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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: 
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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 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

Více fotogra"ií a rychle 

dostupé informace
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Novinky z naší obce
Bohužel musím začít špatnou 

zprávou. I nadále zůstane uzavřen 

mostek přes Lidušku na silnici spo-

jující naše obce. Středočeský kraj 

přepracoval svůj rozpočet a jedním 

z rozpočtových paragrafů, který 

se krátil, byl paragraf opravy mos-

tů. Na základě toho bylo rozhodnu-

to o přesunutí všech nezahájených 

oprav na příští rok.

Během léta jsme začali s kácením 

nebezpečných stromů napadených 

kůrovcem. Došlo ke skácení něko-

lika stromů na školní zahradě a na 

dvorské návsi. V období vegetační-

ho klidu budou kácení, prořez roští, 

výsadba zeleně a další arboristické 

práce pokračovat.

Obec Dvory připravuje založení 

transparentního účtu na podporu 

oprav kostela Sv. Václava ve Vele-

libech. Konkrétně se plánuje sbírka 

na opravu varhan. Tato oprava by 

měla proběhnout v roce 2021 s při-

spěním obce ale také dlouholetých 

mecenášů kostela a doufáme, že 

i široké veřejnosti. O rozsahu plá-

novaných oprav, plánovaném ter-

mínu rozezvučení varhan, ceně 

renovace a o dalších důležitých 

informacích Vás budeme informo-

vat v příštím čísle obecního čtvrt-

letníku, kde bude také zveřejněno 

číslo transparentního účtu.

Další aktivity plánované na letoš-

ní rok jsou stále v jednání. Co se 

nám podaří ještě uskutečnit bude 

záležet na rychlosti „administrativ-

ního šimla“ a bohužel také na epi-

demiologické situaci.

Aleš Břetenář, starosta

Kácení smrku na návsi napadené-
ho kůrovcem.

Proběhlo vyřezání živého plotu 
u dětského hřiště, je plánováno 
zřízení parkovacího stání a dopl-
nění dřevěného plotu.



4 Dvory - Veleliby 3/2020

STALO SE

Sportovní olympiáda 

ve Dvorech
V sobotu 12. září 2020 se konal 

v naší obci již 6. ročník sportovní 
olympiády. Akce byla určena pře-
devším dětem. Mohl se zapojit 
každý, kdo má sport rád a kdo chce 
něco udělat pro své zdraví, kdo 
rád měří své pohybové dovednosti 
s ostatními. 

Sraz účastníků byl ve 13.45 hodin 
u školy. Sešly se zde děti větši-
nou se svými rodiči od nejmenších 
až po ty starší školáky. Nejprve si 
závodníci měřili své síly v pětibo-
ji na školní zahradě (skok daleký, 
běh mezi kužely, hod na koš, hod 
na přesnost a kop na bránu). Spor-
tovní disciplíny na školní zahra-
dě doprovázela hudební projek-
ce, kterou zajišťoval letos popr-
vé za pana Prášila pan starosta. 
Na místní střelnici se také usku-
tečnila v rámci sportovních disci-
plín střelba ze vzduchovky na terč. 
Stěžejní disciplínou byl běh, na kte-
rý se všichni sportovci nejvíce těši-
li. Není žádným překvapením, že 
vrcholem běhu byl závod dospě-
lých. Své síly si změřili zvlášť tatín-
kové a maminky. 

Završením sportovního klání bylo 
předání diplomů, medailí a drob-
ných cen na střelnici. Odměnou 
pro všechny přítomné bylo opéká-
ní vuřtíků. 

Závěrem bych chtěla poděko-
vat všem, kteří mi s organizací této 
akce pomohli, především panu 
starostovi a rodičům, kteří nabídli 
svou pomoc. Věřím, že si sportov-
ní odpoledne užily nejen děti, ale 
i všichni přítomní. Budeme se těšit 
za rok na další ročník.

Pavlína Červinková, 
zastupitelka obce

Úspěšní sportovci obdrželi diplo-
my a medaile na stupních vítězů.
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Zpátky ve škole
A je tu konec letních prázdnin. 

Někteří z nás se možná obávali, 
jaké ty letošní prázdniny budou. 
I přes veškeré obavy byly urči-
tě příjemné a slunečné a všechny 
děti i paní učitelky si je užily, odpo-
činuly si a načerpaly nové síly.  

Nový školní rok začal v úterý 
1. září 2020. Podle ministerstva 
školství nastoupilo do škol téměř 
108 000 prvňáčků. Manuál minis-
terstva školství nám umožnil zahá-
jit nový školní rok 2020/2021 bez 
větších omezení, a tak jsme slav-
nostně přivítali pět nadšených 
a určitě také šikovných prvňáč-
ků, které stejně jako jejich rodi-
če a ostatní žáky přivítala paní 
ředitelka. Všechny přítomné poté 
pozdravili a všem žákům i učitelům 
popřáli hodně štěstí a úspěchů do 
nového školního roku pan staros-

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ta naší obce a paní Luňáčková, 
kteří zároveň obdarovali prvňáčky 
krásnými kufříky na pomůcky do 
výtvarné výchovy. Poté se už žáci 
rozešli do svých tříd, aby zjistili, 
co nového je čeká. A co čeká naši 
školu? Další zajímavý rok… I přes-
to, že bude tento školní rok plný 
očekávání, jak se situace kolem 
koronaviru bude vyvíjet, pokraču-
jeme ve výuce prozatím standart-
ně. Bohužel se situace může měnit 
ze dne na den, a tak vždy dáváme 
rodičům včas vědět, pokud je ve 
výuce či v hygienických pravidlech 
nějaká změna. 

