v ochran-
né lhůtě, následně začíná její plat-
nost. Po dobu ochranné lhůty je 
jízdenka neplatná. Cestující může 
nastoupit nebo vstoupit do pře-
pravního prostoru až s platnou jíz-
denkou (po uplynutí ochranné lhů-
ty). Ve vlacích je nutné mít platnou 
jízdenku v momentě odjezdu ze sta-
nice/zastávky. Na linkách příměst-
ských autobusů (č. 300-740 a 951-

Jízdní doklady v PID

Pomocí aplikace PID Lítačka lze 
pohodlněji nakupovat jízdenky 
a hledat spoje v jízdním řádu.
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979) v případech, kdy se nastupuje 
předními dveřmi a jízdenky kontro-
luje řidič, je dovoleno nastoupit již 
s aktivovanou jízdenkou v ochran-
né lhůtě.

Aplikaci PID Lítačka je možné stáh-
nout zdarma v obchodech ApStore 
a Google Play nebo na pid.litacka.
cz. Nakupíte jízdenky přes platební 
bránu a cestujte v PID jen se svým 
telefonem. Jízdenky nakoupíte onli-
ne, ostatní již probíhá offline – akti-
vace dokladu před nástupem do 
vozidla, odbavení a kontrola jízden-
ky pomocí QR kódu. S mobilní apli-
kací můžete využít i vlaky v PID po 
celém území Prahy a Středočeské-
ho kraje. SMS JÍZDENKA však nadá-
le ve vlaku NEPLATÍ. 

Předplacené jízdné pro pravidelné 
cestování

Cestujete-li často a pravidelně do 
zaměstnání nebo za studiem vypla-
tí se již nákup předplaceného jízd-
ného, a to ve variantách měsíční, 
čtvrtletní nebo roční. Kupony pro 
příměstské linky je možné zakoupit 
jak k předplatnému pro území Pra-
hy, tak i samostatně. Je také mož-
né vynechat pásmo P a pořídit si 
na Prahu předplatné pro pásma 0 a 
B(to jsou příměstké linky, bez MHD 
v Praze), avšak pouze společně s 
alespoň jedním vnějším pásmem 
(nelze si předplatit pouze samostná 
pásma 0 a B). Pro předplatné jízd-
né se pásma 0 a B počítají dohro-
mady jako jedno pásmo a označují 
se jako pásmo 0. Zvolená pásma na 
sebe musí navazovat.

Předplatné jízdné se poskytu-
je v papírové podobě k průkazce 
PID nebo ve formě elektronické-
ho záznamu v systému PID Lítač-
ka. Předplatní jízdenku v obou for-
mách je možné zařídit na počká-
ní na vybraných kontaktních mís-
tech. Elektronické jízdné lze získat 
též online na adrese pid.litacka.cz 
Nově lze od 27. 8. 2018 pro časo-

vé kupóny využít jako nosič vašeho 
jízdného nejen Lítačku, ale také In 
Kartu ČD. Stačí si In Kartu ČD zare-
gistrovat k vašemu účtu na www.
pid.litacka.cz a svůj kupón PID si k 
ní přiřadit. Cestujete v PID ve všech 
prostředcích jen s jednou kartou. 
Pro získání přehledu cen za časové 
kupóny můžete použít online kalku-
lačku na https://pid.cz/tarif-web

Všechno to zní krásně a jedno-
duše, což by také mělo být, ale 
není tomu tak. Komplikace trochu 
nastává pokud chcete pro dítě od 
6 do 15 let prvně zakoupit předpla-
cený kupon na nosič – identifiká-
tor (Lítačka nebo InKarta) a nemá-
te zrovna cestu do Prahy. Kartu jako 
identifikátor nejprve registrujete 
na portálu Pidlitacka.cz, pro regis-
traci karty dětí využijte podříze-
né účty. Aby bylo možné na In Kar-
tu (či registrovanou platební kartu) 
online zakoupit zvýhodněný kupon, 
musí nejprve dojít k ověření zada-
ných osobních údajů držitele kar-
ty (dítěte) na pobočce Dopravní-
ho podniku hl. m. Prahy ve Škodo-
vě paláci. K ověření údajů s sebou 
budete potřebovat rodný list dítěte. 
Po ověření zadaných údajů budou v 
daném účtu již dítěti nabídnuty k 
nákupu i zvýhodněné kupony, které 
může dle tarifu zakoupit. Tato pro-
cedura je trochu nepochopitelná, 
protože už pro výdej identifikátoru 
již věk a identitu dítěte prokazujete 
rodným listem zřizujícímu dopravci, 
pro nákup kuponu musíte toto pod-
stoupit znovu a pouze na jednom 
možném vybraném místě.

