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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,  

obrátili jsme další list v kalendáři a je tu začátek školního roku, doba prázdnin a dovolených skončila. Do prvního ročníku 

naší základní školy jsme přivítali 7 prvňáčků. V mateřské škole se o prázdninách opravila podlaha a položil se nový koberec. 

Na opravu a rekonstrukci Sokolovny nám projektant dodal část projektové dokumentace, která byla zapotřebí k zahájení 

prací. Nyní již můžeme začít s rekonstrukcí objektu a vypsat veřejné výzvy na rekonstrukci sociálního zařízení, 

elektroinstalace, zavedení plynu a rekonstrukci vytápění. Další veřejná výzva bude vypsána na opravu střechy a fasády na 

budově č.p. 7 ve Velelibech. Mrzí nás, že jsme nemohli začít s rekonstrukcí Sokolovny dříve, ale nebylo v našich silách 

zrychlit zpracování projektové dokumentace. 

 V letošním roce podáme žádost o dotaci na rekonstrukci sběrného místa ve Dvorech. Pokud budeme úspěšní v získání 

dotace, postavíme zastřešení pro kontejnery a zpevníme plochu sběrného dvora. 

 Občané Dvorů se také dočkali v posledních dnech nového přístřešku u autobusové zastávky směrem na Milovice. 

 V příštím roce chceme pořádat setkání rodáků ze Dvorů a Velelib.  Víme, že to bude náročné takovou akci pořádat a proto 

budeme velice rádi, když se zapojíte i vy občané. A poskytnete nám informaci o našich rodácích. Například, kde žijí a jaká je 

jejich adresa, abychom jich touto cestou mohli co nejvíce pozvat. 

V letošním roce nás čekají ve dnech 20.-21. 10. 2017 volby do Poslanecké sněmovny. Věřím, že vy, kteří k volbám půjdete, 

dáte svou důvěru těm, kteří vyslyší potřeby nás občanů. 

 I v letošním podzimním čase si vás dovolujeme pozvat na zajímavé besedy, sportovní a kulturní akce do divadla a na 

vánoční vyrábění.  Těšíme se na setkání s vámi.    

SLOVO STAROSTKY 

Orgány obce:      

 Starostka: Marie Hodboďová    724 186 953  

 Místostarosta: Bc. Aleš Břetenář  721 958 383 

 Zastupitelé:      Bc. Roman Šebela  romancenda@seznam.cz 

  Milan Bureš   milanbures57@seznam.cz 

  Martina Prášilová  martinaprasilova@seznam.cz 

  Pavlína Červinková, DiS.  pavlinka.souk@seznam.cz 

  Petra Vilímková   artep.n@seznam.cz 

Kontrolní výbor: Bc. R. Šebela; M. Bureš; P. Vilímková 

Finanční výbor: M. Prášilová; P. Červinková, DiS.; Mgr. M. Pátková 

Úřad:       325 531 000; obec-dvory@quick.cz 

 Czech point, ověřování, administrativa: Ing. Andrea Luňáčková 

Údržba obce: Martin Prášil    725 918 711 

Marie Hodboďová – starostka obce 



 

  

 Tak, a už je tu zase škola! Pro děti školou povinné to znamená jedinou věc… Zpátky do lavic  
a dávat pozor. Někteří se do školy těší, někomu se chce méně, někomu vůbec ne. Říkáte si, zase ráno brzy vstávat… 
Ale věřte, nejste v tom sami, i nám dospělým se do vstávání také vůbec nechce.  

 Již tradičně jako každý rok i nyní jsme v naší základní škole přivítali nové prvňáčky. Letošní školní 
rok 2017/2018 nastoupilo ke školní docházce 28 dětí, což je stejný počet žáků, jako v loňském školním roce.  
V prvním ročníku jsme uvítali 7 nových žáčků – 

Matěje Červinku, Amálku Červinkovou, Láďu Dudka, 
Lidušku Hořínkovou, Pepíčka Krále, Barušku 
Nejedlou a Páťu Vyleťala, kteří přišli do školy v 
doprovodu rodičů, prarodičů i ostatních příbuzných. 
Zahájení školního roku se zúčastnila i paní starostka 
s paní Luňáčkovou, které předaly dětem malé 
dárečky. 

