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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

Rozesílání SMS zpráv

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

Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

Podpis

✂

Informační SMS pro občany zdarma
Nepromeškejte již žádné plánované kulturní a důležité událos'  v obci (např. ples, divadlo, 
sportovní utkání nebo odstávky dodávky pitné vody, elektrické energie), přihlašte se po-
mocí přiloženého souhlasu, lísteček stačí vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu.

Obec nově i na Facebooku

Nahlédněte a sledujte nové o!iciální facebookové stránky obce, najdete je 

na níže uvedeném odkazu:
https://www.facebook.com/Obec-Dvory-Veleliby-100497805011795/

?epa=SEARCH_BOX

sportovní soutěže, běh o medaile, tradiční opékání vuřtů, 

vuřty s limonádou pro děti a vstupné zdarma

Obec ve spolupráci s SSK Dvory pořádá

12. září 2020 od 14.00 h, sraz u školy v 13.45 h

6. ročník sportovní olympiády
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Plánované stavební 

akce v obci
Od 1. 8. do 21. 8. bude probíhat 
rekonstrukce chodníku, vjezdů a 
veřejného osvětlení od obchodu 
směrem ke škole a dále k č.p. 148. 
Chodník bude uzpůsoben pro bez-
bariérový pohyb. Dále bude vymě-
něno kabelové vedení veřejného 
osvětlení, dojde k výměně stáva-
jících stožárů a svítidel. Je počí-
táno i s navýšením počtu lamp 
tak aby osvětlily tmavá místa, ale 
k tomu dojde až při kompletní 
obnově veřejného osvětlení, kte-
ré je plánováno na podzim letošní-
ho roku. Prozatím proběhne pou-
ze stavební úprava, aby nebylo na 
podzim nutné opětovně rozebírat 
části chodníku. Tato rekonstrukce 
je financována z evropských pro-
středků z Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP) 
zprostředkovaná MAS Svatojiřský 
les z.s. jehož jsme členem a sou-
částí. Celková vysoutěžená cena 
projektu je 1,2 milionu Kč. Z toho 
dotační příspěvek činí 930 tisíc Kč. 
Stavbu bude provádět firma Halko 
stavební společnost s.r.o., která již 
v minulosti chodníky v obci opra-
vovala. Tato firma nabídla nejnižší 
cenu a zároveň také nejkratší ter-
mín dokončení.

Dále nás od 15. srpna čeká vybu-
dování nového chodníku k sokolov-
ně. Chodník bude navazovat na stá-
vající chodník a bude začínat u kraj-
ní ulice u č.p. 139 a bude veden až 
k fotbalovému hřišti. U sokolovny 
bude z obou stran zbudováno mís-
to pro přecházení. Příkop zůsta-
ne zachován. Pouze v místě pro 
přecházení bude provedeno jeho 
zatrubnění. I tento záměr bude 
podpořen dotačními prostředky a 
to konkrétně 550 tisíci Kč ze Stře-
dočeského fondu obnovy venkova. 
Celkové náklady výstavby chodní-
ku budou cca 1 milion Kč.

Projekt stavby chodníku k sokolovně.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Po uzavření škol se žáci i učitelé 
ocitli ze dne na den v nečekané a 
nové situaci. Každá škola si zvolila 
svůj způsob distančního vzdělává-
ní. Žáci dostávali úkoly k procvičení 
a opakování formou SMS a pomo-
cí aplikací WhatsApp. Dané úkoly 
byly dětem rozesílány dle jednot-
livých ročníků. Při výkladu nové-
ho učiva, bylo využíváno výklado-
vých videí, ze kterých se žáci moh-
li novou látku naučit. V případě 
potřeby byl využíván také video-
hovor přes Skype. Domácí výu-
ka probíhala především v hlavních 
předmětech, tedy v českém jazy-
ce, matematice a angličtině s ome-
zením výchov. Dle informací žáků 
sledovali někteří z nich např. výu-
kový pořad pro domácí výuku „Učí-
Telka“, který kvůli opatření spustila 
Česká televize. Program byl určen 
pro žáky I. stupně ZŠ. 

