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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

Veselé Vánoce a sťastný 

nový rok 2021
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Při pohledu na kůr kostela ve 
Velelibech nelze přehlédnout var-
hany. Zhotovení varhan pro součas-
ný kostel bylo svěřeno pražskému 
varhanáři Karlu Schiffnerovi. Karel 
Schiffner byl jedním z nejvýznam-
nějších českých varhanářů 2. polo-
viny 19. století. Jeho dílo se vyzna-
čuje velmi dobrou řemeslnou úrov-
ní a použitím kvalitního materiálu 
jak na dřevěné části, tak na kovové 
píšťaly. Varhany z dílny Karla Schiff-
nera zdobí dodnes větší kostely ve 
městech a řadu katedrál.

Schiffner pojal nabídku k zhoto-
vení varhan velkoryse. Do zdejšího 
kostela zhotovil v letech 1877 - 1878 
dvoumanuálové varhany s dvaceti 
rejstříky. Pro svoji velikost, umělec-
ké provedení a řemeslnou úroveň 
patří varhany ve vesnickém koste-
le sv. Václava k mimořádným. Jsou 
doslova skvostem, a pokud ještě 
přihlédneme k mimořádné akustice 
kostela, je smutné, že varhany jsou 
od roku 2008 bohužel nehratelné.

Počátkem září 2019 navštívil zdej-
ší kostel diecézní organolog Ště-
pán Svoboda. Účelem jeho náv-
štěvy bylo zjištění skutečného sta-
vu varhan, přibližný odhad nákladů 
nutných k opravě nástroje a mož-
ný termín zahájení práce varhaná-
řů. Po důkladné prohlídce stavu var-
han navrhl Štěpán Svoboda dvoufá-
zovou obnovu varhan. V první eta-
pě doporučil celý nástroj důkladně 
vyčistit, provést nejnutnější opravy 
poškozených částí, varhany zregu-
lovat a naladit. Současně doporučil 
použít nový varhanní motor s ticho-
běžným chodem. Pro první etapu je 
reálný odhad nákladů 450 000 Kč 
s DPH. Varhany by byly po první eta-
pě rozezvučeny při bohoslužbách 
a koncertech pořádaných v kostele 
Občanským sdružením Veleliby 08. 
Druhá etapa, kdy varhany mohou 
být následně použity ke koncertům 
varhanních mistrů, bude řešena 

později, po vyhodnocení celé první 
etapy. 

Současný farář Římskokatolické 
far nosti v Nymburce pan Jaro-
slav Krajl doporučil opravu var-
han s tím, že větší část nákladů 
bude nutné hradit ze sbírky dlou-
holetých mecenášů kostela, obecní-
ho úřadu ve Dvorech a moc si přeje-
me i široké veřejnosti. Při včasném 
zajištění peněžní sbírky lze momen-
tálně sjednat termín započetí prací 
na opravě varhan na duben až kvě-
ten 2021 a termín dokončení první 
etapy se předpokládá na zimu 2021 
s nejzazším termínem léto 2022. 

Pomozte oživit varhany v kostele sv. Václava ve Velelibech

Pro rychlé a spolehlivé uložení 
potřebných peněz byl založen obcí 
Dvory transparentní účet, na kte-
rý je možné zasílat peníze, č. účtu: 
8248–505423359/0800. Na peněž-
ní dar zaslaný na účet může obec 
vystavit potvrzení o přijetí daru, 
které si může občan nebo firma 
odečíst z daňového základu. Pení-
ze je také možné zanést na Obec-
ní úřad ve Dvorech nebo do kostela 
sv. Václava, kde jsou pro tento účel 
připravené zapečetěné kasičky.

Za všechny optimisty funkčních 
varhan ve velelibském kostele

František Formánek

INFORMACE
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INFORMACE, ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Platba odpadů pro 

rok 2021
Z důvodu schválení nového balí-

ku zákonů o odpadovém hospo-
dářství se zvyšují ceny za skládko-
vání a další poplatky. To zname-
ná, že obec v příštím roce zapla-
tí svozové firmě zhruba o 25 % 
více než tomu bylo letos a to za 
stejné služby. V letošním roce po 
spočítání 11ti ukončených měsí-
ců a započtení toho dvanáctého 
dle průměru předešlých měsíců 
vychází na každého občana obce 
částka za odpadové hospodářství 
830,-Kč. Obec tedy dotuje tyto 
služby 330,-Kč/osobu/rok. Předpo-
kládaná částka pro rok 2021 bude 
dle predikcí více než 1000,-Kč/oso-

Odečty vody
Pravidelné odečty vodoměrů 

budou probíhat ve dnech 4. až 5. 
ledna. Umístěte tedy stav vašeho 
vodoměru k 31. 12. 2020 na viditel-
né místo nebo stav zašlete na tel-
efonní číslo: 725 918 711 nebo 
721 958 383.

