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Mobilní rozhlas
Co přihlášení do Mobilního Rozhlasu přináší?

• Upozornění na krizové události - výpadky energií, blížící se vich-
řice, dopravní uzavírky, varování před podomními prodejci, apod.

• Pozvánky na kulturní a sportovní akce
V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy infor-

mací vás zajímají (např: kultura, majitelé zvířat). Doporučujeme 
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom Vás mohli rychle varo-

vat v případě nečekaných událostí (př. havárie vody). Vaše údaje 
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ ZDE: 
https://dvory-veleliby.mobilnirozhlas.cz/

Registrovat se můžete také osobně přímo na našem úřadu - rádi 
vám pomůžeme.

Oficiální aplikaci naší Mobilní rozhlas si můžete stáhnout pří-
mo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naši obec a 
budete mít informace vždy po ruce, včetně letáčků a kompletních 

informací nad rámec info z SMS.
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Aktuálně ke stavbě 

mostku ve Velelibech
Díky mírné zimě byla zkráce-

na zimní přestávka, která byla 
nařízena do 31. března 2022, a 
dokončení oprav bude dle realizač-
ní firmy nejdéle v průběhu května. 
Dle smlouvy o dílo mezi KSÚS a fir-
mou TANNACO, a. s. byl původně 
stanoven termín na červenec 2022. 
Zhotovitel započal práce 20. října 
2021. Proběhla demontáž stávají-
cí mostní konstrukce, dočasně byla 
přehrazena a následně zatrubněna 
Liduška v místě stavby. Před zim-
ní přestávkou byly zhotoveny pod-
kladní betony pro novou mostní 
konstrukci. Nyní již je hotová nosná 
železnobetonová konstrukce, včet-
ně hydroizolace.

Lucie Kopalová, foto Aleš Břetenář
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MĚLA BABKA ČTYŘI 
JABKA

Určitě znáte tuto dětskou písnič-
ku, v neděli 8. května od 15.00 h 
v sokolovně DS Vojan zahraje svo-
jí inscenaci dětem.

Pohádka „Měla babka čtyři jab-
ka“ je určena pro naše nejmen-

ší diváky. V každém jablíč-
ku je skryta jedna pohádka. 
Nevěříte? Tak počítejte s námi:
„O koblížkovi“, „O dědečkovi a kožíš-
ku“, „O zlé koze“, „O velké řepě“.
Tyto čtyři pohádky tvoří díky vtipné 
propojovací lince, tedy hře na bab-
ky a dědky, hravý celek, který malé 
diváky vtáhne do pohádkového 

Honza Krejčík na 
oslavě v sokolovně

V neděli 20. března si místní děti 
mohly užít krásné odpoledne na 
oslavě v místní sokolovně. Dětičky 
soutěžily a tančily, hodně se spolu 
nasmály a spostu odměn vyhrály.

děje. Nechybí ani melodické, noto-
ricky známé, dětské písně a velké 
loutky zvířátek.

O autorovi - Vlastimil Peška (1954) 
- hudební skladatel, režisér, dra-
matik, hudebník, herec a občas-
ný scénograf v jedné osobě. Po 
ukončení studia brněnské konzer-
vatoře (housle) a JAMU (skladba) 
nastoupil do hereckého angažmá 
ve Studiu Ypsilon, kde působil tři 
sezóny. Po té si dopřál postgradu-
ální studium činoherní režie – opět 
na JAMU. Od roku 1984 se profe-
sionálně věnuje režii, ke které při-
pojuje i své herecké, hudebnické a 
skladatelské dovednosti.

https://vojanlibice.cz/mela-babka-

ctyri-jabka/
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Zápis do 1. ročníku 
ZŠ ve Dvorech

V letošním školním roce nás čeká 
již tradiční zápis do 1. ročníku ZŠ, 
který proběhne prezenční formou. 
Chceme dětem zážitek ze zápisu 
dopřát ještě před usednutím do 
školních lavic. 

Zápis do 1. tříd se koná v souladu 
s § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v 
době od 1. dubna do 30. dubna 
kalendářního roku, v němž má dítě 
zahájit povinnou školní docházku. 
Konkrétní termín stanoví ředitelka 
školy. Pro školní rok 2021/2022 je 
to 6. duben 2022 od 14.00 do 17.00 
h. dle harmonogramu. Náhradní 
termín 13. dubna 2022 od 14.00 
do 15.00 h. Zápis se koná ve školní 
budově v učebně č. I.