 Mateřskou školu navštěvuje v 
současné době 20 dětí. V období letních prázdnin 
proběhla v naší mateřské škole rekonstrukce 
podlahy a ostatní potřebné stavební práce. Z 
důvodu nedostačujících prostor mateřské školy 

musela být kapacita školky snížena z 21 dětí na 20. 
Letošní školní rok byly přijaté k docházce do MŠ i 
dvouleté děti. Po celý měsíc září probíhá adaptace 
nových dětí na MŠ, děti se seznamují s novým prostředím, s kamarády, se zaměstnanci školy, s pravidly bezpečnosti 
v MŠ a na školní zahradě. 

 Naše ZŠ a MŠ se věnuje také sběru starého papíru, který shromažďujeme ve sběrném dvoře a za 
obdrženou finanční odměnu pořizujeme dětem pomůcky, hračky a jiné potřebné věci. V soutěži společnosti WEGA 
recycling s.r.o., která zajišťuje převoz nasbíraného papíru, se umístila naše škola na 5. místě, což je pro tak malou 
školu velký úspěch. Děkujeme tedy žákům, rodičům i ostatním občanům obce Dvory, kteří přispívají starým papírem 
k našim úspěchům.  

 V letošním školním roce jsme na naší škole přivítali novou paní vychovatelku, Mgr. Evu 
Hladíkovou, která kromě vychovatelství v naší školní družině, působí také jako asistentka pedagoga na ZŠ Tyršova  
v Nymburce.  

 Výuku jsme v prvním týdnu zahájili 
dvoudenním projektem s názvem „Můj prázdninový 
deník“, kde si děti zaznamenávaly své zážitky  
z prázdnin a vše jsme pak hromadně prezentovali.  

 Na naší škole nabízíme žákům také 
různé kroužky. Letos budou pro děti otevřeny: 
Keramický kroužek (Mgr. Eva Hladíková), Sportovní 
kroužek (Mgr. Naďa Holická), Tanečně pohybový 
kroužek (Pavlína Červinková DiS.) a Hra na zobcovou 
flétnu (Pavlína Červinková DiS.).   

 A co nás čeká v prvním pololetí? 
Návštěva svíčkárny v Šestajovicích u Prahy, kde si děti 
budou moci vyrobit dva výrobky na téma 

„Halloweenské tvoření“, v říjnu nás čeká exkurze 
historických památek v Nymburce a Halloween 
(průvod + pro žáky ZŠ nocování ve škole), v listopadu 

dorazí do naší školy divadýlko s představením „Evelínko, neutrácej“ (zaměřeno na finanční gramotnost) a v prosinci 

vyrazíme společně s MŠ do Hálkova divadla v Nymburce na představení „Čert vem anděla“ a před Vánoci zveme 
srdečně všechny občany v sobotu 16. 12. od 14 hodin na již tradiční vánoční besídku. 

 Přejeme všem, žákům, učitelům, rodičům, obecním zaměstnancům a všem občanům, ať je tento 
školní rok pro vás rokem pohodovým. Hodně štěstí!  

                                   

 

 

 

       Pavlína Červinková – učitelka ZŠ Dvory 

INFORMACE Z NAŠÍ ŠKOLY 

 

 



 

 Srpen, září, říjen – podletí. Začíná nový včelařský rok, vše se opakuje. Med je vytočený a včely nakrmené 

cukerným roztokem. Léčí se proti varroa, včely založily novou generaci dlouhověkých včel. Tak tedy naposledy něco 

o medu. 

Med je produktem včel. Včely sbírají nektar z květů nebo medovicí z živých částí rostlin. Tyto šťávy 

přetvářejí a kombinují se svými specifickými látkami. Takto získaný produkt uskladňují do plástů, zavíčkují a nechají 

zrát. Med je potravina přírodního charakteru. Kromě jednoduchých cukrů obsahuje minerální látky, vitamíny  

a aromatické látky. 

Jaké medy známe? 