Mění se také cena vodného na 
60,37,-Kč/m3 a stočné 46,98,-Kč/m3. 
Pro upřesnění cena stočného dle 
směrných čísel bude 137,-Kč/oso-
bu/měsíc.Úřední hodiny platné 

od 8. 2. 2021 do 31. 3. 2021
Pondělí 8:00 - 13:00

17:30 - 19:00
Středa 8:00 - 13:00

17:30 - 19:00

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

Pondělí 8:00 - 13:00
17:30 - 19:00

Středa 8:00 - 13:00

bu. Z tohoto důvodu přistupuje-
me ke zdražení poplatku za sběr, 
přepravu, třídění a odstraňování 
komunálních odpadů a to na část-
ku 650,-Kč/osobu/rok. Poplatek se 
bude vybírat v kanceláři obecního 
úřadu od 8. února 2021. Po dobu 
výběru poplatků budou také upra-
veny úřední hodiny. V obci Veleli-
by bude výběr poplatků probíhat 
v zasedací místnosti 10. 2. 2021 od 
17.00 do 19.00 hodin.

Školní dění
Školní rok 2020/2021 jsme zahá-

jili jako obvykle 1. září 2020. Všich-
ni jsme doufali a chtěli jsme věřit, 
že nás epidemie koronaviru opět 
nezažene do našich domovů, a že 
naši žáci budou moci chodit do ško-
ly, jako mnozí před nimi. Říkali jsme 
si, že nemůže dojít k zavření prv-
ních a druhých ročníků, v tu dobu 
se nám to jevilo, jako nejčernější 
scénář, který se ale brzy naplnil. 

Dne 13. října došlo k uzavření škol 
a my jsme opět vstoupili do „ilega-
lity“ a začali jsme s distanční výu-

kou. Toto vše se dalo i když s mimo-
řádným nasazením zvládnout. Co 
se nedá zvládnout na dálku i když 
máte k ruce počítač, připojení až 
do domovů našich žáků, je posilo-
vání pracovních návyků.

Takto jsme každý den pracova-
li s našimi žáky, posílali jsme si vzá-
jemně úkoly a opravy celých šest 
týdnů. V pondělí 16. listopadu byl 
umožněn za zpřísněných hygie-
nických opatření návrat do školy 
žákům 1. a 2. ročníku. Žáky 3., 4. a 5. 
ročníku jsme učily i nadále distanč-
ně. Tímto nám začal dvousměnný 
provoz! Až 30. listopadu se mohli 

Občanské sdružení „Veleliby 08“, 
přeje všem spoluobčanům krásné a pohodové 

prožití Vánočních svátků a do nového roku hlavně 

hodně zdraví, štěstí a osobní pohody. V tomto 

nelehkém období rovněž přejeme všem, ať je 

rok 2021 návratem k normálu a těšíme se na 

osobní setkání u dalších akcí, pořádaných pod 

hlavičkou sdružení.

vrátit i žáci vyšších ročníků. Všichni 
jsme to přivítali s nadšením, i když 
návrat je velice náročný vzhledem 
k tomu, že nám chybí paní Mgr. 
Holická, za kterou se nám nepo-
dařilo sehnat adekvátní náhradu. 
Doufáme, že se brzy vrátí a hlavně, 
že se s novým rokem všichni shle-
dáme a bude nám umožněno pra-
covat ve škole.

Snažíme se, užít si s našimi žáky 
předvánoční čas v co nejklidnější 
atmosféře, která k této době patří. 
Navštívily nás již Barborky, Mikuláš 
s čertíky a andělem přinesl dětem 
bohatou nadílku.

Chystáme také malou vánoční 
be sídku pro děti mateřské školy a 
ony zase pro nás, když nemůžeme, 
jako každý rok vystupovat pro naše 
nejbližší a seniory naší obce.

Na závěr bych touto cestou všem 
chtěla popřát krásné a klidné pro-
žití vánočních svátků, pokud mož-
no v rodinném kruhu svých nej-
bližších. Hodně zdraví do nového 
roku za všechny zaměstnankyně ZŠ 
a MŠ Vám přeje 

Mgr. Jarmila Blažková,

ředitelka školy
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ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Hned v úvodu článku si odpo-
vězme na otázku: „Co je vlastně 
distanční vzdělávání?“ Je to organi-
zace vzdělávání na dálku mezi uči-
telem a žákem, popřípadě učitelem 
a rodičem (hlavně u žáků 1. a 2. roč-
níku I. stupně ZŠ). Distanční výu-
ka neznamená automaticky on-line 
výuku (v přímém přenosu). Existu-
je více typů distanční výuky, které 
učitel kombinuje a přizpůsobuje je 
věku a možnostem žáků. Kombinu-
je se tedy online výuka a výuka off-
line, kdy žáci samostatně vypraco-
vávají zadané úkoly. Stejně tak pro-
bíhala výuka v období uzavření i na 
naší škole ve Dvorech.