Moc bychom si přáli, aby tento 
školní rok proběhl v klidu a moh-
li jsme se soustředit jen na výuku. 
Tomu můžeme napomoci všich-
ni tím, že budeme zodpovědně 
dodržovat vše tak, abychom pře-
dešli případnému šíření virového 
onemocnění. 

Každoročně pořádá naše škola 
již tradiční akce, o které nechceme 
děti připravit, ale bohužel muse-
lo dojít k nutnému omezení, a pro-
to minimálně v I. pololetí akce, kte-
ré proběhnou, budou určeny pou-
ze pro žáky naší školy, nikoliv pro 
veřejnost. 

Někdo se do školy těšil, někdo do 
ní přicházel s menšími obavami, co 
ho v novém školním roce čeká. Brz-
ké vstávání, spousta povinností, 
učení se, úkolů… Ale škola, to jsou 
především také kamarádi, nová přá-
telství a nové zážitky.   

Přejeme všem našim žákům, 
pedagogům, zaměstnancům školy, 
ale také rodičům – hodně štěstí a 
úspěchů v životě pracovním i osob-
ním, ať je tento školní rok pro všech-
ny rokem šťastným a úspěšným.

Pavlína Červinková, 
učitelka ZŠ a MŠ Dvory
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Z naší mateřinky
První zářijový den patří každoroč-

ně zahájení novému školnímu roku. 
Prázdniny jsou za námi a nás již čeká 
spousta radosti a nové práce.

Naši mateřskou školu v letoš-
ním školním roce navštěvuje dva-
cet dětí ve věku 2,5 až 6 let. Dívek 
je celkem třináct a chlapců sedm. 
Přijato bylo 6 nových dětí. Kapa-
cita mateřské školy je naplněna. 
Díky heterogenní (smíšené) třídě 
se dítě silněji rozvíjí a učí se nená-
silnou formou vlastnostem jako je 
– tolerance jeden k druhému, sou-
cit, obětavost a pomoc druhým.

Uvědomujeme si, že ve smíšené 
třídě není vždy velký prostor pro 
činnosti nejstarších dětí, proto pra-
cujeme s předškoláky individuálně.

Pro lepší vytvoření vztahů nejen 
mezi dětmi, ale i rodiči, pořádá-
me společné akce, návštěvy diva-
del v MŠ, ale i další různé akce. 
Bohužel v současné době je většina 
akcí z důvodu koronavirové pande-
mie zrušena.

První měsíc v novém školním 
roce je hlavně zaměřen na adap-
taci nových dětí. U těchto dětí jde 
většinou o první setkání s jiným 
uspořádáním, než je rodina. Co se 
týká nejmladších dětí, toto setká-

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

vání s něčím novým než dobře zna-
jí z rodiny, je pro ně velmi náročné. 
Kontakt s novými kamarády ještě 
není tak intenzivní, jak by se dalo 
očekávat. Děti se teprve poznáva-
jí, seznamují se s paními učitelkami 
a to pomocí pozorování a vnímá-
ní nového prostředí. U některých 
dětí probíhá adaptace pozvolna, 
velkou roli hraje rodina, která dítě 
na vstup do mateřské školy připra-
vuje. Pozitivní vliv má i to, zda dítě 
vyrůstá samo nebo například zda 
již má ve školce sourozence.

V naší MŠ dáváme přednost 
postupné adaptaci dětí, ale i rodi-
čů, aby se i oni mohli připravit na 
přechod svého dítěte do zcela 
jiného prostředí než byli doposud 
zvyklí. Pro rodiče to leckdy bývá 
těžší než pro děti samotné. Proto 
v prvních dnech děti odcházejí po 
ranních hrách, později po svačince 
a postupně se jim pobyt ve školce 
prodlužuje. Některé děti přijmou 
nové prostředí velmi dobře a až po 
delší době si uvědomí, že je něco 
jinak a začnou se pobytu ve školce 
bránit. Je proto dobré nespěchat.

Vzdělávání dětí se uskutečňuje 
podle Školního vzdělávacího pro-
gramu „Náš barevný svět“, kte-
rý doplňujeme a upravujeme dle 
potřeby. Výchovně vzdělávací 

obsah má celkem šest integrova-
ných bloků a z nich se odvíjejí jed-
notlivá týdenní témata.