Uzavření školy nemělo ale vliv na 
pracovní povinnosti pedagogů, kte-
ří i nadále po celou dobu docháze-
li denně na své pracoviště a připra-
vovali úkoly pro své žáky.

I přesto, že tato výjimečná situa-
ce byla náročná pro všechny, děku-
jeme především rodičům, kteří se 
tohoto úkolu chopili s odpověd-
ností a i díky nim uzavření ško-
ly na 2 měsíce nemělo na vzdělání 
našich žáků negativní dopad. Nao-
pak, dle mého názoru je „výuka na 
dálku“ výzvou pro všechny. Každý 

Poslední větší plánovanou inves-
tiční akcí bude kompletní výměna 
stožárů a svítidel veřejného osvět-
lení v obou obcích. Mimo výměny 
stávajících svítidel dojde i k jejich 
doplnění, a to ze stávajících 71 
svítidel na 125 svítidel. V součas-
né chvíli máme schválenou dotaci 
z Ministerstva průmyslu a obcho-

du ve výši 950 tisíc Kč na nová sví-
tidla ale výměnu a doplnění kabe-
lového vedení budeme muset jako 
obec hradit vlastními prostřed-
ky. Čekáme na dopracování pro-
váděcí projektové dokumentace a 
na upřesnění celkových nákladů. 
Zatím se předpokládá částka oko-
lo 3,5 milionu Kč. Termín realizace 

bude záviset na termínu dokonče-
ní projektové dokumentace a na 
vydání stavebního povolení. Veš-
keré výkopové práce by měli pro-
bíhat pouze v zelených pásech 
a neměli by být narušeny chodní-
ky ani vjezdy.

Aleš Břetenář, starosta

Naše škola v době 

pandemie
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z učitelů, žáků i rodičů k ní přistou-
pil po svém. Určitě se všichni mini-
málně posunuli dál v počítačových 
dovednostech. 

V pondělí 25. května se žáci opět 
mohli vrátit do svých lavic, ovšem 
s omezenými podmínkami. Výu-
ka byla omezena pouze od 8 do 12 
hodin. Vstup do školy byl žákům 
umožněn od 7.45 do 8.00 hodin. 
Žáci vcházeli do budovy jednotli-
vě a po převlečení v šatně dohlédla 
paní učitelka na to, aby si v umývár-
ně umyli ruce a ošetřili je dezinfek-
cí. Po příchodu do třídy se posadi-
li do lavic a připravili se na vyučo-
vání. Vstup do budovy byl povolen 
pouze s rouškou a bez doprovodu 
rodičů.

Závěr školního roku byl z důvo-
du této situace netradiční. Předá-
ní vysvědčení se zúčastnili všichni 
žáci najednou. Toto umožnila úpra-

va mimořádného opatření minis-
terstva zdravotnictví, na které se 
dohodli ministr školství Robert 
Plaga s epidemiology. Naše škola, 
tak jako řada ostatních škol, letos 
zakončila školní rok o něco dříve. 
Ředitelé škol využili ředitelského 
volna a vysvědčení rozdali školá-
kům už v pátek 26. června. 

Provoz mateřské školky byl od 
17. března 2020 přerušen rozhod-
nutím zřizovatele z důvodu opat-
ření proti šíření nákazou COVID-19. 
Vzdělávání dětí probíhalo distanč-
ně přes webové stránky školy a přes 
emaily rodičů. Předškolním dětem 
byly posílány úkoly a pracovní lis-
ty pravidelně k týdenním tématům 
podle Školního vzdělávacího pro-
gramu „Náš barevný svět“.

