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Údržba obce: 
Martin Prášil
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Petr Břetenář

Za obsahovou správnost a původnost 
příspěvku odpovídá autor. Redakce si 
vyhrazuje právo opravit zjištěné fak-
tické chyby, zkrátit a stylisticky upra-
vit příspěvky, popř. je doplnit fotogra-
fiemi jiných autorů. Větší úpravy prove-
deme po dohodě s autory. Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí. Neoznačené pří-
spěvky zpracovány redakcí.

Příspěvky můžete zasílat nebo zanést 
na adresu redakce Dvory 3, 288 02 Dvo-
ry, na flash disku nebo CD (doc, rtf, xls, 
jpg, tif, svg, pdf), případně na e-mail: 
zpravodaj@dvoryunymburka.cz

Cena: zdarma
MK ČR E 22130

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.

Úřední hodiny
platné od 1. 4. 2021 po zbytek roku

pondělí 08.00 - 14.00 hod

17.30 - 19.00 hod

středa 08.00 - 14.00 hod 

polední přestávka 11.15 - 11.45 hod

Obec i na Facebooku
Nahlédněte a sledujte o!iciální facebookové stránky obce, najdete je 

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

?epa=SEARCH_BOX
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Plánované úpravy
Již započaly úpravy v lesopar-

ku za hřbitovem ve Dvorech, kte-
rý slouží jako místo nejen pro ven-
čení psů, ale také jako místo pro 
odpočinek, procházky a úkryt před 
letním sluncem. Z těchto důvodů 
jsme osadili místo novou lavičkou. 
Okolí lesoparku nyní upravujeme, 
aby bylo skutečně místem odpo-
činku. Na podzim letošního roku 
bude probíhat výsadba 40 kusů 
vzrostlejších stromů s obvodem 
kmene 12 až 14 cm, aby došlo ke 
zvětšení lesoparku. Výsadba bude 
100% hrazena z dotačních pro-

středků Státního fondu životního 

prostředí. Postupně se také vyře-

závají náletové dřeviny a probíhá 

celková úprava okolí.

V této lokalitě se nyní buduje a 

obnovuje polní cesta okolo střel-

nice. Na podnět občanů se bude-

me obnovováním cest zabývat i do 

budoucna. Nyní udržujeme a seká-

me pro pěší a běžce cestu až do 

Všechlap („k Bufákovi“). Dále na 

podzim letošního roku chystá Stát-

ní pozemkový úřad na své náklady 

vybudovat biokoridor podél obce. 

Koridor je zanesen i v územním 

plánu. Pro celkové zlepšení biodi-

verzity plánujeme obnovu i dalších 

polních cest.

Aleš Břetenář
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Sběrná místa
Třídění odpadu je letitým problé-

mem, který řeší snad všechny obce 
a města. Od letošního roku pla-
tí nová legislativa spjatá s odpado-
vým hospodářstvím. Doléhá nejen 
na města a obce ale i na občany. 
Řeší se v ní množství skládkované-
ho odpadu na každého obyvatele a 
procentuální zastoupení jednotli-
vých vytříditelných složek odpadu. 
Dále je v ní zakotveno navyšování 
cen za tunu směsného komunál-
ního odpadu. Díky tomu jsme byli 
nuceni po mnoha letech přistoupit 
ke zdražení poplatku za sběr a svoz 
odpadu. Tím však změny nekon-
čí, ale je to pouze začátek proce-
su přeměny odpadového hospo-
dářství v celé republice. V dalších 
letech nás pravděpodobně čeká, že 
budou všechny popelnice váženy a 
lidé budou platit ne paušální popla-
tek za svoz, ale za skutečně vypro-
dukované množství odpadu. Kvali-
tu třídění obec řeší již nyní, a jelikož 
mnoho občanů stále neví jak, co a 
kam mají třídit, vyskytují se nám 
na sběrných místech v obou obcích 
„černé skládky“. Nastane tedy pár 
změn v třídění, ale zároveň chci při-
pomenout informace, které jsou již 
dlouho platné. Ve Dvorech je nově 
odděleno sběrné místo na část pro 
stálý přístup ke kontejnerům na tří-
děný odpad a na část, kterou musí-
me mít i dle zákona oplocenou a 
pod dohledem.

