DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

č. 2/2015

začalo nové volební období. U nás trochu netradičně a s plnou obměnou
zastupitelstva. Dovolte mi tedy začít poděkováním zastupitelstvu minulému za jejich
práci, kterou vykonávali ve svém volném čase.
Nové zastupitelstvo, zvolené v listopadových volbách 2014, má před sebou hodně
úkolů. Jsou tu především projekty již rozpracované v minulém volebním období – ty je
nutno dokončit. Nedostane se nejspíš na všechny, rozpočet obce je omezený. Bylo by
však vhodné využít připravených materiálů, do kterých již byly vloženy nemalé částky.
Evropské, krajské či jiné dotace sice nabízejí možnost získat na prováděné akce
peníze s malou účastí žadatele, ale je to jen „možnost“. Požádat můžou všichni – ale
získat dotaci není tak snadné, stejně tak, jako jí realizovat. Přesto máme vybráno
několik akcí, na které bychom chtěli možností, nabízených dotačními tituly, využít.
Cílem pro nás bude zlepšit život občanů Dymokur, Černé Hory i Svídnice. Prioritou
pak bude zlepšení komunikace s občany a nastolení atmosféry pohody pro klidný
a spokojený život v obci.
Bc. Ludmila Kubálková, starostka obce Dymokury

Masopust v Dymokurech
V sobotu 21. 1. 2015 pořádala Masarykova základní škola v Dymokurech tradiční
masopust. Jeho organizace bývá vždy věcí deváťáků. A tentokrát jsme byli na řadě my.
Velké akce si žádají velké přípravy, a tak nám to zabralo hodně času. Ale vyplatilo se.
V dopoledních hodinách se u školy pomalu začaly shromažďovat děti v maskách,
přišli i rodiče a všichni, kdo si tu podívanou nechtěli nechat ujít. My deváťáci jsme se
ujali svých rolí. Laufr s Laufrovou si opakovali svůj projev a bojovali s trémou, děvčata
rozdávala všem přítomným zlatavé koblížky, cikánky činily poslední úpravy na svých
kostýmech. A pak to začalo. Masopust zahájil Laufr s Laufrovou, kteří přednesli uvítací
řeč. Laufrová si trémou sice trochu zaimprovizovala, ale zvládla to. Pak požádali naši
paní starostku o povolení masopustního veselí. Laufr ji poté vyzval k tanci a zatančil si
s ní svižnou polku (doma pilně trénoval s maminkou). Jakmile dala paní starostka
svolení, průvod masek vyšel ze školy a za bujarého veselí procházel obcí. To byla
chvíle pro naše cikánky. Oslovovaly kolemjdoucí, věštily jim z ruky a neodmítly drobné
penízky, které jim za to lidé podle tradice dávali. Pak se průvod vrátil do školy
a manželé Laufrovi se ujali vyhlášení nejlepších masek. První tři místa obsadili čert,
Bílá paní a hrozen vína tvořený spoustou barevných balónků. Po vyhlášení vítězů byl
celý hrozen nadšeně očesán malými dětmi. Radostně si pak domů nesly balónek. Po
slavnostním ukončení průvodu jsme pak všichni měli možnost zakoupit si tradiční
zabíjačkové pochoutky. Naše kuchařky je pro náš pilně připravovaly už od rána.
Masopust se i tentokrát vydařil, a tak všichni odcházeli domů spokojení. Nás
deváťáky navíc hřálo u srdce, že jsme k tomu nemalou měrou přispěli i my.
žáci 9. třídy MZŠ Dymokury

Masopust 2015

Pozvánka na školní ples
Masarykova základní škola Vás zve v pátek 27. 3. 2015
od 20:00 hod. na tradiční školní ples, po mnoha letech
v Dymokurech – hotýlku Podzámčí.
Hraje kapela Jana Vlasáka,
předtančení, tombola.
Vstupné 100 Kč.

Poplatky za rok 2015
Prosíme naše spoluobčany, aby nezapomněli uhradit poplatky za komunální odpad
(týdenní svoz 1600,- Kč, čtrnáctidenní 1200,- Kč a měsíční formou 12 mimořádných
známek 600,- Kč). Loňské známky platí do konce února 2015. Společně s výběrem
těchto poplatků se vybírají i poplatky za psy. Odečty vodoměrů proběhnou během
dubna, pololetní vyúčtování bude pak doručováno v květnu 2015.
Za Vaší vstřícnost děkuje OÚ Dymokury

Hasičský ples
V sobotu 21. února se po delší době uskutečnil v hotýlku Podzámčí ples, jehož
pořadatelem byl SDH Dymokury. O perfektní taneční představení se postarala kolínská
skupina Crossdance (na obrázku), večerem nás pak ke všeobecné spokojenosti provázela
skupina Domino. Ples navštívil úctyhodný počet 136 návštěvníků, kteří se podělili o 142
cen
tomboly.
Poděkování
návštěvníků patří, kromě taneční a hudební skupiny, také
osazenstvu hotýlku Podzámčí,
jemuž se za podpory přátel
povedlo pozvednout kulturu
prostředí tanečního sálu. Byl tak
postaven dobrý základ pro
úspěšné konání dalších kulturních akcí podobného rozsahu
v obci.