Mateřská školka byla opět ote-
vřena od 25. května v provozu od 
6.30 hod. do 16.00 hodin. Dochá-

zelo průměrně 12 dětí. Během této 
doby byly zrušeny všechny kulturní 
i jiné akce. Rozloučení s předškolá-
ky proběhlo pouze v kolektivu pří-
tomných dětí v MŠ. Předškolní děti 
byly pasovány na školáky předáním 
upomínkové šerpy a knihy s věno-
váním.

Zápis do MŠ Dvory proběhl od 
4. května do 15. května 2020 
z důvodu opatření proti šíření náka-
zou COVID-19 bez přítomnosti dětí 
a jejich zákonných zástupců. Vyho-
věno bylo 6 žádostem, což odpoví-
dá počtu volných míst v MŠ. Kapa-
cita je pro příští školní rok napl-
něna. Pravidelní schůzka s rodi-
či na závěr školního roku se z těch 
samých důvodů nekonala, proběh-
ne na začátku měsíce září.

Pavlína Červinková, učitelka ZŠ, 
Lenka Pácalová,

vedoucí učitelka MŠ
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STALO SE

syn bojuje s docházkou do školy a 
druhý syn s plněním úkolů, protože 
by už chtěl klasickou výuku.  Ještě 
nás čeká pár dní distanční výuky a 
bude konec školního roku. Doufá-
me, že se v září vše vrátí do “sta-
rých kolejí” a děti se budou moct 
naplno vrátit do školních lavic, tak 
jak jsou zvyklí a bez epidemiologic-
kých opatření, jako je např. povin-
né nošení roušek.

Celou karanténu a opatření jsme 
nakonec zvládli, někdy lépe a někdy 
hůře. A teď už jen doufáme, v brzký 
návrat k úplnému normálu.

Karolína Plachá, Dvory

Pracuji z domova, tak se dost věcí 
odvíjelo i od toho, kolik mám prá-
ce a času. Pokud méně, dalo se to 
zvládnout celkem dobře. Když mám 
práce hodně, bylo to o to horší. K 
učení jsme se dostávali až večer. U 
nás domácí výuka probíhala docela 
v klidu, pokud Eliška věděla a chá-
pala, co má dělat, šlo jí to. Pokud 
jí něco, ale nešlo, nebo nechápala 
novou látku, brečela, že jí to neu-
mím vysvětlit, a že tomu nerozu-
mí. Je to v tomto případě problém, 
že nemám pedagogické vzdělá-
ní ani zkušenosti, takže nevím, jak 
lépe jí látku přiblížit. K výuce jí ale 
musím tlačit. Prý ji baví být doma, 
ale nebaví jí se doma učit, to by 
šla radši do školy. Situaci jsme bra-
li tak, jak byla, určitě by ani jedna 
z nás nevítala toto držet dlouho-
době. Nicméně pár týdnů/měsíců 
to není problém. S paní učitelka-
mi je spolupráce dobrá, pravidel-
ně dostáváme úkoly i rady, jak na 
to. Pokud něčemu nerozumíme, 
ochotně nám to vysvětlí.

Lucie Kopalová, Dvory

I když budu stručná, nebude to 
krátké vyprávění. Máme tři děti, 
holčičky. Do školy chodí obě star-
ší dcery v Nymburce. Prvorozená 
je v 5. ročníku, druhá v 2. ročníku a 

šikovné a vcelku samostatné syny. 
O to situace byla jednodušší. Výuka 
u nás probíhala každý den podob-
ně. Oba synové zvládali plnit úko-
ly během dopoledne, někdy nej-
později cca do 14 hodin. Odpoled-
ne jsem hotové úkoly kontrolova-
la. Kluci pracovali ve všední dny. 
O víkendech jsme zachovali volno. 