Velkoobjemový odpad a železo: 
Na zaplocené části sběrného mís-
ta ve Dvorech bude umístěn stá-
vající kontejner na železo a nově 
k němu přibyde kontejner na vel-
koobjemový odpad. Do tohoto 
kontejneru bude možné vhazovat 
odpad buď v době úředních hodin 
obecního úřadu, nebo po předcho-
zí telefonické domluvě se zaměst-
nanci obce. Ze sběrného místa ve 
Velelibech bude odebrán kontej-

ner na železo, ale místní se nemu-
sí bát, že nebudou mít možnost jak 
se odpadu zbavit. Kdo nebude mít 
možnost železo odvést do kontej-
neru do Dvorů bude moci kontak-
tovat obecní úřad či zaměstnance 
obce a ti odpad samozřejmě bezú-
platně odvezou.

Větve ze stromů a bio: Stej-
ný postup jako při likvidaci železa 
mohou občané Velelib zvolit i při 
likvidaci větví ze stromů. Stačí zavo-

lat a domluvit se na odvozu jelikož 
na sběrném místě ve Velelibech není 
dostatečný prostor pro jejich shro-
mažďování. Poslední aktuálně plá-
novaná úprava je na sběrném mís-
tě „U skály“. A to vykopání jámy pro 
uložení kontejneru na biodpad pod 
úroveň terénu tak aby nebylo potře-
ba v případě zaplněného kontejneru 
házet trávu do takové výšky ale aby 
se dalo jednodušeji vysýpat.

Aleš Břetenář

• sportovní soutěže dle kategorií 

• běh o medaile

• tradiční opékání vuřtů

Obec Dvory a Sportovně střelecký klub Dvory pořádá:

7. ročník sportovní olympiády

 pro všechny věkové kategorie

Dne 19. 9. 2021

Od 14.00 hod

Sraz u školy v 13.45 hod

Vstupné zdarma, vuřty s limonádou pro děti zdarma.
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve středu 30. června 2021 jsme 
uzavřeli velmi výjimečný pandemic-
ký školní rok. 

V průběhu prvního pololetí jsme 
ve škole přivítali pět nových prvňáč-
ků – Kubíčka, Vojtíška, Josefínku, 
Vašíka a Matyáška. Nový školní rok 
jsme zahájili jako již tradičně úvod-
ním jednodenním projektem „Po 
prázdninách zase spolu“, kdy jsme 
se formou seznamovacích, komu-
nikačních a pohybových her sezná-
mili s prvňáčky, začlenili je do naše-
ho kolektivu. Další dva dny jsme 
se věnovali projektu „Tady jsem 
doma“, ve kterém jsme se sezná-
mili mimo jiné s historií, významný-
mi osobnostmi a památkami měs-
ta Nymburk. Koncem září jsme nav-
štívili manželé Liškovy v naší obci, 
u nichž jsme se dozvěděli spous-
tu zajímavých informací o chovu 
domácích hospodářských zvířat a 
shlédli jsme také stříhání ovcí.

Počátkem měsíce října zasáhlo 
do naší výuky vyhlášené omezení 
ve výuce hudební a tělesné výcho-
vy. Následně pak vláda ČR přijala 

s účinností od středy 14. října dal-
ší opatření razantně omezující pro-
voz škol a dalších školských zaří-
zení. Naše škola byla tímto dnem 
pro žáky základní školy uzavřena 
a výuka přešla do distanční for-
my. Mateřská škola pokračovala ve 
svém provozu bez omezení. 

Výuka prezenční formou (tedy 
osobní přítomnost žáků ve škole) 
byla částečně obnovena 18. listo-
padu, zatím pouze pro první a dru-

hé ročníky základních škol. Zby-
tek žáků se k výuce do školy vrátil 
v pondělí 30. 11. I nadále bylo nut-
né dodržovat opatření – povinné 
byly na všech stupních a po celou 
dobu roušky (kromě speciálních 
škol). Ve třídách se muselo opako-
vaně větrat a používat dezinfekce.

Návratem žáků do škol v advent-
ním období vyvolalo spoustu otá-
zek v hlavičkách dětí… Jak to bude 
letos? Co Mikuláš, čert a anděl? 

Den země - úklid okolí školy.