Povinná distanční výuka ale zda-
leka nevyhovuje všem. Někte-
ří rodiče si jí pochvalovali, jiní tvr-
dili, že některé požadavky výuky 
jsou nereálné. Snaha učitelů zavést 
funkční systém učení byla ale vel-
ká. Přesto si myslím, že jsme výu-
ku zvládli celkem dobře. Úskalí on-
line výuky trápí nejen učitele, kte-

ří sami mají děti školou povinné 
a musí tak být s nimi doma a sedět 
„na dvou židlích“, ale také rodiče, 
kteří se museli společně s dětmi 
připravit na distanční výuku, pomá-
hat dětem s učením, k tomu praco-
vat a starat se o domácnost. Někte-
ří rodiče tedy disponují nedostat-
kem času, někteří dokonce nedo-
statkem techniky (počítač, tablet 
atd.). Často se děti doma (někdy 
i s rodiči) střídají na jednom počí-
tači. V takovém případě, kdy rodiče 
nemají k dispozici techniku pro on-
line výuku byla možnost zapůjčení 
školního tabletu žákům. 

Spousta rodičů bylo zoufalých 
z kombinace vlastní práce a nutnos-
ti dohlížet na děti při učení a plně-
ní domácích úkolů. Nešťastní byli ti, 
kteří do práce stále ještě docházeli, 
i ti, kteří měli homeoffice. V prvním 
případě rodiče musí dohled nad 
školákem přenechat někomu jiné-
mu z rodiny, nebo zůstat na telefo-
nu pro případ potřeby pomoci.

Distanční výuka v období uzavření školy 

z důvodu pandemie koronaviru

Naše on-line výuka probíhala cel-
kem v poklidu přes schůzky v Goo-
gle Meet. Občas se někdo k výuce 
nepřipojil, ale všichni jsme někdy 
s technikou měli komplikace, takže 
jsme situaci chápali. Největší pro-
blémy s on-line výukou měli prv-
ňáčci a druháci. Prvňáci si na ško-
lu ještě nezvykli a už se museli učit 
doma a z vlastní zkušenosti vím, že 
udržet nesoustředěného prvňáčka 
u on-line výuky je obtížné. 

Pro zpestření a pobavení uvádím 
ukázku distanční výuky 1. ročníku:

Čas 9:00 hod ráno. Začala výuka 
matematiky ve složení paní učitel-
ka, Kubík, Pepinka, Maty, Vojtík a 
Vašík. 

Paní učitelka: „Dobré ráno děti, 
doufám, že jste se na dnešní den 
dobře vyspinkaly a můžeme se vrh-
nout do práce.“ 

Na ploše monitoru je otevřených 
pět okýnek s rozveselenými tváře-
mi. Děti jsou natěšené. 
Paní učitelka: „Tak si rovnou 
můžeme otevřít učebnici na straně 
40, to je číslo 4 a 0. 
Kubík: „Na jaké straně?“ 
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Maty: „Jak jsou tam ty obráz-
ky hub.“
Pepinka: „Paní učitelko, já vás 
neslyším.“
Paní učitelka dá hlavu blíž k počí-
tači: „Už mě slyšíš?“
Pepinka: „Mami, mně to nefun-
guje. Jo už jo, už slyším, Jé, ahoj 
Kubo, ahoj Maty. 
Všechny děti: „Ahoj Pepinko!“
Paní učitelka: „Tak dobře děti, jde-
me pokračovat…. Vojtíku, kde jsi? 
Vojtík si asi omylem vypnul kame-
ru.“
Vojtík se ze schůzky odpojil.
Paní učitelka: „Nevadí děti, Voj-
tík se k nám snad připojí, budeme 
pokračovat.“
Vojtík se opět připojil. 
Paní učitelka: „Slyšíme se všichni?“ 
Hromadně zazní „Ano!“
Paní učitelka: „Dobře, pustíme 
se do prvního cvičení, kde máme 
utvořit příklady k obrázkům, co 
jsme se naučili včera. Co vidíme na 
obrázku?“
Vašík: „Dvě muchomůrky a tři hři-
by.“
Paní učitelka: „Výborně, Vašíku, jak 
utvoříme příklad, abychom spo-
čítali, kolik je na obrázku celkem 
hub?“
Děti se začnou překřikovat, není 
rozumět ani slovo.
Paní učitelka: „Tak se uklidníme 
děti, musí mluvit jen jeden. Maty?
Maty: „2 + 3 = 5“
Paní učitelka: „Výborně Matyášku, 
skvělé. Můžeme si tedy všichni pří-
klad zapsat.“
Kubík: „Jaký?“
Paní učitelka: „Maty, můžeš zopa-
kovat příklad, který jsi utvořil?“
Maty: „A jaký?“
Paní učitelka: „Přečti Maty prosím 
příklad, který jsi si teď napsal.“
Maty: „Aha, jo 2 + 3 = 5.“
Paní učitelka: „Výborně, máme 
tedy první příklad. Další příklad 
k obrázku utvoří Pepinka.“
Pepinka: „2 + 3 = 5“.