Ty tvoříme na základě prožitků 
dětí a vycházíme přitom z příběhů 
a pohádek, písniček, říkadel, háda-
nek i z běžných každodenních situ-
ací. Inspirujeme se například diva-
delními představeními nebo vzá-
jemnou spoluprací, která mnoh-
dy přichází i od dětí samotných či 
od jejich rodičů. Každé téma nabízí 
inspiraci, z které vycházejí hry, tvo-
řivé aktivity, společné rozhovory 
a další činnosti.

Některá vybraná témata zpraco-
váváme do jednotlivých pro děti 
zajímavých projektů. První vzdělá-
vací blok nese název „Já a barev-
ný svět“ a skládá se ze čtyř témat, 
která děti dobře znají, jsou jim blíz-
ká a usnadňují vstup dětí do MŠ 
po prázdninách a adaptaci zvláště 
novým dětem. Toto období je nej-
náročnější z celého školního roku. 
Vedeme děti k zažití režimového 
uspořádání dne ve školce. Největší 
důraz je kladen na bezpečnost dětí, 
upevňování a dodržování hygienic-

kých návyků, sebeobsluhy, stolová-
ní a seznamování se s pravidly spo-
lečného soužití.

První zářijové téma s názvem 
„Martínek šel do školky“ učí děti 
hravou formou seznamovat se 
s novým prostředím a orientovat 
se v něm. Seznámit se s paními uči-
telkami, se svojí značkou v šatně, s 
místem u stolečku, s novými hrač-
kami a jejich uklízením na správ-
né místo. Během druhého téma-
tu „Vítáme nové kamarády“ se děti 
učí poznávat nové kamarády, znát 
jejich jména, přičemž podporuje-
me vznik dětských přátelství. Dále 
tvoříme s dětmi pravidla společen-
ského chování a jednání ve školce. 
Starší děti jsou vedeny k tomu, aby 
pomáhaly mladším dětem. Řídíme 
se heslem „všichni jsme kamarádi“. 
V dalším tématu „Já a moje rodina“ 
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byl oce 2012 vybudována veřejná 

kanalizační síť

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pojďme se podívat, jak se na zahá-
jení nového školního roku připravu-
jí v různých zemích. Zatímco např. 
v USA se způsob zahájení školní-
ho roku v jednotlivých státech lišil 
a leckde prezenční výuka nenasta-
la, ve Švédsku se ZŠ nezavíraly ani 
na jaře. V Německu musely během 
prvního týdne dvě školy kvůli výsky-
tu koronavirem uzavřít. V ČR zača-
la školní docházka 1. září 2020 pre-
zenčně.

Německo

Náš západní soused před létem 
školní instituce částečně znovuote-
vřel, nyní se již postupně otevřely 
žákům a učitelům po celém Němec-
ku - podle toho, kdy ve které spol-
kové zemi končí letní prázdniny. 
Už déle v Německu probíhá deba-
ta, zda by děti měly mít ve ško-
lách roušky či nikoli. Ve Šlesvicku-
Holštýnsku to není povinné, v Ber-
líně (v hlavním městě mohou vyu-
čovat i bez dodržování platného 
nařízení o minimálním odstupu 1,5 
m) a Braniborsku ano, ač pouze na 
chodbách, schodištích a v jídelnách. 
V Severním Porýní-Vestfálsku mají 
být ochrany nosu a úst povinné i ve 
třídě, avšak jen do konce srpna.

USA

Ze zámoří přišla varovná zpráva, 
že koronavirus se v prostředí škol 
a táborů možná šíří snáz, než se 

předpokládalo. S upozorněním, že 
silnými přenašeči mohou být i men-
ší děti bez příznaků, přišlo americ-
ké Středisko pro kontrolu a preven-
ci nemocí po prozkoumání údajů 
z nových ohnisek v americkém stá-
tě Georgia, kde se covid začal šířit 
na letním táboře. Na kempu, které-
ho se účastnilo asi 600 mladých lidí, 
se nákaza prokázala zhruba u 260 
z nich - výsledky testů byly přitom k 
dispozici jen u 344 osob.

Izrael

Plošné otevření škol po zdán-
livém ústupu epidemie přispě-
lo k dramatickému nárůstu počtu 
nakažených. Tamní vláda otevře-
la školská zařízení 17. května, ote-
vřely se též restaurace, bary, hote-
ly, nákupní centra i posilovny. Na 
střední škole v Jeruzalémě se obje-
vilo hned několik nakažených. 
Virus se rychle rozšířil na rodin-
né příslušníky a sousedy, poté se 
dostal do dalších škol a najednou 
se počty nakažených začaly počítat 
ve vyšších stovkách. Postižené ško-
ly musely zavřít a na desítky tisíc 
žáků a učitelů byla uvalena karan-
téna. Jako velký problém se potvr-
dilo také to, že koronavirus u dětí 
a mladších lidí často probíhá bez-
příznakově. Jak zní izraelská rada 
pro další státy, které plánují začá-
tek školního roku okolo měsíce 
září? „Rozhodně by v jiných zemích 

neměli dělat to, co jsme uděla-
li my,“ přiznal Eli Waxman z izrael-
ského Weizmannova institutu věd 
s tím, že šlo o velké selhání.