Ráno po snídani si mladší syn 
Patrik (3. třída) pustil v televizi pořad 
UčíTelka. Mezi tím jsme každý den 
obdrželi zadaní úkolů na daný den. 
Všechny úkoly plnil v rámci pracov-
ních sešitů a učebnic. Občas si plnil 
úkoly na www.skolakov.eu a www.
alfbook.cz. Druhý syn František (6. 
třída) chodí na jinou školu v Nym-
burce. Tam výuka a plnění úkolů 
probíhalo úplně jinak.

Zadávání úkolů probíhalo v sys-
tému Bakaláři a zde dostávali žáci i 
studijní materiály, buď jako prezen-
tace, anebo videa točená učiteli.

A tam jsme také narazili na prv-
ní veliký problém, a to technic-
ké vybavení v naší domácnosti a 
museli jsme pořídit počítač a tis-
kárnu. Technické vybavení, kte-
ré je potřebné k distanční výuce 
na většině školách, vnímám jako 
veliký problém. Protože ne všich-
ni mohou v rodině mít počítač, tis-
kárnu se skanerem a wifi připoje-
ní k internetu. A kdyby oba syno-
vé chodili na stejnou školu, jeden 
počítač by nestačil. Museli bychom 
pořídit dva. To je pro spoustu rodin 
velice těžká situace.

V květnu přišlo rozvolnění a 
mladší syn se vrátil do školy a star-
ší musel zůstat doma. Opět další 
zásadní problém. Mladší syn boju-
je s tím, že musí chodit do ško-
ly, když “brácha” nemusí a zůstá-
vá doma. A naopak starší syn by 
chtěl do školy chodit a nemůže. 
Díky tomu občas musíme řešit pár 
nepříjemných situací, kdy jeden 

Určitě všem rodičům leží na srdci 
vzdělávání jejich dětí, které najed-
nou letos na jaře dostalo jiný roz-
měr. V následujících řádcích se 
podělí o svou zkušenost někte-
ří z rodičů. Každý máme jiné pod-
mínky, děti mají různé potřeby a 
čas, který mohou rodiče ve vzdě-
lání dětem věnovat, velkou měrou 
ovlivňuje jejich zaměstnání. 

Gabriela Králová, Čilec

Jak nejlépe bych mohla popsat 
situaci, do které jsme se dostali? 
Zaujmout pozici učitele není jed-
noduché. Vysvětlit učivo, tak aby 
ho pochopil malý kluk není žád-
ná sranda. Synovi Pepíkovi chvilič-
ku trvá než něco pochopí, má men-
ší problém s novou látkou, v uče-
ní se mu člověk i učitel musí více 
věnovat. Vím, že ani pro paní uči-
telku to není nic jednoduchého, 
vymyslet a sestavit učivo co nej-
jednodušeji. Paní učitelka s námi 
byla denně v kontaktu, vysvětlo-
vala, pomáhala i nahráním osob-
ního videa, ve kterém názor-
ně synovi vysvětlila nové učivo.
Zasílala nám spoustu odkazů, kde 
učivo můžeme trénovat a zkou-
šet, snaží se nám práci co nejlépe 
usnadnit. Veškerou hotovou prá-
ci i řešení jsme natáčeli, fotili a 
zasílali zpět paní učitelce. Nebylo 
to jednoduché, ale s pomocí paní 
učitelky Pepík vše zdárně zvládl. 
Ještě jsem se nikdy nesetkala s tako-
vou ochotou a láskou k dětem i uči-
vu. Mám dva syny a oba paní uči-
telka Červinková učila a stále učí. 
Nemohu si stěžovat. Děkuji paní 
učitelce Červinkové, že ji máme.

Tereza Vyleťalová, Zbožíčko

Pandemie a karanténa zasáhla 
více či méně každého z nás. Situa-
ce byla náročná, nicméně se dala 
zvládnout. Je pravda, že mám 

Samostudium v dobách koronaviru
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třetí je aktivní batole s velkou dáv-
kou energie poznávat okolní svět. 
Učitelky našich dcer si snažily rych-
le poradit a každá pojala jinak výu-
ku na dálku. S pandemii nám nast-
al nový denní režim všem a museli 
jsme si zvyknout na něco nového. 