Paní učitelka: „Ano Pepi, tento pří-
klad už jsme tvořili a máme ho 
hotový, můžeš si ho tedy napsat.“
Vašík to nevydrží a křikne: 
„4 + 1 = 5.“
Paní učitelka: „Ano, výborně, Vaší-
ku, všichni si tedy píšeme ke dru-
hému obrázku příklad 4 + 1 = 5.“
Vojtík: „Paní učitelko, kde jsme?“
Paní učitelka: „Budeme vymýšlet 
příklad ke třetímu obrázku, Vojtí-
ku. Můžeš to zkusit?“
Vojtík: „1 + 3 = 4.“
Paní učitelka: „No výborně, začíná 
se nám dařit.“
Čas 9:20 hod.
Kubík: „Paní učitelko, tam má 
někdo asi ptáčka. Slyším pípání.“
Maty: „To je naše andulka.“
Vojtík: „Jé, ty máš andulku? Ukaž 
nám jí.“
Paní učitelka: „Vojtíku, teď musíme 
pokračovat v matematice, přejde-
me na další cvičení, cvičení druhé.“
Pepinka: „Paní učitelko a my 
máme štěňátka.“
Kubík: „Fakt? Já bych chtěl vidět 
štěňátko.“
Pepinka chce odběhnout pro ště-
ňátko. 
Paní učitelka: „Pepinko, pojď zpát-
ky a soustřeďte se prosím na náš 
úkol, štěňátko vám Pepinka může 
ukázat po matematice. Dobře, 
pokračujeme. Ve druhém cvičení 
máme mezi daná čísla doplnit zna-
ménka a čísla porovnat, které číslo 
je větší, menší, nebo zda se rovna-
jí. Maty, přečteš první dvě čísla?“ 
Maty se odpojil.
Děti: „Paní učitelko, Maty tu není.“
Čas 9:25. Paní učitelka: „Tak děti, 
dnes jsme si krásně procvičili tvo-
ření příkladů. Stihli jsme jedno cvi-
čení, takže druhé a třetí cvičení 
si musíte dodělat za domácí úkol. 
Tak ahoj a uvidíme se zase zítra.“

Představu o průběhu online výu-
ky jste si udělali, zážitek je to skvě-
lý, dokonce se i pobavíme. Udržet 
pozornost prvňáčků je náročné. 

Aby byla distanční výuka co nej-
efektivnější, měli by se učitelé držet 
základních východisek. Organizovat 
distanční výuku tak, aby se svým 
rozsahem, obsahem a náročností 
co nejvíce blížila běžné výuce, a to 
od stanovení vzdělávacích cílů až po 
kontrolu jejich naplnění. Využívat 
efektivních nástrojů a snažit se mini-
malizovat e-mailovou komunikaci 
mezi učitelem a rodiči (žáky), a snížit 
tak zátěž všech zúčastněných. Mini-
malizovat zapojení rodičů a využí-
vat je primárně k pomoci s tech-
nikou spíše než k výuce samotné. 
Zajistit každodenní kontakt se žáky, 
a to buď prostřednictvím předem 
daného rozvrhu celotřídních a sku-
pinových videohovorů, individuál-
ních videokonzultací nebo e-mailo-
vou komunikací. Využívat celoškolní 
a jiné kvalitní online výukové zdroje 
– webové stránky, videa, online tes-
ty apod., které lze i bez přímé pod-
pory učitele využít k rozšíření či pro-
cvičení učiva. Zohledňovat potřeby 
rodičů a žáků, poskytnout podpo-
ru a využívat jejich názory na efek-
tivitu distanční výuky z jejich pohle-
du. Mít na paměti zejména sociální 
stránku vizuálního kontaktu učitele 
se žáky a žáků mezi sebou. 

Nakonec bych rodičům velice ráda 
poděkovala za spolupráci se školou 
v období distanční výuky, za jejich 
vstřícnost, ochotu, trpělivost, zpět-
nou vazbu a čas, který věnovali se 
svými dětmi učení. Věřte, že ani pro 
nás nebyl tento způsob práce jed-
noduchý. Snažili jsme se děti i vás 
nepřetěžovat. 