Při navazování různých katego-
rií jízdních dokladů PID mezi sebou 
ve vnějších pásmech, je vždy nutné 
dodržet časovou a pásmovou plat-
nost jednotlivých jízdenek. V přípa-
dě navazování dokladů PID s dokla-
dem PID se nehledí na skutečnost, 
zda vlakový spoj v tarifním pásmu 
zastavuje či nikoliv. Navazování jíz-
denky ČD s jízdenkou PID (nebo 

opačně) lze v rámci časové a pás-
mové platnosti dokladu PID pou-
ze ve styčné stanici, kde daný vla-
kový spoj (ve kterém platí tarif PID) 
pravidelně zastavuje dle jízdní-
ho řádu. Navazovat jízdní doklady 
nelze při kombinaci s jízdenkou v 
mobilní aplikaci PID Lítačka (jízden-
ka z této aplikace musí být na celou 
zamýšlenou cestu).

V případě, že potřebujete pora-
dit s kartou Lítačka, došlo k záva-
dě karty nebo se opakují problémy 
s odbavením v PID, můžete využít 
Kontaktního formuláře na strán-
kách www.pidlitacka.cz, reakce 
jsou rychlé. Dále se lze obrátit na 
Operátora ICT pomocí telefonické 
linky 246 030 970 nebo navštívit 
osobně reklamační přepážku Lítač-
ky ve Škodově paláci, Jungmanno-
va 35/29, Praha 1. 

Redakčně zpracováno, 

zdroj www.pid.cz,

Funguje GPS lokalizace a pomo-
cí aplikace dohledáte i koncovou 
stanici daného spoje.
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

A je to tu zase! Konec školního 

roku se blíží… Ještě nedávno bylo 

teprve pololetí a najednou je škol-

ní rok u konce. S lepším počasím se 
chuť dětí učit se rychle snižuje a my 

učitelé i vy rodiče nevíme, jak je 

přimět něco dělat…. Taky aby ne! 

Celou zimu byly zalezlé doma, tak 

teď si to musí pořádně užít venku!

Ještě se ale maličko poohlédneme. 
Máme za sebou zápis do 1. ročníku, 
který se konal ve středu 4. dub-
na 2019. Společně s předškoláčky 
se k zápisu dostavili i jejich rodiče. 
Děti prokazovaly kupříkladu zna-
lost barev, rozlišování počtu, prav-
olevou orientaci v prostoru, sluch, 
řečové dovednosti a další věci, které 

Informace z naší školy jsou pro úspěšné zvládnutí prvních 
měsíců ve škole zapotřebí. Rodiče 
mezitím podstoupili nutnou admin-
istrativu. Do 1. ročníku byli na naší 
školu zapsáni 4 prvňáčci, na které 
se budeme všichni v září těšit. Za 
své úsilí si děti vybraly zasloužené 
dárečky a usměvavé opouštěly 
školní budovu, kam se za pár měsíců 
vrátí jako opravdoví školáčci.

Zápis proběhl také do mateřské 
školy, ve které bylo k dalšímu 
školnímu roku 2019/2020 volných 
5 míst, které se zápisem všechny 
obsadily. Mateřinka tedy bude od 
září 2019 naplňovat svoji kapacitu, 
tj. 20 dětí.

Před začátkem prázdnin jsme 
společně ještě podnikli školní 
výlet, návštěvu obory bílých jelenů 
v Žehušicích a besedu s psovody 
Policie ČR. 

Tak přejeme hodně sluníčka, 
prázdninových zážitků, odpočinku, 
koupání a v září zase na shledanou 
ve školních lavicích!

Pavlína Červinková, učitelka ZŠNávštěva městské knihovny v Nymburce.