Pavlínka, ještě v den vyhlášení 
uzavření škol vládou, dostala zadá-
ní prací od třídní učitelky ve ško-
le, vše co si zapsali do úkolníčků si 
měli děti postupně doma zpracová-
vat. Po návratu do školy by si spo-
lečně vše prošly a probraly téma-
ta, která nebyla jasná, znovu. Žád-
né úkoly jsme zatím zpočátku prů-
běžně odevzdávat nemuseli. Dcera 
si ale stejně sama vše postupně a 
zodpovědně zpracovávala, někdy 
přišla pro radu za námi rodiči a my 
poradili nebo ji nasměrovali, kde a 
jak nejlépe své odpovědi na otáz-
ky najít. Jejím rádcem a encyklo-
pedií je stejně už nějaký čas inter-
net a „strýček Google“. Postupem 
času ale začínalo být jasné, že se 
čas návratu do škol posune. Pavlín-
ky učitelka byla nucena začít více 
používat k zadávání úkolů školní 
systém Bakaláři. Úkoly byly tedy 
na nástěnce systému Bakalářů jak 
od třídní, tak od angličtinářky i uči-
telky informatiky, ta poskytovala 
materiály ještě na uložišti Dropbox. 
Vypracované úkoly byly dle daných 

termínů odevzdány ve škole do kra-
bice třídy a pak znovu k vyzvednu-
tí. Některé vypracované úkoly jsem 
fotila chytrým telefonem a odesíla-
la ke kontrole emailem. 

Mladší Valinka ráda sledovala 
vždy od 9.30 h nový pořad UčíTel-
ka. Zajímavé bylo i pro mne sledo-
vat jak podávají látku různí učitelé, 
v různých ročnících a snažila jsem 
se inspirovat, protože výklad nové 
látky přešel na mne. Pana učite-
le matematiky si Vali zamilovala a 
násobilka šla úplně sama, systém 
násobení a dělení naskočil bez bif-
lování sám, třebaže nás ta nejmen-
ší ve sledování rušila a sledování 
televize s námi jí prostě nebavilo. 
Opravdový čas soustředění a stu-
dia mohl nastat, až když šla Berun-
ka po obědě spát. To měly obě dce-
ry opravdový dvou- až tříhohodino-
vý studijní čas bez malé narušitel-
ky. Vali dostávala zadání zpočátku 
každý den, ale po nějakém čase, 
kdy docházelo k častému přetížení 
a výpadkům systému Bakaláři, bylo 
dohodnuto, že bude lepší rámco-
vé zadání úkolů na celý týden. Pro 
snadnější přístup bylo vše zasíláno 
emailem nebo na nástěnku Baka-
lářů, kdo z rodičů nevlastní výpo-
četní techniku měl vše vytištěno 
k vyzvednutí ve škole. Zadání na 
celý týden nám umožnilo si prá-

ci lépe naplánovat a Vali se nemu-
sela zdržovat čekáním, než se mi 
podaří připojit do systému. Nakla-
datelství zpřístupnila i on-line své 
učebnice s interaktivními cviče-
ními a ty opravdu bavili. Počíta-
či jsme doma naštěstí vybaveni a 
materiály z emailu jsem mohla tisk-
nout a s učivem jsme se nedostlaly 
do skluzu. Po kolektivu dětí se ale 
stýskalo oběma. V polovině dub-
na jsme dostali první pozvánku na 
skupinovou videokonferenci v apli-
kaci ZOOM. Po pár týdnech si děti 
s paní učitelkou nastavily rozvrh tři-
krát týdně videokonference po cca 
osmi dětech ve skupince. Procviči-
li si probíranou látku, něco nového 
si vysvětlily a hlavně byly šťastné, 
že vidí své kamarády a paní učitel-
ku. Nyní zjišťuji, že je Valinka zce-
la samostatná v učení, i když tomu 
tak na začátku pandemie nebylo. 
Sama si zjišťuje zadaní a pracuje si 
v učebnicích a pracovních sešitech, 
sama se připojí na videokonferen-
ci. K učení přistupuje najednou bez 
nucení, jsem jen „rychlá nápově-
da“. Takto jsme se učily z domu až 
do konce školního roku, vyzvedli 
jsme už jen krásná vysvědčení. 