Med květový – je přírodní koncentrát z květů rostlin. Je převážně světlý. Díky většímu obsahu glukózy 

(hroznového cukru) a fruktózy (ovocného cukru), je snadno stravitelný. Obsahuje pylová zrna různých rostlin. 

Medovicový med – je zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva, obsažená v míze dřevin. Není 

pravidelně každý rok, záleží na počasí a na rozmnožení různých druhů mšic a puklic, které nahlodají kůru stromů. 

Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků. 

Smíšený med – je směsí medů květových a medovicových. Má výhody obou medů. 

Pastový med – je speciálně upravený. Vzniká opakovaným mícháním, které řídí přirozenou krystalizaci  

a zmenšuje velikost krystalů. Je zpracováván bez zahřívání a bez jakýchkoli přísad. 

Krystalizace medu je přirozená vlastnost všech medů, jen doba krystalizace je u různých medů různá. Do 

původního tekutého stavu lze zkrystalizovaný med uvést opatrným zahříváním ve vodní lázni s teplotou do 40 

stupňů. Vysoký obsah cukrů v medu má samokonzervační účinky. I přesto je nutné dodržovat při jeho skladování 

určitá pravidla. Uzavřený obal (med snadno přejímá cizí pachy), sucho, tma. Jenou za čas se ve včelstvu objeví i tzv. 

melicitoza – cementový med, ale s tím přijde do styku jen samotný včelař, který si s ním neví rady, protože je 

skutečně cementově tvrdý a nejde mu tedy vytočit. 

Tím bych téma med, včely a včelaři ukončila. Doufám, že se vám líbilo. 

Marie Jiroušová – místní včelařka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 6. 2017 

Usnesení č.33/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje Závěrečný účet 
hospodaření obce Dvory ze rok 2016 bez výhrad. 

Usnesení č. 34/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje ukončení 
zajištění dopravy dětí z obcí Veleliby a Čilec do a ze 
ZŠ Dvory. 

Usnesení č.35/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje uzavření 
dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících  
k podnikání mezi obcí Dvory a Pivovarem Nymburk 
spol. s.r.o. 

Usnesení č.36/2017 

Zastupitelstvo obce Dvory schvaluje poskytování 
finančních darů jubilantům a dětem při „Vítání 
občánků“.

 

MED, VČELY, VČELAŘI 

 

SCHVÁLENÁ USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
 



 

K důležitým budovám v obci patřila i zdejší Kampelička postavená Jednotou hospodářských družstev  
v Nymburce roku 1929. 

Spořitelní a záložní spolek zahájil svoji činnost v obci mnohem dříve. S myšlenkou založení spořitelny  
a záložny přišel již v roce 1889 místní učitel Josef Soukup. Jeho záměr se v té době zdál neuskutečnitelný a u mnoha 
místních vytvářel posměšky. Když viděl, s jakou se v obci potýká, požádal pokladníka a starostu záložny  
v Krchlebech, aby ve Dvorech promluvili o významu spolku. V Krchlebech již nějakou dobu úspěšně provozovali 
spořitelnu a záložnu. Stalo se tak 16. dubna 1890 na schůzi Čtenářské besedy. Přítomné řeč o významu  
a prospěšnosti spořitelny natolik zaujala, že se rozhodli spolek založit a začali skládat zápisné 2K. Na ustanovující 
valnou hromadu přišlo 34 občanů. Přítomní schválili stanovy a zvolili představenstvo. Do čela představenstva byl 
zvolen starosta obce František Čtyřoký a jeho náměstkem zdejší řídící učitel Josef Jiránek. Přísedícími členy byli 
zvoleni Josef Šťastný, místní starosta v Čilci, František Stehlík z Čilce a Josef Paleček, rolník z Velelib. Funkci 
pokladníka přijal Josef Soukup. Nejnižší míra vkladu byla stanovena na 1K, nejvyšší na 10 000K. Úrok z vkladů určen 
4% a úrok z výpůjčky 5%. Stanovené procento z vkladů a půjček bylo stálé a dnešní střadatel může porovnat 
současné úrokové sazby bankovních domů se spořitelnou před více jak sto lety. 