Chtěla bych všem popřát radostné 
prožití Vánoc a hlavně hodně zdra-
ví do nového roku 2021. Ať kouzlo 
štědrovečerní noci přinese do vaše-
ho domova klid, rodinnou pohodu, 
radost a štěstí!

Mgr. Pavlína Červinková,
učitelka ZŠ, zdroj: https://www.
ischool.cz/media/news-files/16/

file/-d-distan-n-ho-vzd-l-v-n-.pdf 

ZAKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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INFORMACE

Kulturní objekt obce 
Dvory, hospodaření 
s dešťovou vodou

Tento projekt je spolufinancován 
Evropskou unií - Fondem soudrž-
nosti v rámci Operačního progra-
mu životní prostředí.

Cílem projektu je výstavba 
retenční nádrže za účelem zachy-
távání dešťové vody ze střechy 
kulturního objektu v obci Dvo-
ry. Následně bude dešťová voda 
využívána pro funkci závlahy na 
přilehlých pozemcích, kropení kur-
tu a splachování WC. Realizací pro-
jektu dojde k zadržení vody o obje-
mu 15 m3 a k odvedení vody od 
základů kulturního objektu.
Celkové výdaje projektu: 
724 314 Kč
Dotace EU: 615 667 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 

108 647 Kč (15%)
Datum zahájení realizace: 

3. 11. 2020
Datum plánovaného uvedení do 

provozu: 21. 12. 2020
Datum plánovaného ukončení 

projektu: 31. 8. 2021 (zpracování 
závěrečného vyhodnocení projek-
tu s podáním žádosti o vyplacení 
Dotace EU obci Dvory).
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DOPRAVA

Několik let je na hlavní silnici pro-
tínající obec Dvory nový asfaltový 
povrch, který velice láká k rychlé 
jízdě a k porušování rychlostních 
omezení. Zvyšující se frekvence 
projíždějících vozidel sebou přináší 
také vyšší nehodovost. Zvlášť nebe-
zpečný úsek vede od zastávky MHD 
ke křižovatce u pomníčku a podél 

Nebezpečný úsek silnice ve Dvorech
kalu. Je zde takové nenápadné 
esíčko, které mnoho řidičů pod-
ceňuje, a za nepříznivých klima-
tických podmínek se jim nedodr-
žení pravidel vymstí. Jako nedávno 
třem nezletilým mladíkům. Vozidlo 
řídil řidič bez řidičského oprávnění 
a nezletilý. Vozovka byla po dešti 
a s nedostatkem zkušeností tuto 

zatáčku řidič nezvládl. Automobil 
se zabrzdil ve vyšší než povolené 
rychlosti o domek a prorazil 60 cm 
tlustou zeď. Při nehodě se naštěstí 
nikomu nic nestalo, došlo „jen“ ke 
hmotným škodám.

Takových bezohledných řidičů 
bohužel přibývá a z vedlejších ulic 
v obci je i dost těžké bez újmy 
odbočit na hlavní silnici. Pokud se 
auto řítí vysokou rychlostí a jsou 
zhoršené viditelné podmínky je vel-
mi pravděpodobné, že se potkáte 
s automobilem jedoucím od Čilce 
nebo od Nymburka. Z toho důvodu 
bylo vyhověno dřívějším žádostem 
místních občanů a byla nově na 
nejrizikovější místa instalována 
dop ravní zrcadla. Jedno v blízko-
sti zastávky MHD, druhé najdete 
naproti výjezdu od obecního kalu.

Do budoucna se také plánuje 
s vyšším zabezpečením přechodu 
pro chodce, který se také nachá-
zí ve výše popisovaném místě 
(křižovatka u pomníčku), světelnou 
signalizací a dalším doplňujícím 
dopravním značením.

Ing. Lucie Kopalová
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AKTIVITY

Kulturní a sportovní střediska jsou 
kvůli pandemii již několik týdnů 
zavřená a zřejmě už vás nebaví cho-
dit na bezcílné procházky v sychra-
vém zimním počasí. Hledání pokla-
du zní jako lákavá a dobrodružná 
aktivita a i když geocaching nena-
bízí poklad v pravém slova smyslu, 
zabaví každého bez ohledu na věk. 
Od malých dětí po seniory. Často se 
i díky hledání takzvaných keší dosta-
nete na zajímavá místa, dozvíte se 
něco nového a potkáte nové lidi. 
Pojďme spolu objevit svět takzva-
ných „kačerů“, tedy lidí, kterým se 
geocaching stal koníčkem.

V letošním roce oslavil geocaching 
20 let své existence a za tu dobu 
prošel řadou změn. Geocaching (čti 
„geokešing“) je hra na pomezí spor-
tu a turistiky, při které se hleda-
jí ukryté schránky pomocí země-
pisných souřadnic. Skrytá schránka 
neboli poklad se nazývá cache (čti 
„keš“ nebo “keška”).