Návrat do školy koncem května 
se u nás nekonal, protože mladší 
Valinka pokračovala v distančním 
vzdělávání přes videokonference 
se svou třídní učitelkou. Nejstarší 
dceru jsme také nechali doma, aby 
jí to nebylo líto.

V době pandemie se ještě více 
přesunula komunikace do digitál-
ního světa, zrychleně do něj byly 
vtaženy i naše děti, je to součas-
ný svět, který tak funguje už nějaký 
čas, vývoj se urychlil a nekonečný 
internet se stává nástrojem vzdě-
lávání. A to vidím jako pozitivum 
na pandemii, že digitální svět nyní 
využívá i základní školství, kte-
ré dostalo příležitost objevovat 
společně s dětmi jeho výhody ale 
i nástrahy.

Dnes již běžný obrázek - děti provází počítače i při učení.
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POZVÁNKA

Dvory u Nymburka na louce za sokolovnou, od 12:00 
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ZAHRADA

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)

Královna květin – 

zkuste si vypěstovat 

ty nejkrásnější
Kdo by na své zahradě nechtěl 

jedny z nejkrásnějších a nejvoňa-

vějších květin, které si dokáza-

ly doslova ochočit majitele zahrad 

na celém světě? Víte kdy je její 

vůně nejsilnější? Jenže růže není 

jen jedna, někteří milovníci těch-

to trnitých krásek se zaměřují tře-

ba výhradně na růže anglické, jiní 

zase dávají přednost historickým 

odrůdám. Seznamme se s několi-

ka odrůdami, které si určitě bude-

te chtít také pořídit a věřte, že to 

bude láska na první pohled! 

Růže dokáží svými květy zahra-

du doslova zaplavit, a to většinou 

po celé léto a mnohdy až do kon-

ce podzimu. Jenže jak se v nich 

vyznat? Jaká skupina je ta pravá pro 

vaši zahradu? Vzhledem k tomu, že 

jsou růže šlechtěny a během stale-

tí vznikly různé formy od miniatur-

ních až po pnoucí, je třeba se tro-

chu vyznat v jejich kategorizaci. 

Jednotlivé skupiny totiž prozradí, 

jaký účel bude růže v zahradě plnit. 

Jedno je ale jasné, růže mohou 

pokrýt pergolu, jiné zase v dekora-

tivním květináči ozdobí jídelní stůl, 

keřové zkrášlí trvalkový záhon a ty 

půdopokryvné se postarají o kve-

toucí pokryv mnohdy i velkých 

ploch, se kterými byste si třeba ani 

nevěděli rady. 

Na trhu je dostupná celá řada 

různých kategorií, názvy se mohou 

někdy v detailech lišit, protože 

i pro jedinou kategorii existuje 

hned několik synonym.

Austinovy růže – v poslední době 

velice populární a moje nejoblíbe-

nější skupina keřových, popína-

vých a záhonových růží, jejichž výš-

ka se může značně lišit, většinou se 

Vitální pnoucí růže A Shropshire Lad, meruňkově růžové květy.
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ZAHRADA

ale pohybuje okolo 150 cm. V kata-
lozích tyto růže najdete také pod 
označením nostalgické nebo také 
romantické růže. Jsou pro ně typic-
ké kulovité plné květy, které mají 
delší okrajové okvětní plátky, zatím-
co ty středové jsou těmito obvodo-
vými zčásti zavinuté. Pro odrůdy je 
typická výrazná až ovocná vůně. 
Odrůdy jsou dostupné v celé barev-
né škále, zvláště oblíbené jsou růže 
s meruňkovými či růžovými květy, 
které se skvěle doplní s trvalkami. 