Učitel Josef Soukup, pokladník Kampeličky, zakladatel Čtenářské besedy ve Dvorech a čestný člen 
Hasičského sboru v Čilci se v březnu 1904 stěhoval na nové působiště v Chroustově do funkce ředitele tamní školy. 
Úřad spořitelního a záložního spolku přecházel vždy s nově ustanoveným pokladníkem do jeho domu. 

Při stavbě nové úřadovny Kampeličky požádal ředitel místní školy o přístavbu místnosti pro případné 
vyučování. Žádosti bylo vyhověno a od školního roku 1929 – 1930 pronajala Školní rada ve Dvorech jednu místnost 

pro vyučování. V dalších letech byla místnost pro školu pronajímána dle potřeby. Ve 40. letech zde provozoval 
holičskou živnost Pavel Heřmanský. Holičství ukončil v roce 1951, kdy při socializaci vesnice docházelo k hromadné 
likvidaci drobných živnostníků. V období květnových událostí 1945 se budova Kampeličky stala místem revolučního 
národního výboru, skladem munice a zbraní. Výstižně se o záložně vyjádřil jeden z pamětníků: „Kampelička bývala 
dobře jdoucím lidovým peněžním ústavem. V nouzi jsme se nemuseli obávat půjček od lichvářů a měli jsme pocit 
bezpečí uložených peněz“. 

V roce 1946 se na valné hromadě Spořitelního a záložního spolku volilo nové představenstvo. Do čela 
Kampeličky byl opětovně zvolen dlouholetý starosta představenstva Alois Vlk z Čilce. Pokladníkem nadále zůstával 
Václav Černý ze Dvorů č. 111. 

Do Kampeličky ukládali svoje úspory místní občané, drobní živnostníci i spolky. Soukromě hospodařícím 
rolníkům se zde proplácelo za mléko a ostatní povinně odváděné zemědělské produkty. Po založení zemědělského 
družstva se v Kampeličce vyplácely peníze za odpracované „jednotky“. Spoření podporovali i učitelé mezi žáky školy. 
Ve třídách se soutěžilo o největší počet spořících žáků a nejvyšší úspory. 

Oficiální označení záložny na úředních listinách znělo: „Kampelička, spořící a záložní spolek ve Dvorech, 
zapsané společenstvo s neobmezeným ručením Nymburk.“ To platilo do roku 1953. S měnovou reformou přešla 
Kampelička na stát a stala se součástí Státní spořitelny Nymburk. Místní spořitelna využívala pro svůj útlumový 
program pouze jednu místnost. Občané a místní spolky začali převádět a nově ukládat peníze do spořitelny  
v Nymburce.  

Po nezbytných úpravách se do původní Kampeličky nastěhovala v září roku 1954 mateřská škola. A v roce 
1965 byla budova Kampeličky bezúplatně převedena do trvalého majetku obce. Záložna ve Dvorech definitivně 
skončila. 
 

SERIÁL: VÝZNAMNÉ DOMY V ŽIVOTĚ OBCE 

 

 

Ing. František Formánek - kronikář obce 

 

Budova Spořitelního a záložního spolku ve Dvorech 



 

Je to již dva a půl roku, co jsme ve Dvorsko-Velelibských listech psali o plánované rekonstrukci 

kostela. Od té doby se toho na budově kostela příliš nezměnilo. Jak to tedy s plánovanou 

rekonstrukcí vypadá? Podařilo se už získat stavební povolení nebo nějaké dotace? A jaký má 

nymburský farář vztah k velelibskému kostelu? 

Na to všechno najdete odpověď v následujícím rozhovoru. 

Co pro Vás, jako nymburského faráře, znamená 

velelibský kostel? 

Jednak je pro mě jakýmsi bodem, který znamená, že 

už se vlak blíží do Nymburka (smích). Paradoxně je 

totiž na něj z vlaku vidět lépe než na nymburský 

kostel.  

Na druhou stranu to pro člověka znamená i určitý 

otazník, jaké má ten kostel své místo, nebo jak má 

být využit a jak se k tomu má nymburská farnost 

postavit. Protože ve Velelibech je mše svatá jednou 

za měsíc a přijde na ni jenom pár lidí, to co se naopak 

poslední tři roky díky spolupracujícím jáhnům daří, je 

půlnoční mše, na které je naopak plno.  