S sebou k zápisu si vezměte: 
žádost o přijetí do prvního ročníku, 
dotazník pro rodiče žáka 1. roční-
ku, rodný list dítěte; občanský prů-
kaz zákonného zástupce; doklad o 
svěření dítěte do péče (u pěstounů 
apod.), rozhodnutí o odkladu škol-
ní docházky, pokud bylo v minu-
lém roce vydáno. Tyto dokumenty 
budou sloužit k ověření náležitos-
tí požadovaných správním řádem. 
Žádost o přijetí do prvního ročníku, 
dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku 
si mohou zákonní zástupci vyzved-
nout v mateřské škole. Také je lze 
stáhnout na webových stránkách 
školy www.zsmsdvory.cz (v záložce 
Ke stažení). 

K zápisu do prvního ročníku pro 
školní rok 2022/2023 jsou povinné 
se dostavit děti, které dovrší šestý 
rok věku nejpozději do 31. 8. 2022, 
tzn. děti narozené od 1. 9. 2015 do 
31. 8. 2016 a dále děti, kterým byl 
při zápisu v dubnu 2021 povolen 
odklad školní docházky o jeden rok.

Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce červ-
na příslušného roku, může být při-
jato k plnění povinné školní docház-
ky již v tomto školním roce, je-li při-
měřeně tělesně i duševně vyspělé a 
požádá-li o to jeho zákonný zástup-
ce. Podmínkou přijetí dítěte nar-
ozeného v období od září do kon-
ce prosince k plnění povinné školní 
docházky je také doporučující vyjá-
dření školského poradenského zaří-
zení, podmínkou přijetí dítěte nar-
ozeného od ledna do konce června 
doporučující vyjádření školského 
poradenského zařízení a odborné-
ho lékaře, kterou k žádosti přiloží 
zákonný zástupce.

Není-li dítě tělesně nebo duševně 
přiměřeně vyspělé lze odložit začá-
tek povinné školní docházky o jeden 
školní rok. Podle § 37 odst. 1 škol-
ského zákona odloží ředitelka ško-
ly začátek povinné školní docház-
ky o jeden školní rok na základě: 1. 
písemné žádosti zákonného zástup-
ce dítěte podané v době zápisu 
dítěte k povinné školní docházce a 
2. doporučujícího posouzení pří-
slušného školského poradenského 
zařízení a 3. doporučujícího posou-
zení odborného lékaře(pediatra) 
nebo klinického psychologa.

V průběhu formální části zápisu 
zákonný zástupce dítěte požádá o 
zápis dítěte k plnění povinné škol-
ní docházky. Cílem zápisu je moti-
vovat dítě pro školní docházku. 
V rámci neformálního rozhovoru 
učitelka orientačně zjišťuje úroveň 
jeho dosažených znalostí a doved-
ností. Materiál Desatero pro rodi-
če předškolního věku nabízí zákon-
ným zástupcům v přehledné podo-
bě základní informace o tom, co 
by jejich dítě mělo zvládnout před 
vstupem do základní školy. Účelem 
zápisu není zjistit všechny uvedené 
dovednosti dítěte, škola si zvolí čin-
nosti dle vlastního výběru. 

Těšíme se na vás.

Co by měl budoucí prvňáček 
zvládnout?

V posledních letech dorazí k zápi-
su do prvních tříd každý rok přes 
100 tisíc dětí. Z toho přibližně deset 
procent dětí nakonec získá odklad. 
Právě kvůli vysokému procen-
tu odkladů školní docházky zaved-
lo Ministerstvo školství povinnou 
předškolní docházku od pěti let. 
Ta by měla dodat pětiletým dětem 
potřebné minimum pro start v prv-
ní třídě. Počet odkladů byl v Česku 
totiž jeden z nejvyšších v Evropě.
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O připravenosti dítěte k nástupu 
do první třídy rozhodne až samot-
ný zápis v dubnu. S dostatečným 
předstihem by však rodiče měli 
začít pozorovat své dítě, zda nemá 
problém s řečí či vyjadřováním.
Jednou z nejčastějších příčin odkla-
dů jsou logopedické potíže. Pokud 
takový problém děti vykazují, je 
vhodné vyhledat pomoc logopeda 
co nejdříve. Další důležitou posuzo-