Čarodějnice - ZŠ Dvory

Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Přijdou vůbec do školy? A pak se 

to stalo, v pátek 4. prosince k nám 

zavítal Mikuláš a jeho věrní pomoc-

níci… Tak přece jenom… Očekává-

ní dětí se naplnilo. Někteří s rados-

tí a jiní s obavami… Co když se čer-

ti doslechli o mém zlobení…? To, že 

se ve škole nemůže zpívat, vůbec 

nevadilo. Říkanky a básničky potě-
šily Mikuláše, čerty i anděly natolik, 
že si každý přítomný žák odnesl balí-
ček plný samých dobrot.

Jelikož se z důvodu vládních ome-
zení nemohla konat již tradiční 
vánoční besídka v místní sokolov-
ně, připravili jsme si menší vánoč-
ní vystoupení, kterým žáci potěšili 
nás, paní učitelky a ostatní zaměst-
nance školy. V mateřské škole si děti 
také nacvičily malé vánoční pásmo, 
které předvedly paním kuchařkám 
a zaměstnancům obce. Po krátké 
vánoční besídce pokračovala spo-
lečná vánoční nadílka. Děti ve tří-
dě přivítal rozsvícený vánoční stro-
meček. Pod stromečkem čekaly na 
děti zabalené dárečky, a tak se oči 
dětí zase rozzářily víc než světýlka 
na stromečku. S vánoční výzdobou, 
teplým čajíkem a voňavým cukro-
vím jsme prožili příjemné dopoled-
ne a byli jsme celí natěšení na Štěd-

rý den, který jsme všichni s napě-
tím očekávali ve svých rodinách. 
Dle vládních opatření jsme se od 
4. ledna 2021 nevrátili do školních 
lavic všichni. První a druhý ročník 
pokračoval výukou ve škole, 3., 4. 
a 5. ročník přešel opět k distanč-
ní výuce, tedy formou on-line výu-
ky. Dne 1. března 2021 kvůli zhorše-
ní pandemie celá škola opět přešla 
k distanční výuce. Uzavření se ten-
tokrát týkalo i mateřských škol.

K výuce ve škole jsme se opět vrá-
tili 12. dubna. Do mateřských škol 
byl povolen osobní přístup pou-
ze předškoláčkům. Zbytek dětí 
z mateřské školy se vrátil v pondělí 
3. května. I v době distanční výuky 
jsme se snažili dělat dětem radost, 
a tak jsme uspořádaly pro 3. až 5. 
ročník např. on-line dětský karne-
val. Žáci 1. a 2. ročníku v rámci škol-
ní družiny se pak potěšili „tříkrálo-
vou obchůzkou“ nebo „masopust-
ním rejem“. V březnu, kdy byla on-
line výuka zavedena již pro všechny 
ročníky jsme se zapojili do výzvy 
„Zdravotníci, naši superhrdinové“, 
při které jsme si povídali o význa-
mu práce zdravotníků (nejen v té-
to náročné době) a výstupem toho-
to projektu bylo nakreslení obrázků, 

které jsme s kolegyněmi s malým 
občerstvením zanesly do nymbur-
ské nemocnice zdravotníkům boju-
jícím „nejen“ s kovidem. 

Po znovuotevření škol 12. dub-
na 2021, jsme výuku zahájili projek-
tem „Opět společně do svých lavic“. 
Společně jsme si povídali a zamýšleli 
se nad tím, co nového nám distanč-
ní výuka přinesla a co se nám nao-
pak na ní nelíbilo. Z poznatků a přá-
ní dětí jsme vytvořili myšlenkovou 
mapu, kterou jsme vystavili před 
školou k nahlédnutí. Návrat do ško-
ly proběhl v klidu, distanční výuka 
byla zvládnuta bez větších obtíží, 
a tak jsme po krátkém opakování 
pokračovali ve výuce. Na jaře jsme 
také zrealizovali projekty „Den 
země“, kde si děti procvičily třídě-
ní odpadu, uklidili jsme okolí školy a 
zjistili jsme, co se děje s odpady po 
našem roztřídění do kontejnerů ve 
sběrném dvoře (likvidace odpadů). 
Koncem dubna se v naší škole slétli 
čarodějové a čarodějnice, aby si při 
hrách vyzkoušeli své umění. 