Děti v převlecích čarodějnic.
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STALO SE

Již tradičně, jako každý rok, se 

v naší obci pořádal dětský den. 

Letos jsme společně našim dětem 

přichystali odpoledne ve stylu 

country. 

Akce se zúčastnilo 68 dětí, které 
si vyzkoušely své dovednosti v dis-
ciplínách, které se na běžných osla-
vách dne dětí jen tak nevidí. Na cel-
kem na deseti stanovištích si moh-
ly vyzkoušet házení lasem, hledání 
jehly v kupce sena, práci v „saloo-
nu“ (projít vytyčenou trasu se ser-
vírovacím tácem s kelímky napl-
něními vodou), rybolov, střelbu 
lukem, útěk zajatce (proskákání 
položeného žebříku), skákání přes 
překážky na koních, běh v kovboj-
ských botách, házení podkov anebo 
se třeba trefovat míčkem na kov-
boje. Na závěr soutěží si děti mohly 
„vykousat“ z obřích koláčů minci. 

Zpestřením slunečného odpoled-
ne bylo pro děti malování na obli-
čej. Pro milovníky bublin byl jis-
tě zajímavý bublinový workshop 
neboli bublinková dílnička, kde 
měli účastníci k dispozici profesio-
nální bublinovou směs a vyzkouše-
li si tvoření bublin pomocí různých 
tvořítek, za pomoci dvou zkušených 
animátorů. Měli možnost si zku-
sit, jak s bublinami pracovat, nau-
čili se foukat bubliny různých veli-
kostí, jak fouknout bublinu do bub-
liny, ale hlavně si vyzkoušeli tvoře-
ní obrovských mega bublin, které 
mají vždy největší úspěch. Strhují-
cí tečkou dětského dne byla pěna, 
kterou zajistili hasiči ze Všechlap. 

Dětský den bychom nemoh-
li uspořádat bez pomoci sponzo-
rů, poděkování patří: Obec Dvory, 
GJW PRAHA spol.s.r.o., Červinko-
vi, Kudrnovi, Piroutkovi, Lejskovi, 
pan Pokorný, Vendy Vaňková, Truh-
lářství Morc, paní Vašková, TIN-
KERS s.r.o. – Tomáš Hrazdíra, pan 
Hejtman, Čapek PF s.r.o., Jan Pše-
nička – stavební práce, FRP Services 
s.r.o., Family Market s.r.o., The XXL, 

Dětský den v country stylu

Malí kovbojové hledali jehly v kupce sena.

Koupání v pěně si děti užívaly, vytvořili ji pro ně hasiči ze Všechlap.

Potraviny Radek Fris a společnost 
FANČÍK s.r.o.

Velké dík patří i všem, kteří pomá-
hali s přípravami, se stanovištěm 
a s průběhem celého dětského 
dne. Paní ředitelce ZŠ a MŠ Dvory 
J. Blažkové děkujeme za možnost 
využití prostor školní zahrady a za 
moderování děkujeme panu Práši-
lovi. Děkujeme, že jste se zúčastnili 
a budeme se těšit na příští rok.

Pavlína Červinková

Střelba z luku byla také napínavou 

a dobrodružnou disciplínou.
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STATISTIKA

Celková statistika obyvatel v obci
Rok Stav 1.1. Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek 

přirozený
Přírůstek 
migrační

Přírůstek 
celkový

Stav 31.12.