Novostavba venkovní 
učebny ZŠ Dvory

V sobotu 12. března 2022 zača-
la na školní zahradě ve Dvorech 
výstavba venkovní učebny. Jedná 

vanou dovedností je samostatnost. 
Dítě už by mělo být osobností, 
mělo by umět vyjádřit svůj názor, 
ale také by se mělo umět ovládat 
a znát pravidla slušného chování. 
Dítě by dále nemělo mít problém 
se sebeobsluhou. Samostatné 
oblékání je samozřejmostí stej-
ně jako to, že se samo nají příbo-
rem. Aby se budoucí školák vyhnul 
potížím se čtením a psaním, je 

důležité, aby uměl správně mlu-
vit. Také by měl umět popsat situa-
ci nebo vyprávět příběh.  Předško-
lák by měl umět poznávat tvary, 
barvy, vytleskat slabiky, určit počá-
teční písmeno ve slově a napočítat 
do deseti. Musí také vědět, jak se 
jmenuje, kde bydlí a měl by se ori-
entovat v prostoru. Ví, kde je vlevo 
a vpravo... Velmi důležité je, aby se 
uměl soustředit. Šestileté dítě by 
mělo udržet pozornost minimál-
ně 15 minut. Mělo by umět praco-
vat nejen samostatně, ale také ve 
skupině. V neposlední řadě má mít 
správné sociální návyky – umět 
pozdravit, poděkovat, ale také 
nemít problém se omluvit.

Zápis do MŠ Dvory se bude konat 
v období stanovené zákonem, 
tedy od 2. do 16. května 2022. 
Konkrétní termín zápisu k před-
školnímu vzdělávání pro školní rok 
2022/2023 stanoví ředitelka ško-
ly v nejbližší době a bude zveřej-
něn na webových stránkách ško-
ly (www.zsmsdvory.cz).

se o projekt s finanční podporou 
z prostředků Evropských struktu-
rálních a investičních fondů (ESIF), 
v rámci Integrovaného regionální-
ho operačního programu (IROP), 
výzvy č. 68 Zvyšování kvality a 

dostupnosti infrastruktury pro 
vzdělávání a celoživotní učení. 

Hlavním cílem projektu je zkva-
litnění vzdělávání v oblasti přírod-
ních věd, technických a řemesl-
ných oborů a komunikace v cizích 
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Projekt „Jak se žije 
malotřídkám“

Malotřídní venkovské školy měly 
v minulosti velký přínos při pro-
sazování národního uvědomění a 
zvyšování vzdělanosti obyvatel. 
Tradice malotřídních škol v pos-
ledních letech upadá. Přitom je 
vyučování ve věkově smíšených 
skupinách v západoevropských 
zemích  považováno za alterna-
tivu, ve které se uplatňuje prin-
cip otevřené třídy (mohou vznikat 
skupiny s rovnocennou úrovní 
vědomostí a dovedností  v některém 
předmětu, a to bez ohledu na 
skutečný věk či navštěvující ročník). 
Děti se v těchto třídách mohou učit 
společně, což je realizováno zcela 
přirozeně. Nelze ani zapomenout 
na důležitou funkci malotřídních 
škol – kulturní a společenská centra 
obce. Existence malotřídní školy ve 
vesnici přispívá pozitivně k identitě 
jejích obyvatel. 

V souvislosti s podporou malotříd-
ních škol jsme se od března zapo-

jili do projektu s názvem „Jak se 
žije malotřídkám“, do kterého byla 
naše škola pozvána paní ředitel-
kou Mgr. Et. MgA. Soňou Řepovou. 
Cílem projektu je sdílení informací 
s malotřídní školou stejného typu. 
Žáci se seznámí s vrstevníky ze ZŠ a 
MŠ Panenské Břežany (okres Praha 

jazycích žáků ZŠ. To bude zajiště-
no skrze vybudování odborné ven-
kovní učebny na ZŠ a MŠ Dvory, 
která navíc zkvalitní a zefektivní 
výuku pomocí nového pracovní-
ho prostředí a funkčního prostoru 
a umožní rozšířit výuku o moder-
ní způsoby a metody vzdělávání. 
Projekt řeší problém nedostateč-
né vybavenosti a chybějícího záze-
mí základní školy pro vzdělávání ve 
výše zmiňovaných oblastech. 

Naše škola nedisponuje žádnou 
odbornou učebnou. K výuce žáků 
slouží dvě kmenové učebny, z toho 
jedna třída slouží i jako počítačová 
učebna, dále herna a školní družina. 

Výsledky projektu budou: vybu-
dování odborné učebny a záze-
mí pro odborné předměty základ-
ní školy, zlepšení prostředí pro žáky 

a zaměstnance, budování bezbari-
érovosti a bezbariérového WC a 
úprava venkovního prostranství. 
K využití bude v učebně spousta 
zajímavých metodických a didak-

tických pomůcek v rámci vzdělá-
vání. Obec Dvory získala pro reali-
zaci tohoto projektu dotaci ve výši 
1 507 000 Kč. 

Mgr. Pavlína Červinková 

východ), s chodem školy a zajíma-
vostmi z obce a okolí.