Jednou ze základních myšlenek 
geocachingu je umísťování keší na 
zajímavá místa. Jejich úkolem je při-
vést kačery do tajemných zákoutí, ať 
už v České republice nebo po celém 
světě. V popisu keše neboli listingu 
bývá vysvětleno, čím je místo zají-
mavé a proč právě zde byla tato keš-
ka založena. Často jsou keše ukrý-
vány na velmi frekventovaných mís-
tech, kde i jejich nalezení může být 
velkou zábavou.

Zjednodušeně řečeno se jedná 
o hru, ve které někdo někam schová 
krabičku, do níž vloží logbook, tužku, 
případně další předměty. Poté pub-
likuje informace o poloze této keše, 
aby jí další kačeři mohli nalézt. Všech-
no se odehrává na oficiálním webu 
této hry www.geocaching.com, 
který je provozován společnos-
tí Groundspeak (pozor – nepleťte si 
ho s webem geocaching.cz , který 
s Groundspeakem nemá nic společ-
ného). Na webu geocaching.com má 
každá keš svoji vlastní stránku, kde 

jsou zveřejněny informace, vedoucí 
k jejímu nalezení.

Cíl hry si každý kačer stanoví sám, 
nejčastěji ale jde o nalezení co mož-
ná největšího počtu keší. Někdo se 
zaměřuje na keše s vysokou obtíž-
ností, jiný například sbírá kešky 
v zahraničí.

Dalo by se říct, že jsme kešemi 
obklopeni. Pokud otevřete mapu 
geocachingu, tak uvidíte, že keše 
jsou téměř všude. U každého více 
i méně zajímavého místa. Jsou to 
náměstí, kostely, pomníky, mosty, 
řeky, rybníky, hory, kopce. Zkrát-
ka úplně všude i u nás ve Dvorech 
nebo Velelibech.

Hledání keší je velké dobro-
družství, má ale svá rizika. Jako kaž-
dý sport. Je potřeba chovat se zod-
povědně, nepřeceňovat se. Dávat na 
sebe pozor, důkladně si přečíst před 
odlovem popis kešky, jaký je tam 
terén. Obtížnosti keší jsou znače-
né. Jak obtížnost hledání, tak terén. 
Odlov keše může někdy pořádně 
potrápit i zkušeného lovce.

S geocachingem můžete začít hned 
a v podstatě bez velkých nákladů 
na vybavení. V dnešní době už má 
každý chytrý telefon. To je jediná 
věc, která je k tomu potřeba. Pak si 
vytvoříte účet ve hře na stránkách 
geocaching.com. Mobilem se k účtu 
připojíte a můžete začít s odlovem. 
V aplikaci si otevřete mapu a hned 
vidíte, kde jsou kolem vás jednotli-
vé keše.

Proč Geocaching lidi baví?

Každý si určitě své důvody najde 
sám. Je to například ideální hra pro 
ty, kteří neradi bezcílně bloumají po 
lesích, parcích či ulicemi měst. Mno-
ho z nás potřebuje pádný důvod 
k tomu, abychom někam vůbec 
vyrazili. Geocaching těch důvodů 
nabízí celou řadu:

Zajímavá místa – platí pravidlo, 
že krabička by měla být umístě-
na na nějakém zajímavém místě. 
Může se jednat o tradiční či na opak 
netradiční objekt nebo místo, kde 
se udála nějaká historická udá-
lost, přírodní zajímavost nebo byla 
vytvořena na něčí počest. V popi-
su keše (listingu) by zakladatel měl 
uvést důvod, proč keš umístil a co 
je na tomto místě zajímavého.

Cíl – procházka, která má určitý 
cíl. Rozhodně je lepší navštěvovat 
turistické destinace nebo zákoutí, 
která mají smysl.

Pohyb – pro zakládání kešek pla-
tí určitá pravidla. Například není 
možné, aby se na jednom místě 
nacházelo více keší. K přemísťování 
mezi kešemi můžeme využít řadu 
dopravních prostředků, ať už se 

Geocaching - venkovní zábava 
v čase koronaviru ale i mimo něj

Vzhled a umístění tradiční keše.
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AKTIVITY

jedná o kolo, auto či městskou hromadnou dopravu. 
Nejvíce ale našemu zdraví určitě prospěje kolo nebo 
pěší procházka.

Zábava – hledání krabiček na první pohled nevypa-
dá jako největší zábava, ale pokud tě tato hra pohltí, 
nebudeš chtít už nikdy přestat. Pokud máš malé děti, 
neváhej a vezmi je s sebou na výlet za keškami. Něk-
teré to bavit možná nebude, ale některé budou mít 
radost z každé krabičky, kterou najdou. A co teprve 
když v keši naleznou nějakou zajímavou hračku… i když 
se bude stmívat, nebudou chtít jít domů. Z geocachin-
gu se tak rázem stane zábava pro celou rodinu.