Švédsko

Vymyká se většině ostatních zku-
šeností. Nejen, že se v této sever-
ské zemi školy pro děti do 16 let 
nikdy neuzavřely, ale ani podstat-
ně nezměnily svá pravidla. Dokon-
ce pod hrozbou pokut pro rodi-
če nechávající potomky doma se 
začalo na docházce mladších dětí 
i rvat. Hlavní švédský epidemiolog 
Anders Tegnell tvrdí, že rozhodnu-
tí ponechat otevřené školy nemělo 
větší dopad na míru infekce.

Velká Británie

Skotské školy mají být otevřené, 
jelikož místní úřady evidují podle 
časopisu Fortune jen 0,8 procen-
ta případů nákazy nemocí covid-19 
u osob mladších 15 let. Školy mají 
větrat a u dětí na základních ško-
lách prý není nutné sociální distan-
cování. Všechny školy ve Walesu 
se otevřely počátkem září nebo 
v polovině devátého měsíce. Ško-
ly se v září otevřely také v Anglii 
a Severním Irsku.

Itálie

Od počátku nejzasaženější země 
v Evropě, otevřela školy 14. září. 
Počet žáků ve třídě bude muset být 
nižší, aby umožnil sociální distanco-
vání. Žáci i vyučující budou muset 
nosit masky, rovněž se bude ape-

se seznamujeme s rodinným pro-
středím jednotlivých dětí. Vypráví-
me si o rodičích, prarodičích, souro-
zencích. Děti vypráví o tom, co rády 
dělají, co rády jedí, s čím si nejradě-
ji hrají. Poslední téma „Poznáváme 
svůj domov“ seznamuje děti s obcí 
Dvory, místem bydliště. Povídáme 
si o tom, proč je zeleň kolem nás tak 
důležitá a vedeme děti k ochraně 
životního prostředí. Děti prostřed-
nictvím vycházek poznávají blíz-

ké okolí mateřské školy. Každý rok 
navštíví obecní úřad, kde se sezná-
mí s panem starostou, s ostatními 
zaměstnanci obce a jejich pracov-
ními povinnostmi v rámci působení 
na obecním úřadě.

Toto je jen krátký výčet prvního 
bloku s názvem „Já a barevný svět“, 
kterým bývá zahájen začátek škol-
ního roku. Zbývajících pět témat se 
týká většinou ročních období, ale 
o tom zase někdy příště.

Přestože je naše školka malá, 
poskytuje kvalitní vzdělávání před-
školním dětem zrovna tak, jako 
mnohé městské mateřské školy. 
Individuální přístup, rodinné pro-
středí, kvalifikované paní učitelky, 
moderní vybavení, důraz na bezpe-
čí a aktivní životní styl – to je naše 
školka ve zkratce.

Lenka Pácalová, vedoucí učitelka, 

Božena Soukalová, učitelka

Nový školní rok u nás i ve světě
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lovat na to, aby se co největší por-
ce výuky, pokud to bude možné, 
konala venku mimo školu, případ-
ně v divadlech či muzeích.

Francie

Začala v květnu otevírat školy, 
a to na bázi dobrovolnosti. Rych-
le se však objevily desítky případů 
covidu potenciálně spojených se 
školou, což vedlo k mnoha uzavře-
ním. Vláda uvedla, že délka inku-
bace způsobila, že k vlastnímu pře-
nosu došlo ještě předtím, než ško-
ly otevřely své brány. V červnu pre-
zident Emmanuel Macron řekl, že 
školní docházka je už povinná. Za 
pár týdnů v červenci začaly dvou-
měsíční letní prázdniny.

Aktuálně se řeší, jak bude vypa-
dat zářijový návrat do školních 
lavic. Podle serveru The Local má 
být základem ochrana dýchacích 
cest a pravidelné mytí rukou. Nový 
zdravotní plán francouzské vlády 

zrušil pravidlo sociálního distanco-
vání ve třídě.

Slovensko

I naši sousedé se vrátili k povinné 
docházce v září. Školáci od pátých 
tříd museli nosit po celou dobu ve 
škole roušku, a to nejméně první 
dva týdny výuky. Rodiče žáků povin-
ně podepisovali čestné prohlášení, 
že jejich potomek netrpí příznaky či 
zda byli v posledních dvou týdnech 
v zahraničí.