jedna
z historických
pozvánek na
hasičský ples

120. výročí založení hasičského
hasičského sboru v Dymokurech
SDH Dymokury se letos chystá na oslavy výročí 120 let od založení hasičského sboru,
které jsou naplánovány na 20. června. V této souvislosti nabízíme čtenářům formou seriálu
výňatky z kroniky, popisující tehdejší události:
Když rozpadnul se sbor dobrovolných hasičů v cukrovaru hraběte Děpolda
Czernína z Chudenic, bylo obecnímu starostovi panu Fr. Tuzarovi pečovati o to,
by v čase co nejkratším sbor dobrovolných hasičů v Dymokurách zřízen byl. Díky
jmenovanému panu starostovi, jakož i některým pánům občanům, z nichž na
prvním místě budiž jmenován pan Jan Pažout, rolník. Dále Antonín Moc, obuvník
a Bohumil Zedník, obchodník v Dymokurách, bylo v nejkratší době v této věci
zakročeno. Na podnět výše jmenovaných pánů Františka Tuzara a Jana Pažouta
svolána byla schůze všech občanů na den 20. července 1895 do místnosti pana
Vance na druhou hodinu odpolední, jejímž účelem bylo, by se členové do sboru

přihlásili. Prvními členy se stali: Jan Pažout, Václav Mertin, Bohumil Zedník,
Josef Antoš, František Hovorka, Josef Šimáček, František Opřátko, Karel Just,
Josef Valenta, Karel Haluška, František Beneš, Václav Plachý, Josef Karásek,
Václav Vinopal, Josef Mašek, Václav Drozen, František Svoboda, Josef Konvalina,
František Moravec, Alois Šťastný, František Grof, František Zahradníček, Václav
Fiala, Josef Borovička, Josef Svoboda, František Hartman, Václav Opřátko,
František Drobný, Josef Hartman, František Pilař a František Vanc. Když dosti
četná přihláška odbyta byla, přikročeno bylo ihned k volbě hodnostářů, kterážto
provedena byla aklamací (veřejným hlasováním). Za předsedu spolku zvolen pan
Fr. Pilař (na fotografii), ředitel cukrovaru – velitelem Jan Pažout,
rolník – cvičitelem Václav Mertin – pokladním František Tuzar –
nadhasiči Karel Just a Bohumil Zedník – jednatelem Antonín
Moc – náhradníky František Hovorka a Václav Plachý. Aby
v počátcích opatřeny byly peníze pro spolek, provedena v obci
dobrovolná sbírka, podána žádost o peněžitou podporu k „Jeho
Veličenstvu zeměpánu“ a příslušným pojišťovacím ústavům. Po
tři neděle probíhala sbírka mezi občany a co se nedostalo
doplatila obec. A tak velitel Jan Pažout a jednatel Antonín Moc,
kteří byli určeni, rozjeli se do Prahy na Smíchov a koupili stříkačku od firmy
Smekal za 800 zl. Stříkačka byla poslána vlakem až do Křince, odtamtud byla už
odvážena po svých přes Zábrdovice a Černou Horu. Nutno říci že pozdvižení to
bylo veliké a už od Černé Hory lidé přibíhali, aby spatřili novou stříkačku. Panu
Hantychovi, řediteli panství v Dymokurech byla podána žádost o zřízení
podpůrného fondu pro členy sboru, jako úhradu za škody či újmě na zdraví nebo
oděvu, které by při požáru či zachraňovacích pracích utrpěli. Dále byla její
excellenci milostivé paní hraběnce přednesena žádost, by při obřadu svěcení
stříkačky, co kmotra přítomna byla.

XII. ročník Dymokurské koule
Celodenní klání příznivců hospodského kulečníku (Kulečníkový klub SDH Dymokury), se
letos odehrálo 17. ledna v činěveské sokolovně. Dlouholetou specialitou tohoto turnaje je
možnost „dvojí“ výhry. Kdo nepostoupí v základních kolech turnaje, může se dále zúčastnit
nižšího stupně hry, takzvané Finské rallye. Letošním výhercem turnaje se stal školník MZŠ
Dymokury pan Vladimír Kučera, jinak též velitel družstva v jednotce SDH, dokumentarista
Klubu autorů literatury faktu (KALF) a člen České
společnosti Sherlocka Holmese, tedy zjevně muž
obdivuhodného množství zájmů. Druhé místo obsadil
pan David Brož z Prahy, reprezentující rekreační, tedy
tzv. „lufťáckou“ část obyvatel Dymokur. A bronzový
post si vybojoval pan Miloslav Honc, návštěvník
turnaje z Jaroměře. Nejlepší zástupkyní něžného
pohlaví se stala paní Hana Adamcová z daleké
Ostravy. Vítězem Finské rallye se stal pan Miroslav
Keller z Činěvse. Úvodní slavnostní rozstřel byl tak
trochu novinkou, letos jej za sponzory provedl pan
David Donát.
zpracoval - W. Grutke, SDH Dymokury
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