kvetoucích solitér v trávníku nebo 
jako pro skupinové keřové poros-
ty. Oblíbené odrůdy: Schneewit-
chen, Angel Bells, Arizona, Bever-
ly, Coctail

Ramblery – velice vzrůstné popí-
navé růže vhodné k popnutí stabil-
ních a pevných konstrukcí. Kvetou 
pouze v průběhu června a červen-
ce, jedná se tedy o jednou ročně 
kvetoucí odrůdy dosahující výšky 
i více jak 4 m.

Oblíbené odrůdy: Flammentanz, 
Kiftsgate, Marie Viaud

Moderní pnoucí růže – odrůdy 
patřící do této skupiny remontují 
a jsou pro ně typické plné, polopl-
né i jednoduché květy. Nejsou tak 
bujné jako ramblery. Ideální pro 
popnutí po pergolách či plotech.

Oblíbené odrůdy: Sympathie, 
Golden Gate, New Dawn.

Pokryvné růže – tyto růže dokáží 
skvěle pokrýt půdní povrch, mnoh-
dy se tak používají jako kvetou-
cí náhrada trávníku. Kvetou od 
léta do prvních podzimních mrazů. 
Jejich velkou výhodou jsou poměr-
ně nízké nároky na péči, zmlazova-
cí řez vyžadují jednou za dva až tři 
roky.

Oblíbené odrůdy: The Fairy, Basi-
no, Max Graf, Aspirin Rose, Dia-
mant, Celina, Kleine Eva, Silencio

Pokud hledáte růže odolné cho-
robám, pak vyzkoušejte určitě růže 
od šlechtitele Kordese. Tyto atrak-
tivní růže s krásnými květy a inten-
zivní vůní se většinou zcela obejdou 
bez chemické ochrany.

Další skupiny růží – staré růže, 
botanické růže, záhonové velko-
květé růže, záhonové mnohokvěté 
růže, miniaturní růže.

Některé odrůdy růží mají i své 
konkrétní využití, ale to až příště.

Kde jich můžete vidět nejvíce a 
pokochat se jejich krásou? třeba 
11. a 18. 7. 2020, od 8 do 18 hod., 
ve Skuřině u Markvartic - pole růžo-
vé školky.

Oblíbené odrůdy: Charles Austin, 
Graham Thomas, Roald Dahl, Har-
low Carr, Lady Salisbury, Constance 
Spry, Desdemona, William Shake-
speare.

Sadové růže – jinak také nazývány 
keřové. Odrůdy se mohou v mno-
hém lišit, některé kvetou jednou 
do roka, jiné zase remontují – kve-
tou opakovaně. Podobně odlišná 
může být i výška, ta se pohybuje 
až do 250 cm. Keře bývají poměr-
ně mohutné, vhodné pro vytvoření 

Austinova růže z roku 1983 - Graham Thomas, květy mají světle žluté 

odstíny.
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY, ODPADY

Fotbal - aktuality
Z důvodu korona virové krize a z důvodu vyda-

ných vládních nařízeních rozhodla Fotbalová asocia-
ce (FAČR) o anulování výsledků dosavadního průběhu 
sezóny. Náš tým průběžně vedl soutěž s postupovými 
ambicemi. To s anulováním výsledků padlo. V součas-
né době se jedná o rozšíření vyšších soutěžím, takže by 
se mohlo stát, že i přes zrušení soutěže bychom mohli 
do nového ročníku nastoupit ve III. třídě. Krize pro náš 
tým měla i pozitivní účinek a to že se hráči mohli věno-
vat brigádnické činnosti na hřišti. Mimo opravy a dopl-
nění laviček pro hráče a diváky došlo také na vybudo-
vání části zábradlí, kam budou umístěny reklamní pou-
tače našich sponzorů. A jelikož i nás na hřišti sužuje 
sucho a nedostatek vody rozhodli jsme se pro instalaci 