Česko

České školy zahájily svou činnost 
1. září 2020 v běžném provozu, 
ovšem se zvýšenými hygienickými 
opatřeními. Doporučení k ochra-
ně proti koronaviru se v nich dosud 
řídila podle tzv. semaforu, což je 
systém čtyř stupňů rizika nákazy, 
který ministerstvo zdravotnictví 
používá pro označování epidemi-
ologické situace v okresech. Školy 
vstoupily do standardního režimu 

Odpadové 

hospodářství
Pojem, který většina z nás již 

někde slyšela či četla, nicméně 
vysvětlit jej umí jen málokdo. Zjed-
nodušeně řečeno se jedná o aktivi-
tu, jež je zaměřena na předcházení 
vzniku odpadů, případně na naklá-
dání s odpady. Spadá sem ovšem 
rovněž péče o místo, kde jsou tako-
vé odpady uloženy a v neposlední 
řadě také důkladná kontrola všech 
těchto činností. Možná vás překva-
pí, že v rámci České republiky je 
tato oblast součástí národního hos-
podářství teprve v posledních cca 
25 letech! Před rokem 1989 totiž 
stát do této oblasti legislativně tak-
řka nezasahoval. Aktuálně v ČR 
upravuje zacházení s odpady zákon 
č. 185/2001 Sb., který se zaměřuje 
především na předcházení vzniku 
odpadů. To je totiž z hlediska stavu 
životního prostředí a čerpání neob-

a nebylo tedy nutné potvrzení 
o bezinfekčnosti žáků. Dle bývalého 
ministra zdravotnictví Adama Voj-
těcha se však musí dodržovat pra-
vidla základní hygieny - dezinfekce 
a mytí rukou nebo častější větrání. 
Od 18. září je v celé ČR povinnost 
nosit roušky ve všech prostorách 
škol. Výjimka povinnosti nosit rouš-
ky ve třídách a tělocvičnách se vzta-
huje na děti do dvou let věku, děti 
a pedagogické pracovníky v mateř-
ské škole a žáky a pedagogy I. stup-
ně základních škol. Povinnost nosit 
roušku ale mají např. na chodbách, 
toaletách, šatnách, jídelnách atd. 
V posledních dnech je situace velice 
dynamická v růstu šíření pandemie 
a 21. září byl jmenován nový minis-
tr zdravotnictví Roman Prymula 
a očekávají se kroky pro distanční 
vzdělávání žáků.

Pavlína Červinková,
učitelka ZŠ a MŠ Dvory

novitelných zdrojů klíčové. V sou-
časném světě ovšem k tvorbě odpa-
dů tak jako tak dochází a docházet 
bude. Proto tento zákon dále stano-
vuje hierarchii nakládání s odpady 
a pochopitelně rovněž neopomíná 
prosazovat základní principy ochra-
ny životního prostředí, stejně jako 
zdraví obyvatel ČR při jejich naklá-
dání s odpady. 

Každá obec má odpadové hos-
podářství nastavené na jiné úrov-
ni, jednak dle jejich možností, ale 
i jejich potřeb. Všechny obce se 
musí řídit všemi platnými legis-
lativními povinnostmi, ale ve své 
působnosti si mohou stanovit ještě 
svoje „pravidla“ na základě obec-
ních vyhlášek.

Odpadní vody
Historie vodovodů a kanalizací se 

v České republice píše od počát-
ku původního osídlení celého úze-
mí. První vodní zdroje tvořily zejmé-
na studny a jímky na povrchovou 

či dešťovou vodu, běžné bylo roz-
vážení či roznášení vody. V přípa-
dě jejího nedostatku na daném mís-
tě ji bylo nutno přivést odjinud. 
Odvádění odpadních vod bylo sys-
tematicky řešeno až od 19. století, 
do té doby bylo téma čištění města 
a odvod vody řešeno většinou jen 
individuálně. Města byla zásobová-
na vodou z vodovodů, která z kašen 
nepřetržitě přetékala, tekla uličními 
koryty zpátky do řeky, a tak alespoň 
částečně odplavovala komunální 
odpad. Někde se na ulicích stavěly 
i odvodňovací kanálky, které byly 
občas čištěny. Spolehlivý úklid ulic 
však občas zajistil jen prudký déšť či 
povodně. Většina městských domů, 
pokud vůbec měla nějaké zařízení 
pro odstranění výkalů, byla vybave-
na žumpami nebo jen hnojištěm 
určeným pro veškerý odpad. 

Rozvoj techniky, podmíněný vět-
šími nároky na hygienu a stále se 
zvyšující spotřebou vody si vynuti-
ly masivní rozvoj celého vodáren-
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ského odvětví. Pro lepší pochope-
ní toho, jak vypadala situace v čes-

kých a moravských městech, ji 
lze srovnat se zahraničními měs-
ty. Například Londýn byl ve velmi 
specifické situaci – na jeho území 
se vyvinula světově největší sou-
kromá vodárenská síť. Vodárenské 

služby tu najednou provozovalo až 

patnáct soukromých společností. 

Ze začátku většina obyvatel spo-
léhala na tradiční zásobení vodou 

ze studní, ručních pump, či čer-

páním vody z řeky. Ve 13. století 
došlo k vybudování prvního obec-
ního vodovodu, který čerpal vodu 
z pramenů v Tyburnu do fontány 
na Cheapside, odkud se mohla vol-
ně odebírat.