Soutěžení – mnoho z nás patří mezi soutěživé typy. 
V geocachingu se počítají nalezené keše a ten pocit, 
když nějakého kačera překonáte, je prostě krásný.

Cílem tvého snažení je nalezení kešky, tedy „pokla-
du“, kterým je obvykle nějakým způsobem maskova-
ná schránka. Ta může mít různou podobu, počínaje 
polotovary pro výrobu PET láhví a plastovými krabič-
kami, které budete znát z kuchyně, až po velmi rafi-
novaná provedení schránek. Překvapí tě možná i keš-
ky v podobě výstražných cedulí, ptačích budek, šišek, 
větví či falešných pařezů. Provedení záleží jen na fan-
tazii a dovednostech zakladatele kešky – často anglic-
ky nazývaného owner. Kromě zeměpisných souřadnic 
ti s nalezením může pomoci hint neboli nápověda, ale 
i listing. Listing je popis kešky obsahující důvody, proč 

se poklad nachází právě na tomto místě, případně dal-
ší s místem související informace. Často v něm také 
najdeš detaily užitečné k nalezení keše.

Součástí listingu jsou i doplňující informace o obtíž-
nosti, terénu, velikosti a atributech. Obtížnost je vyjá-
dřena na stupnici od 1 do 5, přičemž „jedničku“ by měl 
najít i začátečník. Naopak „pětka“ znamená velmi rafi-
nované nebo obtížné provedení, které potrápí i zkuše-
né kačery. U složitějších typů keší (jiných než základ-
ních tradičních) obtížnost udává i náročnost luštění.

Terén také používá stupnici 1 až 5. Platí, že „jednič-
ka“ by měla být přístupná i vozíčkářům, naopak k zís-
kání „pětky“ budeš potřebovat speciální výbavu (horo-
lezeckou, potápěčskou nebo jinou).

Velikost kešky se může pohybovat od jednoho centi-
metru až po extrémy (označení - nano micro, málá vel-
ká, střední, velká nebo other), kdy je za keš považová-
na například jeskyně. Takovou keš nalezneš i v České 
republice.

Atributy bývají uvedeny ve formě grafických sym-
bolů a informují kačery o charakteristice keše a jejím 
okolí. Dozvíš se zde například, zda je ke kešce možné 
se dostat na kole, na motorce či autem. Upřesní zda 
je keška vhodná pro děti, návštěvu se zvířaty, jak dale-
ko budeš muset jít a varuje před nebezpečím, napří-
klad klíšťaty, jedovatými rostlinami a trny. Je důležité 
vědět, že atributy uvádí autor keše, nelze se na ně tedy 
stoprocentně spolehnout.

Osoba nezasvěcená do geocachingu bývá označo-
vána Mudla. Termín pochází ze série knih Harry Pot-
ter, kde se používalo k označení bytostí, které neumějí 
kouzlit. Kačeři tímto slovem označují zpravidla „civilní 
osoby” v okolí keše. Mudlové bývají neškodní, vypla-
tí se ale být před nimi na pozoru. Podezřelé chová-
ní (např. hledání keše) může vzbudit jejich nežádou-
cí zájem.

Každý hráč si může založit svojí keš. Místo je libovol-
né, neměl by to být soukromý pozemek, pokud tedy 
není váš. A každý kraj v republice má takzvaného revír-
níka, který keše schvaluje. Pokud by ta keška nesplňo-
vala nějaké podmínky, tak on ji neschválí a nevypustí 
ven pro hráče.“

Typy skrýší

Skrýše můžeme rozlišovat tedy podle velikostí, jak 
jsme si již zkráceně popsali, nebo podle charakte-
ru. Skrýše podle charakteru jsou tradiční cache (český 
výraz tradička) – schránka je umístěna přímo na mís-
tě definovaném souřadnicemi zveřejněnými registro-
vaným členům. Příkladem tradičně použité schránky 
bývá krabička na potraviny. Dále už jen vyjmenuji - Mul-

Ani za nepříznivého počasí honbu za krabičkou pros-

tě nevzdáte.
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SPORTOVNÍ ODDÍLY A ZÁJMOVÉ SPOLKY

Akce Sportovně střeleckého klubu

Dne 10. října po čtyřech soutěžních kolech ve stře-
lecké lize SP 15+15 mezi AVZO Křinec a SSK Dvory cel-
kem z 29. střelců se z našich umístil na 1. místě Čmugr 
Tomáš, 5. místo Baytalon Rostislav, 6. místo Starosta 
Petr, 8. místo Vrátný Tomáš, 9. místo Davídek Václav, 
15. místo Řehák Jaroslav, 16. místo Litera František, 17. 
místo Hozák Václav, 21. místo Novák David, 22. místo 
Davídek František, 27. místo Konrád Jan.