Obecně je to ale místo z církevního hlediska málo 

využité, bohužel však zároveň patří k těm 

nejzchátralejším kostelům nymburské farnosti.  

Je to dva a půl roku, co jsme v Dvorsko-Velelibských 

listech psali o tom, jak pokračuje rekonstrukce 

kostela. Tehdy měl rekonstrukci na starosti pan 

Kopp ze stavebního odboru Arcibiskupství 

pražského. Je to tak i teď? 

Ne, je to už asi tak dva roky, co pan Kopp na 

stavebním odboru arcibiskupství skončil a místo něj 

nastoupila paní Procházková.  

Tehdy se také mluvilo o tom, že je právě v procesu 

získávání stavebního povolení. Podařilo se ho už 

získat? 

Samotné stavební povolení bohužel stále nemáme. 

To co už však máme v ruce, je závazné stanovisko 

památkářů a jiné dílčí dokumenty. A v blízké době by 

už stavební povolení mělo být. 

Celá rekonstrukce kostela byla právě před těmi dva 

a půl lety vyčíslena na 15,5 milionu korun, na 

dalších 8 milionů poté restaurace. Platí tato čísla 

stále? 

Tato čísla byla spíše odhadem pana Koppa  

z arcibiskupství. Zatím vlastně nikdo pořádně neví, 

kolik by mohla celková oprava kostela stát. Může se 

stát, že ta částka bude o něco nižší, ale také se může 

stát, že bude o dost vyšší.  

Nyní se nám však podařilo zažádat na Ministerstvu 

zemědělství o dotaci ve výši 700 000 Kč s tím, že 

zbývajících 300 000 Kč budeme muset dofinancovat  

z vlastních zdrojů. Zatím jsme nedostali ani negativní, 

ale ani pozitivní odpověď. Vypadá to ale, že jsme na 

správné cestě a jestli se to podaří, tak by mohla být 

opravena část střechy kostela. 

Nymburský farář P. Jaroslav Krajl  

foto: www.nymburska.farnost.cz 

Roku 2013 vešel v účinnost zákon o církevních 

restitucích. Je to pro vás jako nymburského faráře 

spíše pozitivní věc, nebo musíte naopak řešit více 

problémů a agendy než před tím? 

Pro mě osobně je to rozhodně více problémů, než 

pozitivních věcí. Jsou pozemky, které jsou v dobrém 

stavu a jsou tedy i poměrně jednoduše pronajatelné. 

Poté jsou ale také pozemky, o které se dlouhodobě 

nikdo nestaral, a jsou tedy ve značně zpustošeném 

stavu, který nyní musí církev zlepšit. S takovými 

pozemky je tedy ve výsledku mnohem více práce.  

Na druhou stranu to má i pozitivní stránku věci a to 

tu, že by si tímto způsobem někdy v budoucnu mohla 

farnost alespoň z části vydělávat právě na takovéto 

opravy památek, které spravuje. 

 

 

ROZHOVOR: NYMBURSKÝ FARÁŘ O VELELIBSKÉM KOSTELE 

 

 

Matěj Prášil - redaktor 



 

· 23. 9. 15:00 Dvory – Sportovní olympiáda 3. ročník 

· 30. 9. Veleliby – turnaj v nohejbale s večerním posezením u hudby a tance 

· začátek října Veleliby – druhý ročník závodu jízdních kol v několika věkových kategoriích - "Kolem Velelib" 

· 8. 10. 14:00 Vítání občánků 

· 15. 10. 15:00 Sokolovna Dvory – pohádka Ježibaby z Babína  

· koncem října nebo začátkem listopadu Veleliby – výlet po neznámých zákoutích ČR 

· 30. 11. od 16,30 hodin Dvory – květinové adventní tvoření pro dospělé 

· prosinec Dvory – tvoření pro děti 

· prosinec Veleliby – již tradiční výlet za poznáním (mezi Vánocemi a Silvestrem) 

· 2. nebo 3. 12. Dvory – rozsvěcení stromečku 

· 16. 12. Sokolovna Dvory – Besídka 

Pro více informací: www.dvory-veleliby.cz; www.veleliby08.estranky.cz; www.zsmsdvory.cz a nástěnky v obou 

obcích  

Změna termínu vyhrazena 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZVEME VÁS 

SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY V OBCI 

 

 
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 

10. 6. v soutěži 40. ročníku Lidické růže VzPu do 14 let startovalo 23 střelců. Na místě prvním skončil Zaplatílek O. 