Minimálně po jedno století ved-
le sebe koexistovaly soukromé spo-
lečnosti a obecní vodovod. Nejpoz-

ději od roku 1666, kdy Londýn tak-
řka shořel při požáru města, ale pri-
vátní společnosti začaly dominovat, 

protože řada obecních zdrojů vody 
už nebyla obnovena. Kvůli tomu se 
vodovodní síť nerozšiřovala podle 
potřeb vzrůstajícího města, ale jen 
tam, kde se soukromým společnos-

tem vyplatilo síť budovat. Chudé 

části města tak byly stále odkázá-
ny na odběr vody z nevyhovujících 
zdrojů. Kvůli velkému počtu růz-

ných odběratelů se také nedostá-
valo dost surové vody pro všechny, 
takže jednotlivé společnosti pouš-

těly vodu svým zákazníkům jen 
v předem určené denní době. Kvů-
li přetrvávajícím problémům s kva-
litou a kvantitou dodávané vody, se 
městu začátkem 20. století povedlo 

převzít všechny soukromé společ-
nosti pod jednu společnost, vlast-
něnou a řízenou městem. 

V případě kanalizace se v Londý-
ně povedlo situaci částečně vyře-
šit v 60. letech 19. století, kdy byl 
zprovozněn systém slavných lon-
dýnských stok. Do té doby fungo-
val odvod odpadu ve své nejprimi-

tivnější formě – vše se odvádělo 
do Temže. Kvůli tomu město mno-
hokrát trpělo vlnami cholery a ty-
fu. Teprve v roce 1858, kdy extrém-
ně horké počasí zapříčinilo zamo-
ření města strašlivým zápachem, 
bylo rozhodnuto o výstavbě stok 
a odvodu splašků mimo město. Sto-
ky ústily do dvou stanic, Beckton 
a Crossness. Zde se ale voda nečis-
tila, jen po dobu několika hodin 
nechávala odležet. Aktivní čištění 
splašků bylo zavedeno v roce 1889.

Proměnou prošla kanalizace i v ob-
cích Dvory a Veleliby, kde původní 
jímky byly povětšinou zakončené 
přepadem do dešťové kanalizace, 
která ústí do potoku Liduška. Nově 
zbudovanou veřejnou kanalizační 
síť máme v obci od roku 2012 a 
spravuje jí obec. V případě poruchy 
jsou občané povinni se neprodleně 
obracet na telefonní čísla: 725 918 
711, 721 958 383, 325 531 000. 
Je zakázáno vypouštět jakouko-
liv splaškovou vodu do dešťové 
kanalizace, byť zapříčiněné poru-
chou veřejného vodovodu. MěÚ 
Nymburk a jeho odbor životního 
prostředí jako zákonný vodoprávní 
dozor může dle § 110 odst. 1, 
č. 254/2001 Sb. Zákona o vodách 
za takové jednání uložit pokutu ve 
výši 20 000 Kč.

Skládkování a třídění 
komunálního odpadu

V připravovaném zákoně o komu-
nálních odpadech se budou zvyšo-
vat do roku 2030 zákonné poplat-
ky za uložení komunálního odpa-
du na skládkách. (Ministerstvo nyní 
posouvá datum konce skládková-
ní využitelných a recyklovatelných 
odpadů, a to ze současného roku 
2024 na rok 2030.) Do tohoto roku 
se bude postupně zvyšovat zákon-
ný poplatek za skládkování SKO až 
na 1850 Kč/t. Až trojnásobné navý-
šení poplatku bude znamenat zvý-
šené finanční zatížení obcí, potaž-
mo občanů. Ověřenou cestou pro 
snížení finanční zátěže je zvyšování 
množství vytříděného odpadu.

Příklad - 26 let třídění odpadů 
v Nové Pace

Novopacké Technické služby byly 
jednou z prvních organizací, kte-
ré se v ČR pustily do separace 
a recyklace ve větší míře. Z dneš-
ního pohledu v době relativně eko-
nomicky příhodnější (v roce 1994) 
avšak zároveň za absolutního legis-
lativního vakua, které ovšem i přes 
některé dílčí změny v podstatě trvá 
dodnes, postavilo desetitisícové 
město za 21 miliónů korun areál tří-
dírny odpadu. Nazvalo jej „Loučení” 

Budování nové hlubinné super stoky za pět miliard liber má nahradit 
starou kanalizaci z viktoriánské doby.
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a bylo svěřeno do správy příspěvkové organizaci - Tech-
nickým službám. Areál se skládá z vlastní třídírny, kom-
postárny a skladu. Na území města, ale i v sousedních 
obcích Lázně Bělohrad, Pecka a Stará Paka bylo rozmís-
těno více než 500 sběrných míst tak, aby nejdelší cesta 
ke kontejnerům byla maximálně 60 metrů (Je vysledo-
váno, že pro stabilní zapojení nejméně 65 % spotřebite-
lů do třídění odpadu musí být sběrné kontejnery rozmís-
těny tak, aby běžná donášková vzdálenost nepřesaho-
vala 150 metrů.). Kontejnery jsou určeny pro papír, sklo, 
plasty, bioodpad a drobné železo. Několik desítek kon-
tejnerů bylo určeno i pro nebezpečný odpad.