1971 681 13 10 24 32 3 -8 -5 676

1972 676 20 7 21 39 13 -18 -5 671

1973 671 8 4 14 16 4 -2 2 673

1974 673 8 6 9 16 2 -7 -5 668

1975 668 18 10 36 31 8 5 13 681

1976 681 11 8 3 26 3 -23 -20 661

1977 661 15 7 19 27 8 -8 - 661

1978 661 18 10 4 45 8 -41 -33 628

1979 628 8 12 1 32 -4 -31 -35 593

1980 ✤ 593 5 7 6 16 -2 -10 -12 581

1981 639 9 5 - 23 4 -23 -19 620

1982 620 4 6 - 24 -2 -24 -26 594

1983 594 4 9 - 23 -5 -23 -28 566

1984 566 10 10 - 20 - -20 -20 546

1985 546 5 10 - 23 -5 -23 -28 518

1986 518 5 7 - 19 -2 -19 -21 497

1987 497 8 10 - 28 -2 -28 -30 467

1988 467 5 1 - 24 4 -24 -20 447

1989 447 6 6 9 18 - -9 -9 438

1990 438 5 6 22 18 -1 4 3 441

1991 ✤ 542 6 7 18 17 -1 1 - 542

1992 542 12 7 10 12 5 -2 3 545

1993 545 10 6 6 24 4 -18 -14 531

1994 531 8 5 - 12 3 -12 -9 522

1995 522 4 8 - 11 -4 -11 -15 507

1996 507 4 9 8 18 -5 -10 -15 492

1997 492 7 7 38 20 - 18 18 510

1998 510 5 4 27 19 1 8 9 519

1999 519 6 9 12 15 -3 -3 -6 513

2000 513 3 6 10 24 -3 -14 -17 496

2001 ✤ 527 9 8 7 16 1 -9 -8 519

2002 519 4 4 25 7 - 18 18 537

2003 537 3 8 18 26 -5 -8 -13 524

2004 524 4 9 3 15 -5 -12 -17 507

2005 507 4 5 14 17 -1 -3 -4 503

2006 503 6 6 18 44 - -26 -26 477

2007 477 9 8 29 16 1 13 14 491

2008 491 8 3 27 20 5 7 12 503

2009 503 6 4 20 20 2 - 2 505

2010 505 5 7 31 16 -2 15 13 518

2011 ✤ 548 7 3 20 17 4 3 7 555

2012 555 6 5 15 21 1 -6 -5 550

2013 550 6 6 21 13 - 8 8 558

2014 558 3 5 15 16 -2 -1 -3 555

2015 555 8 10 19 10 -2 9 7 562

2016 562 5 9 6 17 -4 -11 -15 547

2017 547 5 8 19 18 -3 1 -2 545

2018 545 9 5 21 18 4 3 7 552

✤ V letech 1921, 1930, 1950, 1961, 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011 proběhla sčítání lidu a došlo ke zpřesnění statistických dat.
Zdroj dat Český statistický úřad: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-2018
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Fotbal - konečná tabulka 2018/2019

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

SEMPRA VELELIBY, s.r.o.

prodej: zeleninová a květinová sadba, sadbové 
brambory, sadbový česnek, cibulová sazečka 
jarní a podzimní cibuloviny, ovocné stromky - 
prostokořenné i kontejnerované růže, okrasné 
keře, okrasné traviny, tůje 

Dvory - Veleliby č.p. 67, 288 02 Nymburk
Telefony: 325 531 868 (i fax)- prodejna osiv, 
okrasných rostlin, sadby
601 095 687 - prodejna zahrádkářských potřeb 
GSM 721 529 702 (Ing. Jindřich Šíma - jednatel)
e-mail: sempra.veleliby@seznam.cz

Otevírací doba

PO - PÁ 8.00 - 16.30 (leden - prosinec)

SO 8.00 - 12.00 (březen - polovina června)

IV. Třída skupina A

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Krchleby 26 21 3 2 104:24 66

2 Předhradí 26 20 4 2 94:19 64

3 Lysá nad Labem B 26 19 1 6 113:41 58

4 FK Litol mládež 26 18 3 5 107:47 57

5 Poříčany B 26 18 2 6 140:58 56

6 Hořátev 26 16 3 7 73:41 51

7 Slovan Poděbrady B 26 12 4 10 74:73 40

8 Bříství 26 8 3 15 50:69 27

9 MILČICE 26 7 3 16 37:101 24

10 Bobnice/ Dvory B 26 5 6 15 66:117 21

11 Kostelní Lhota B 26 5 3 18 49:92 18

12 Všechlapy B 26 5 1 20 43:98 16

13 Straky B 26 4 3 19 41:126 15

14 Drahelice 26 4 1 21 24:109 13

Dne 13. dubna byl uspořádán Klu-
bový závod M. Kopeckého SP 5+30, 
startovalo 15 střelců: 1. Vrátný T., 
2. Litera F., 3. Davídek V., 4. Čanu-
gr T., 5. Řehák J., 6. Baytalon R., 7. 
Starosta P., 8. Konrád J., 9. Marsa, 
10. Davídek F., 11. Kolínová M., 12. 
Horák V., 13. Hofman J., 14. Ondrá-
ček D., 15. Krupička V.