299 bodů, z našich 22. místo Lochman David, 24. místo Čermák Petr.  

17.6. Dvorská šance VP 30+30 startovalo 17 střelců. 1. místo Blaška J. Liberec 561 b., z našich na 4. místě Starosta 

P., 7. místo Hofman V., 8. místo Litera F., 11. místo Bajtalon R., 13. místo Konrád J. 

24. 6. Český pohár VzPu 750 v Benchrestu startovalo 11 střelců. Na prvním místě v tomto závodě skončil Vreštiak 

Pavel ze Staré Lysé.  

25. 6. Český pohár MPu 750 v Benchrestu, startovalo 13 střelců na prvním místě Harmanová Ilona 746 bodů Jičín, 

z našich 9. místo Lhotáková E., 11. místo Stránský M. a 12. místo Lhoták J. 

6. 8. Dvorský Benchrest MPu 500, startovalo 11 střelců 1. místo Haman Z. 496 bodů Jičín, z našich skončil třetí 

Stránský M. 493 bodů, 8. místo Lhoták J a 9. místo Lhotáková E. 

9.9. Liga Dvory – Křinec LM, SM 30+3x10. V soutěži startovalo 12 střelců. Po čtyřech kolech se z našich umístil na  

1. místě Davídek V., 2. místo Vrátný T., 5. místo Battista P., 7. místo Davídek F. a 10. místo Bajtalon R. 

František Davídek 

Vysvětlivky: Pu – puška; Pi – pistol; VzPu – vzduchová puška; LM – libovolná malorážka; SM – sportovní malorážka; 
SP – sportovní pistole; VP – velkorážná pistole 

 

STOLNÍ TENIS 

Okresní svaz stolního tenisu Nymburk vypisuje Mistrovské soutěže družstev mužů ve stolním tenisu pro sezónu 
2017-2018. Tělovýchovná jednota Dvory oddíl stolního tenisu do tohoto ročníku přihlašuje tři družstva družstvo 
„A“, Okresní přebor I. třídy, družstvo „B“ a „C“, obě Okresní přebor IV. třídy. Systém soutěže – soutěž se hraje 
dvoukolově tzv. každý s každým.  
Hodnocení je následující: 

· za vítězství – 3 body 

· za remízu – 1 bod  

· za prohru – 0 bodů 

· za kontumaci – 3 body 

Sezónu jsme zahájili oficiálně 4. září tréninkem na novou sezónu, tento měsíc trénujeme dvakrát týdně.  
Samotnou soutěž zahájíme první týden v říjnu. Družstva se zúčastňují na vlastní náklady. 
Hrací dny: 

· „A“ družstvo má hrací dny doma v pátek od 18:00 

· „B“ družstvo má hrací dny doma ve středu od 18:00 

· „C“ družstvo má hrací dny doma ve čtvrtek od 18:00 

Tabulky na následující straně. 

    Emil Schovanec 

Omluva: Omlouvám se panu Schovancovi za špatné přepsání a zveřejnění pořadí hráčů z Velikonočního turnaje. 

Správné pořadí je následující: registrovaní hráči – 1. Adam Soukal 2. Pavel Soukal 3. Pavel Baščan 

          neregistrovaní hráči – 1. Josef Valíček 2. Ondřej Vrbo 3. Vítězslav Syrový 

Za chybu se ještě jednou omlouvám. Matěj Prášil - redaktor 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okresní přebor I. třídy 

1. TJ Spartak Pečky A 

2. TTC Poděbrady A 

3. TJ Dvory A 

4. AFK Nymburk A 

5. TJ Seletice A 

6. TJ. Sadská D 

7. TJ Sokol Lysá nad Labem A 

8. TJ Lokomotiva Nymburk C 

9. SK Městec Králové A 

10. TTC Žehuň B 

11. TJ Sokol Loučeň A 

12. TJ Sokol Krchleby C 

 