Již za první půlrok se podařilo vytřídit 362 z 857 tun 
odpadu vyprodukovaného regionem, tj. 42,2 % již 
v prvopočátcích fungování systému. Na jednoho obyva-
tele tak připadlo 13,7 kg vytříděného a 18,7 kg zbytko-
vého odpadu. 

I přes velice slibný začátek nebyla práce na neoraném 
poli, jaké tehdy separace komunálního odpadu předsta-
vovala, jednoduchá a problémy se řešily za pochodu. 
Postupem času byly některé nádoby nahrazeny nádoba-
mi většími, zejména na papír a plasty, nádoby na drob-
né železo byly odstraněny pro svoji nízkou rentabili-
tu a nebezpečný odpad se zajišťuje svozem v časovém 
intervalu 2x ročně. Ve výsledku je v Nové Pace zřízeno 
celkem 178 hnízd nádob na tříděný odpad. Každé hnízdo 
obsahuje rovněž 120 litrovovou nádobu na BIO odpad 
z kuchyní domácností.

Všechny tříděné, nebezpečné i velkoobjemové odpady 
je rovněž možné kdykoliv bezplatně dovézt do sběrné-
ho dvoru Loučení. Pro tento účel je sběrný dvůr otevřen 
každý všední den, ve středu a v pátek až do 17 hodin, a 
v sobotu do 12 hodin.Z dotace a z vlastních zdrojů měs-

ta byla v roce 2016 zrealizována výstavba kompostár-
ny s potřebným technickým vybavením, do které lze 
odvézt nejen „kuchyňský“ bio odpad, ale i odpad ze 
zahrad (tráva, listí, slabé větve apod.). Kompostárna 
s obsluhou dvou až tří pracovníků produkuje kvalitní a 
levný substrát s atestem státní zkušebny, bohužel se 
ho však zatím nedaří příliš umisťovat na trh. Stavba lin-
ky je ovšem limitována finančními možnostmi města 
a tak hlavními odběrateli zůstávají i nadále obecní úřa-
dy, zemědělská družstva a lesní společnosti.

Ve dvou etapách v letech 2015 až 2017 se pak díky 
projektu dobrovolného svazku Novopacko dosta-
lo mezi občany několik stovek kompostérů o objemu 
450 l a 800 l. Náklady na jejich pořízení byly hraze-
ny Evropskou unií a dofinancovány z rozpočtu města. 
V současnosti je vybraných místech rozmístěno také 
šest kontejnerů (1000 l) na Textil a dva na drobný ELEK-
TRO odpad.

Mezi povinnosti obce patří také zajišťovat tříděný 
sběr složek komunálních odpadů, které se dají zno-
vu využít. Nová Paka je zapojena do státní podpo-
ry třídění realizované prostřednictvím systému EKO-
KOM, s cílem zajistit maximální využití odpadů z obalů 
jako druhotné suroviny. Na základě uzavřené smlou-
vy se společností EKO-KOM, a. s., poskytuje tato firma 
městu finanční odměnu za vytříděný odpad. Tím jsou 
náklady obce na komunální odpad snižovány. Od roku 
2008 neplatí občané v Nové Pace poplatky za odpa-
dy. Zastupitelstvo města tehdy při zrušení vyhlášky 
o poplatku za odpady prohlásilo, že pokud se nezhor-
ší poměr vyprodukovaného tříděného odpadu vůči 
celkovému, tj. součtu směsného a tříděného odpadu, 
nezavede poplatek za odpady zpět. To by mělo moti-
vovat občany k poctivému třídění.

Jaký je vývoj produkce tříděného a směsného odpa-
du? Od roku 2006 do 2010 množství tříděného dopa-
du stoupalo, přičemž poměr mezi oběma druhy odpa-
du se neměnil (cca 24 %). V dalších letech sice pro-
dukce tříděného odpadu stagnovala přibližně na čís-
le 550 tun za rok, avšak od té doby klesala produkce 
směsného odpadu. Tím došlo k postupnému zlepšení 
v kvalitě třídění až na současných 30%. Dalo by se říci, 
že Pačáci třídí lépe a lépe.

A jak je tomu v naších obcích? Máme také uzavře-
nu smlouvu se společností EKO- KOM. Od roku 2017, 
kdy výrazně narostlo množství vytříděného odpadu, 
vytřídí obec okolo 22 tun odpadu za rok. V přepoč-
tu je to okolo 40 kg na osobu/rok. Komunální odpad 
obec nemá vážený, nemůžeme tedy určit podíl vytří-
děného odpadu z celkového množství.