Dne 7. dubna bylo uspořádáno 
druhé kolo Střelecké ligy Dvory - 
Křinec SP15+15, startovalo 28 střel-
ců: z našich 2. Festa J., 3. Čmugr T., 
4. Pulda P., 5. Vrátný T. , 6. Novák 

D. 7. Litera F., 9. Baytalon R. 10. Sta-
rosta P., 12. Davídek V., 15. Řehák J., 
20. Horák V., 26. Konrád J., 27. Daví-
dek F., 28. Krupička V. Ve VP15+15 
startovalo 17 střelců, z našich: 2. 
Litera F., 3. Pulda P., 5. Starosta P., 8. 
Baytalon R., 10. Novák D.,11. Daví-
dek V., 15. Řehák J., 17. Horák V.

Dne 4. května byl uspořádán 27. 
ročník VC Dvorů SP30+30, startova-
lo 32 střelců, z našich: 11. Pulda P., 
12. Baytalon R., 13. Starost P., 15. 
Vrátný T., 16. Litera F., 20. Čmugr T., 
24. Konrád J., 26. Řehák J.

Dne 11. května byl uspořádn 32. 
ročník VC Dvorů LM, SM60, v LM 
startovalo 13. střelců, z našich: 
5. Stránský M. V SM startovalo 17 
střelců, z našich nikdo nestartoval.

Dne 8. června byl uspořádán 42. 
ročník Lidické růže VzPce 30L do 
14ti let. Startovalo 12 střelců: 1. 
Rýdl, Poděbrady - 306,9 bodů, z 
našich nikdo nestartoval.

Dne 15. června proběhl 23. roč-
ník Dvorské šance VP30+30, star-
tovalo 7 střelců, z našich: 5. Sta-
rosta P., 6. Bytalon R.

Davídek Václav

Sportovně střelecký klub Dvory
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NEPLACENÁ INZERCE

Čalounice  Hana Miškovská 

www.miskovska-calounictvi.cz

email: calounictvi.miskovska@seznam.cz
Dvory 32 tel: 325 000 625

288 02 Nymburk mobil: 603 972 783
Otevírací doba :  po-čt: 9:00 – 18:00
  pá:    13:00 – 18:00

Montamilk, s. r. o.
• prodej syrového kravského mléka, které je vhodné ke konzu-
maci 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

Podlahářství
kompletní servis v oblasti parket a dřevěných podlah

pokládání, broušení a povrchová úprava podlahových krytin

plovoucí podlahy, palubky a vinyl

Elektroinstalace

montáž, údržba a opravy elektrotechnických zařízení a rozvodů

Jaroslav KAREL
Veleliby 46 tel.: 602 148 844
Nymburk 288 02 tel. zázn.: 325 593 491
  fax: 325 593 491

Truhlářství
oprava, úprava, renovace starého, starožitného nábytku, hodin 

a výroba replik
tel.: 602 252 782

e-mail: kralovsky.pavel@seznam.cz
Dřevěný interiér

ul. Purkyňova 649
Nymburk 288 02

www.alarmynymburk.cz
• Alarmy JABLOTRON

• Kamerové systémy

• Automatizace

• Elektroinstalace

• Centrální vysavače MENRED

+420 773 974 001 info@alarmynymburk.cz

výstavby rodinných domů

anhydritové podlahy

obklady a dlažby

zámkové dlažby

stavby plotů

kamenictví

zateplení

fasády

Stavební práce

František Červinka

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra
www.studiobelova.cz

Všechlapy 203, Nymburk 28802

mobil: 731 337 324

Alpha Oxy Led Light SPA
Kyslíková kapsle
léčba celulitidy

detoxikace

posílení imunity

podpora úbytku váhy

úleva od migrén

léčba zánětů....

Potraviny Radovan Fris
Dvory 7, 288 02 Nymburk

Otevírací doba:
po - pá: 6.30.-.17.00
so - ne: 7.00 - 14.00 

tel.: +420 739 330 700

e-mail: fanda.cervinka@seznam.cz