Sál

pronájem topení

1 hod 300,- 1 hod 200,-

1 den 2000,- 1 den 1500,-

Každý 
další den

1000,- Každý 
další den

1000,-

Ceník pronájmu Sokolovny Dvory

Jeviště

pronájem topení

1 hod 50,- 1 hod 50,-

1 den 400,- 1 den 400,-

Každý další 
den

300,- Každý další 
den

300,-

Šatny

pronájem topení

1 hod 25,- 1 hod 25,-

1 den 200,- 1 den 200,-

Každý další 
den

150,- Každý další 
den

150,-

Součástí sálu jsou stoly a židle pro 200 osob. Při 
pronájmu sálu je jeviště a jedna šatna v ceně. 
Příspěvkové organizace zřízené obcí jsou od pla-
cení osvobozeny. Spolky působící na území obce 
platí pouze topení a to v případě že se jedná o 
nevýdělečnou akci.
Ceny jsou uvedeny bez dph.

automatické závlahy do země. Podzemní závlahu jsme 
financovali z vlastních zdrojů TJ Dvory s částečným při-
spěním našich sponzorů. Celkové náklady na závlahový 
systém činily 65 tisíc Kč. Dle informací od klubů z okolí, 
které si tento systém závlahy nechávali dělat takříkajíc 
na klíč, jsme ušetřily přibližně 150 tisíc Kč. Teď už pou-

ze doufáme, že nepřijde další vlna epidemie a budeme 

moci naskočit na hřiště a opět se věnovat fotbalu.

Třídění a úklid domácností

Během pandemie mělo spoustu z nás čas na pořádný 

„jarní úklid”. Bohužel né všichni si s odpadem poradi-

li, tak jak měli. Bedna shnilých brambor v plastové 

přepravce s párem obnošených gumovek, kterou kdo-

si odložil na sběrné místo, rozbitá zástěna sprchového 

koutu (polovina plast a polovina sklo), kompletní kolo 

či plastová sekačka v kovovém odpadu. To je pouze 

drobný výčet toho co si někteří myslí, že je určeno 

do tříděného odpadu. Nebudu zdlouhavě nabá-

dat spoluobčany, aby udržovali na sběrných místech 

pořádek, ale chci „poděkovat” těm, kteří se takto cho-

vají, protože díky nim přistoupí obec k zaplocení části 

sběrného dvora ve Dvorech. Dokáži si představit i lepší 

využití peněz, ale apel bohužel nepomáhá. Sběrný 

dvůr bude rozdělen na část pro tříděný odpad (papír, 

plast, sklo) a na část, která bude přístupná pouze pro 

zaměstnance obce (odběr drobného elektra, kovu či 

starého motorové oleje) tato část bude přístupná 

pouze po předchozí domluvě nebo v několika málo 

vybraných pracovních dnech během jednotlivých 

měsíců.

Aleš Břetenář, starosta
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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

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

Aluminservis s.r.o.

Servis hliníkových oken a dveří

Lehké opláštění budov

Výměna skel včetně velkoplošných skel

Výměna kování, zámků, pantů

Drobné zámečnické práce

•

•

•

•

•

Martin Říha
Dvory 87

KADEŘNICKÉ Studio 
Bělová Věra
mobil: 731 337 324

www.studiobelova.cz
Všechlapy 203,

Nymburk 28802

Tel: 723 331 769

e-mail:mamservis@seznam.cz

Střechy Piroutek 

- klempířské, pokrývačské
a tesařské práce

- montáž střešních oken

- údržba střech
e-mail: radekpiroutek@email.cz

telefon: 776 061 901