Lucie Kopalová, zdroj časopis Odpady

Jedno z hnízd s nádobami na tříděný odpad v blízkos-

ti základní školy v Nové Pace.
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Fotbal - celková tabulka ročník 2020/2021
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body

1 Sokol Všechlapy A 4 4 0 0 13:4 12

2 SK Velenice 5 3 2 0 20:5 11

3 TJ Křinec 4 3 0 1 12:6 9

4 FK Dymokury A 4 2 2 0 6:0 8

5 TJ Straky A 5 2 1 2 8:8 7

6 Sokol Krchleby 4 2 0 2 9:6 6

7 TJ Budiměřice-Šlotava 5 1 1 3 9:15 4

8 Bobnice/Dvory A 5 1 1 3 5:11 4

9 TJ MCELY 5 1 1 3 10:19 4

10 TJ Chleby 4 1 0 3 10:14 3

11 TJ Seletice 5 1 0 4 8:22 3

Rozlosování fotbalových zápasů - podzim 2020   
datum a čas domácí hosté hřiště

27.9.2020 16:30 VOLNO - VOLNÝ LOS (12) Bobnice/Dvory A (9) tráva

4.10.2020 16:00 Bobnice/Dvory A (9) TJ MCELY (10) Dvory

10.10.2020 16:00 TJ Budiměřice-Šlotava (11) Bobnice/Dvory A (9) Budiměřice

18.10.2020 15:30 Bobnice/Dvory A (9) Sokol Krchleby (1) Dvory

24.10.2020 14:30 Sokol Všechlapy A (2) Bobnice/Dvory A (9) Všechlapy

1.11.2020 14:00 Bobnice/Dvory A (9) TJ Křinec (3) Dvory

8.11.2020 14:00 Bobnice/Dvory A (9) TJ Straky A (4) Dvory

Střelecké soutěže Sportovního 

střeleckého klubu
Dne 6. června byl uspořádán 43. ročník „Lidická růže 

VzPu 30L“. Celkem startovalo osm střelců do 14ti let 

z Bohemia Poděbrady a Duelu Praha. Vítězem soutěže 
se stala Durilová Tereza, SSK Duel Praha s nástřelem 
306,8 bodů.

Dne 20. 6. byla uspořádána soutěž jen pro členy klu-

bu pod názvem „Vzpomínkový závod SP5+30“. Celkem 

se zúčastnilo 17 střelců. Na 1. místě se umístil Čmu-
gr Tomáš se 278 body, 2. místo Festa J. 277 bodů, 
3. místo Hofman V. 274 bodů, 4. místo  Baytalon R. 
272 bodů, 5. místo Vrátný T. 268 bodů, 6. místo Daví-
dek V. 267 bodů, 7. místo Starosta P. 266 bodů, 8. mís-
to Battista P. 252 bodů, 9. místo Konrád J. 248 bodů, 
10. místo Řehák J. 245 bodů, 11. místo Litera F. 242 
bodů, 12. místo Horák V. 228 bodů, 13. místo Nosek 
T. 228 bodů, 14. místo Davídek F. 213 bodů, 15. místo 
Ondráček D. 182 bodů, 16. místo Hofman J. 134 bodů, 
17. místo Brzáková 131 bodů.

Dne 29. 8. byla uspořádána klubová akce „Trojboj 
SP“(sportovní pistole), luk a šipky. Umístění v mužích: 
1. místo Litera F. 225 bodů, 2. místo Pýcha M. 223 
bodů, 3. místo Johánek 216 bodů, 4. místo Vrátný T. 

214 bodů, 5. místo Čada M. 208 bodů, 6. místo Daví-
dek F. 204 bodů, 7. místo Baytalon R. 202 bodů, 8. mís-
to Horák V. 198 bodů, 9. místo Kotek M. 182 bodů, 
10. místo Řehák J. 173 bodů, 11. místo Vařejčko J. 152 
bodů, 12. místo Eis J. 56 bodů. Umístení v ženách: 
1. místo Brzáková J. 203 bodů, 2. místo Pýchová 144 
bodů, 3. místo Baytalonová 138 bodů, 4. místo Polá-
ková 122 bodů, 5. místo Kolínová M. 90 bodů. Manžel-
ské páry: 1. místo Brzáková J., Čada 411 bodů, 2. mís-
to Pýchovi 367 bodů, 3. místo Baytalonovi 340 bodů, 
4. místo Poláková, 5. místo Johaník 338 bodů.

Dne 13.9. byla uspořádána hlavní soutěž 32. roč-
ník Memoriam Fr. Myšky LM60. Celkem startovalo 18 
střelců. Vítězem se stala Kožuriková Daniela 588 bodů, 
SSK Bohemia Poděbrady, z našich se na  jedenáctém 
místě umístil Vrátný Tomáš s 546 body. 

Dne 19. září proběhl Poslední letní výstřel SP, VP 
15+15. Ve skupině SP startovalo 18 střelců, z našich 
získal třetí místo Čmugr T., čtvrté místo Starosta P. , 
páté místo Bytalon R., deváté místo Konrád J., jede-
nácté místo Horák V., šestnácté místo Kolínová M. Ve 
skupině VP startovalo 14 střelců, z našich se na prvním 
místě umístil Čmugr T., sedmé místo Baytalon R., jede-
nácté místo Konrád J. A třinácté místo Starosta P.

Davídek František
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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