Na konci června nás čekal školní 
výlet do Poděbrad, kde jsme se pro-
jeli mašinkou po okolí. Děti z mateř-
ské školky se svými učitelkami vyda-
ly do Nymburka na vycházku a výlet 
zakončily výbornou zmrzlinou. Ve 
středu 30. června 2021 jsme si roz-
dali závěrečná vysvědčení a popřá-
li si krásné prázdniny, na které se 
všichni moc těšíme.

Závěrem mi dovolte, abych podě-
kovala dětem, a hlavně jejich rodi-
čům z naší školy za domácí přípravu 
v době „koronavirové“, za veškeré 
jejich úsilí, které vynaložili pro své 
děti, aby si co nejlépe osvojily učivo 
v době uzavření škol. Odvedli jste 
všichni skvělou práci! 

A tak si, milé děti a milí rodiče, 
užijte dva měsíce prázdnin, které 
začínají… Počkejte… tři, dva, jedna… 
PRÁVÉ TEĎ! 

Mgr. Pavlína Červinková, DiS.
učitelka ZŠ Dvory 

Čarodějnice - předškoláci MŠ Dvory.
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AKTIVITY

Fotosoutěž - 

vyhlášení
Děkujeme všem dětem, které se 

fotosoutěže zúčastnily. Moc nás 

jejich fotografie potěšily. Níže jsou 

některé z nich. 

Pro všechny fotografy se nám 

podařilo ve spolupráci se sdružením 

Veleliby 08 získat hezké odměny.

Hezké léto!

Barbora, Antonie a Alžběta 

Senohrábkovi

Nikolka Dočkalová vyfotila pejska 

na hradě u nádraží. Dominik Dočkal vyfotil pěkně své hasičské autíčko.

Pája Kopalová vyfotila svou fig-

urku gorily u hřbitova.

Natálka Dočkalová vzala na výlet svého duplo pejska.
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INFORMACE

Již několik týdnů probíhá v koste-

le ve Velelibech první etapa opra-

vy varhan. Celá akce je financová-

na z prostředků, které byly darová-

ny místními obyvateli a obcí Dvo-

ry. Do současné doby bylo celkem 

nashromážděno 176.360,-Kč. Vel-

ké poděkování patří všem dárcům, 

bez ohledu na darovanou část-

ku, zvláštní poděkování patří panu 

Františku Formánkovi, který přispěl 

nemalou částkou. Samotná obec 

pak přispěla 50.000,-Kč. 

V současné době je v plném 

proudu oprava celého tělesa, kte-

rá by měla být ukončena v průbě-

hu července 2021. Poté budou var-

hany schopny ozvučit nejen litur-

gické akce, pořádané v kostele, 

ale i koncertní vystoupení. Během 

Pohled na nástroj na kůru po demontáží píšťal.

Oprava varhan v kostele ve Velelibech

Vzdušnice po vyjmutí píšťal a píšťalic.
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INFORMACE

celé opravy byly vyjmuty a vyčiš-

těny píšťaly a byly opraveny všech-

ny mechanické vady. Proběhlo také 

přetěsnění vzduchové cesty. Kom-

pletně byl vyčištěn a opraven i hra-

cí stůl a klaviatura. U varhan bude 

po jeho opětovném složení prove-

deno seřízení intonace a naladě-

ní. Těleso bude doplněno novým 

tichoběžným varhaním ventiláto-

rem. Všechny dřevěné části tělesa 

čeká ještě lokální konzervace, pro-

ti napadení dřevokaznými houbami 

a živočichy.

Podle pana Filipa Turchicha, z Var-

hanářství Turchich, který celou akci 

opravy provádí, se jedná o veli-

ce zachovalý kus, který paradoxně 

utrpěl nejvíce právě tím, že nebyl 

dlouho provozován. To se doufám 

Manuálové klaviatury při montáži po opravě.

Manuálové klaviatury před demontáží.

již nestane a varhany budou využi-

ty co nejčastěji. V budoucnu se 

ještě počítá s opravou a restaura-

cí vzdušnice a překoženěním vzdu-

chového měchu. 

Varhany, tak po opravě, mají 

nakročeno stát se další dominan-

tou naší obce, kterou stojí za to 

shlédnout.

Text a foto Roman Šebela
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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

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