Projekt je určen žákům obou škol 
a jeho činnosti budou probíhat 
především v hodinách českého 
jazyka, prvouky, vlastivědy a výt-
varné výchovy. Děti budou pra-
covat na společných úkolech, a to 
jak na dálku, tak i během společné 
návštěvy. První částí projektu je tzv. 
„dopisování“, kde žáci v rámci slohu 
napíšou dopis novým kamarádům, 
ve kterém se představí. Druhým 
úkolem je prezentace základní 
školy a třetím, posledním úkolem, 
představení obce a jejího okolí. 
Při plnění domluvených úkolů 
rádi využijeme tvořivost a fantazii 
žáků. Výsledné konkrétní výstupy, 
výrobky, prezentace budeme mezi 
školami vzájemně sdílet a projekt 
zakončíme společnou návštěvou 
jedné ze zúčastněných škol. 

Věříme, že projekt bude 
příjemným zpestřením výuky pro 
naše žáky i učitele a dá vzniknout 
novým přátelstvím. 

Mgr. Pavlína Červinková
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Výrobce nejrozšířenějších trakto-
rů první republiky Václav Svoboda se 
narodil 22. března 1882 ve Dvorech 
u Nymburka. Po vyučení absolvo-
val Průmyslovou školu pokračovací, 
ale své technické znalosti získal pře-
devším samostudiem. Zprvu praco-
val u firmy Laurin a Klement jako 
zámečník, později jako mistr a sou-
časně začal podnikat.

Václavu Svobodovi je uznáno 
šest patentů, je oceněn Českou 
akademii věd za rozvoj průmys-
lu, byl významným podnikate-
lem Mladoboleslavska, předsedou 
Živnostenské záložny. Od roku 1926 
v kosmonoské továrně vyráběl 
se svými spolupracovníky elektro 
zařízení pro zemědělství, průmysl 
i domácnosti. V roce 1935 započa-
la éra Svobodových traktorů, zná-

Rodák ze Dvorů - Václav Svoboda a 140 let od jeho narození
mých Dieselkarů, které se pro svou 
spolehlivost a dostupnost staly nej-
rozšířenějšími pro drobné a střed-
ní zemědělce. Traktory známé jako 
„svoboďáky“, které vyráběla továr-

na Svoboda Motor Kosmonosy, byly 
za první republiky legendou nejen 
v Evropě. Mnoho malých rolníků se 
díky nim osvobodilo od těžké dři-
ny s koňmi. Příběh továrny Václava 

Celkový pohled do montážní haly Svobodovky v Kosmonosech.
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INFORMACE

Svobody by mohl být téměř čítan-
kovou ilustrací toho, jak důvtip, 
um a pracovitost vedou k úspěchu. 
Jenže, stejně jako většina příběhů 
prvorepublikových podnikatelů, 
ani tento nekončí happyendem… 

Po Druhé světové válce přišel 
Václav Svoboda o svou továrnu, 
pro výrobu traktorů byla v socialis-
tické republice určena firma Zetor 
v Brně. Pro Václava Svobodu a jeho 
rodinu nastalo těžké období strá-
dání a pronásledování, jen díky 
svému pokročilému věku nebyl 
jako třídní nepřítel uvězněn. Praco-
val jako soustružník téměř do svých 
80ti let. Zemřel 22. září 1963.

Odkaz Václava Svobody a jeho 
spolupracovníků je nyní jako histo-
rické technické dědictví naší země 
náplní činnosti Svoboda Traktor 
Klubu ČR.

Josef Petr
Stroj Svoboda DK-12 je vystaven před Národním zemědělským muzeem 

v Praze, jako jeden z technických průkopníků zemědělství.

Na Baťově kanálu traktory tahají 150 t čluny 

s lignitem pro podnikatele Baťu.

V roce 1942 - k 60. narozeninám Václava Svobody byla pořízena tato fotografie zaměstnanců.
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SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY

Rozpis zápasů TJ Dvory fotbal

IV. třída- Jarní část o umístění

Neděle 27. 3. 2022 15:00

TJ Straky B - Dvory

Neděle 3. 4. 2022 16:30

Dvory - TJ Hrubý Jeseník B

Neděle 10. 4. 2022 16:30

Dvory - Sokol Drahelice

Neděle 17. 4. 2022 17:00

Sokol Vestec - Dvory

Neděle 24. 4. 2022 17:00

Dvory - Sokol Tatce B

Neděle 1. 5. 2022 17:00

Sokol Vrbice - Dvory

Neděle 8. 5. 2022 17:00

Dvory - TJ Seletice

Sobota 14. 5. 2022 17:00

TJ Hradišťko - Dvory

Neděle 22. 5. 2022 17:00

Dvory - Sokol Netřebice

Neděle 5. 6. 2022 17:00

Dvory - Sokol Záhornice
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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