Okresní přebor IV. třídy 

1. TJ Sokol Kostomlaty 

2. TJ Sokol Poříčany B 

3. TJ Dvory C 

4. AFK Nymburk D 

5. STC Opočnice C 

6. TJ Seletice C 

7. TJ Sadská F 

8. TJ Lokomotiva Nymburk G 

9. TTC Žehuň D 

10. TJ Lokomotiva Nymburk H 

11. TTC Žehuň E 

12. TJ Dvory B 

 

FOTBALOVÝ KLUB 

Fotbalové spojení Dvorů a Bobnice 

Na sezónu 2017/2018 došlo ke sloučení fotbalových oddílu TJ Dvory a TJ sokol Bobnice. Společně budou vystupovat 
pod názvem Bobnice-Dvory. Jde o spojení především z důvodu hráčských základen obou mužstev, které nebyly 

příliš rozsáhlé. Spousta hráčů má střídavé směny či rodinné povinnosti, které jim brání v účasti na všech zápasech. 
Díky tomuto spojení lépe vykrejeme absence některých hráčů, kteří jsou nezbytnou součástí týmu. Sloučení 
neznamená, že by ve Dvorech zanikl fotbal. Sloučené oddíly přihlásily dvě soutěže: III. a IV. třída okresní soutěže. 

B-tým hrající čtvrtou třídu je složen z dvorských hráčů posílených o nováčky kteří se pokouší zapracovat do základní 
sestavy. Tento tým bude hrát svá domácí utkání na Dvorském plácku pod vedením nového trenéra Václava 

Mariánka.  

Tým zatím stabilizuje sestavu, především v obrané linii, kde měl v posledních letech největší problémy. Po odchodu 
nejzkušenějšího člena obrany Milana Pýchy ml. je tvoření obrany ještě náročnější a zatím si diváci při zápasech  
B-týmu přijdou na své především počtem branek, které spíše připomínají házenou než fotbal.  

Doufáme v brzké vyztužení obrany, abychom mohli začít stoupat v tabulce směrem vzhůru. 

Tabulka na následující straně. 

Aleš Břetenář 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek sporu 

Rádi bychom Vás informovali o výsledku žaloby o určení vlastnictví budovy střelnice. Soudní spor 

je u konce s výsledkem, že budova střelnice patří Sportovně střeleckému klubu. V současné 

době probíhá lhůta pro zapsání vlastnického práva střelců do katastru.  

Zastupitelstvo obce 

Nabídka dopravy na kulturní akce v Nymburce 

Vážení občané, 

rádi bychom podpořili aktivní život našich seniorů a kulturní akce v Nymburce. Od letošního září 

na vybrané akce v Nymburce, ale i okolí, bude jezdit náš obecní automobil. Nymburské kulturní 

centrum pořádá kvalitní koncerty vážné hudby, organizuje promítání pro seniory v kině a stále 

rozšiřuje kulturní vyžití v Nymburce.  

Možnost dopravy obecním automobilem s uvedením kulturní akce bude na vývěsce, hlášeno 

rozhlasem a na webových stránkách obce. Je třeba se přihlásit dle pokynů u letáčku. 

Věříme, že uvítáte a využijete tuto možnost dopravy. My na oplátku uvítáme tipy kulturních 

pořadů, na které byste se chtěli podívat či poslechnout. 

Zastupitelstvo obce 

 

INFORMACE PRO OBČANY 



 

  

NEPLACENÁ INZERCE 

 

V případě uveřejnění pozvánek na akce, inzerce a připomínek volejte nebo pište na email:    

723 234 860, maty672@gmail.com nebo obec-dvory@quick.cz  
Dvorsko-Velelibské listy – vydává obec Dvory; tisk: Tiskárna Boftisk, evidenční číslo MK ČR E 22130,  

náklad 350 ks, vychází čtvrtletně. Za uveřejněné příspěvky zodpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo upravit 
příspěvky z hlediska gramatické správnosti, nikoli však faktického významu.  

Redaktor: Matěj Prášil   Grafická úprava obálky: Jan Brzák 

 

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 