V dispciplíně VP 15+15 startovalo 21 střelců, z našich 
se umístil na 5. místě Baytalon Rostislav, 6. místo Sta-
rosta Petr, 10. místo Litera František, 13. místo Řehák 
Jaroslav, 14. místo Čmugr Tomáš, 16. místo Hozák Vác-
lav, 17. místo Davídek Václav, 21. místo Nosek Tomáš.

Tradiční soutěž 25. ročník O vánočního kapra se letos 
bohužel nekonala.

František Davídek

ti cache, Mystery cache (český výraz mysterka), Letter-
box hybrid, Virtuální cache (český výraz virtuálka), Ear-
thcache (český výraz earthka), Event cache - setkání 
geocacherů, Cache In Trash Out Event (CITO) - setkání 
(event), na kterém se geocacheři snaží vyčistit vybrané 
území od nepořádku a odpadků, které v přírodě pone-
chali lhostejní lidé, Wherigo cache (český výraz wigo) 
- spojení geocachingu a hry wherigo, Members Only 
Cache (prémiové kešky) - každý typ keše s výjimkou 
eventů, megaeventů, gigaeventů, lab keší a CITO even-
tů může být dostupný jen pro prémiové členy.

Desatero Geocachingu

Není složité něco porušovat. Mnohem složitější je 
respektovat hru a její pravidla. Ve spoustě věcí tě nikdo 
nemůže zkontrolovat. Jen tvoje svědomí. Pokud chceš 
škodit a jít proti pravidlům, radši hru nehraj a nekaž 
zážitky ostatním.

1. Buď nenápadný -  při hledání na místech, kde se pohy-
bují mudlové je základní pravidlo nenápadnost. Správ-
ný kačer radši odejde bez bodu, než aby prozradil umís-
tění kešky někomu, kdo by ji mohl ohrozit.

2. Buď ohleduplný - tvorba a údržba kešky zabere 
spoustu času. Stejně tak příroda má spoustu práce, aby 
naši zábavu ustála bez ztráty kytičky. Nenič zbytečně 
kešku a přírodu okolo. Po nás by měla zůstat příroda ve 
stejném nebo lepším stavu než před naší návštěvou.

3. Nepřesuneš - Kešku nikdy nepřemisťuj na jiné mís-
to ani neodnášej domů.

4. Zamaskuješ - Při vracení kešky zpět do jejího úkry-
tu nezapomeň maskování - minimálně tak, jak byla 
zamaskovaná při tvém příchodu.

5. Zaloguješ – Tvůj log je jedinou odměnou pro owne-
ra. Sice můžeš zalogovat jedním slovem, ale určitě potě-
šíš víc, když se rozepíšeš.

6. Nenalezeno není ostuda - pokud kešku nenajdeš, 
nezapomeň zalogovat DNF (nenalezeno). Není to ostu-
da - ownerovi víc takových logů dá najevo, že něco není 
v pořádku.

7. Neprozradíš – v logu ani kamarádovi nikdy nepro-
zradíš indície, které by mohly zkazit zážitek či prozradit 
uložení. Schválně kolik z vás právě tento bod poruší 

8. Buď férový – „logovat od stolu” umí každý. Ale o tom 
to není. Pokud podvádíš, podvádíš jen sám sebe.

9. Měň fér – pokud v kešce najdeš věci na výměnu, 
můžeš je vyměnit vždy za předměty minimálně stejné 
nebo vyšší hodnoty. Nepokradeš. Do kešky dávej věci, 
které mohou být užitečné i ostatním. Procvaknuté jíz-
denky, vajgly, patrony či jídlo do kešky opravdu nepat-
ří. Stejně tak do kešky nikdy nevkládej žádné věci, které 
mohou být nebezpečné pro děti. CWG (dřevěná koleč-
ka) a SQ (dřevěné čtverečky) se vždy mění za to samé 
v poměru 1:1.

10. Informuj – Pokud je s keškou cokoliv v nepořádku, 
kontaktuj ownera či reviewera.

Naše republika je ve světě geocachingu opravdovou 
velmocí. Co do počtu keší se v žebříčku řadíme do prv-
ní desítky zemí světa. Aktivních keší je teď u nás asi 
62,5 tisíce, některé zanikají, další nové se zakládají. 
Celkem bylo v České republice vytvořeno asi 113 tisíc 
geocachingových keší.

Lucie Kopalová

Zdroj: https://www.geocaching.com/, www.kesky.czNález děsivý, ale útroby pavouka ukrývají poklad.
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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


