DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
Vážení čtenáři,

č. 3/2015

vypadá to, že paní zima nás snad již opustila a vlády se ujímá jaro. Většina
z nás se na jaro určitě těší. Jsou s ním spojené velikonoční svátky, doba
setkávání přátel, doba veselí, často spojeného s oslavou zrození něčeho
nového. Velikonoční neděle letos vychází na 5. dubna. Nebude asi na škodu,
když si připomeneme, jak se vlastně termín těchto svátků, ve kterých křesťané
slaví vzkříšení Ježíše Krista, určuje. Velikonoční neděle je den Zmrtvýchvstání
Páně (Boží hod velikonoční). Slavnost Zmrtvýchvstání Páně patří mezi největší
slavnosti křesťanského církevního roku. Křesťané slaví tento svátek první
neděli po prvním jarním úplňku (tedy po 21. březnu). Jestliže je úplněk
v neděli, jsou Velikonoce v následující neděli. Toto datum se v jednotlivých
rocích může lišit až o vice než měsíc (od 22. března do 25. dubna). Naše obec
by rada oslavila příchod jara nejen tradiční pomlázkou, ale i oslavou zrozeni
nového života, oslavou těch, kteří nás jednoho dne vystřídají „u kormidla"
rodinných i společenských osudů.
Hezké prožití jarních dnů se spoustou sluníčka přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje
Vážení rodiče !
Obec Dymokury by ráda slavnostně přivítala Vaše děťátko mezi své občany.
Budeme velice rádi, projevíte-li zájem o toto přivítání. Je však zároveň nutné,
abychom splnili podmínky, stanovené především zákonem o ochraně
osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Proto Vás prosíme, pokud souhlasíte,
abyste pro nás vyplnili přiloženou přihlášku (2. strana) Přihlášku si také
můžete vyzvednout na obecním úřadu u paní Pařízkové. Vyplněnou přihlášku
prosím zašlete zpět na adresu Obecní úřad Dymokury, Revoluční 97, 289 01
Dymokury nebo osobně doručte na úřad. Přihlášku můžete také zaslat
e-mailem na adresu obec@dymokury.cz . Informace z přihlášky budou použity
pouze pro organizační zajištění této akce. K slavnostnímu vítání občánků
budete s dostatečným předstihem pozváni.
OÚ Dymokury

PŘIHLÁŠKA NA AKCI „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

Jméno a příjmení dítěte: ..................................................
Datum narozeni:

..................................................

Adresa trvalého pobytu:

..................................................

Jméno a příjmení matky: ..................................................
Doručovací adresa:

..................................................

(pokud se liší od adresy trvalého pobytu)
Kontakt:

..................................................

(telefon, e-mail)
Podpisem teto přihlášky souhlasím s využitím uvedených osobních údajů
pouze pro organizační zajištění akce „Vítání občánků".

Datum:

..........................................

Podpis:

.........................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace z obce – odvoz zahradního odpadu
V zájmu zachování pořádku při svozu roští na tradiční ČARODĚJNICE zajistila
obec otevření areálu u koupaliště v těchto termínech (vždy od 10. do 12. hodiny):
18. 4. 2015 – odpovídá pan J. Dobiáš
25. 4. 2015 – odpovídá pan P. Sobota
Po domluvě je možný odvoz i mimo tyto termíny (telefon 607 762 651, pan
P. Sobota). Dodržujte, prosím, požadavek na dovezený materiál - pálit možno
pouze zahradní odpad - ořez větví stromů a keřů.

Informace ze školy
V současné době MZŠ Dymokury realizuje projekt „ICT nás
baví“, který je hrazen z Evropských sociálních fondů (pozn.: ICT
– vzdělávací systém, jehož prostřednictvím je realizována
systematická snaha o modernizaci vzdělávání s ohledem na
rozvoj informační společnosti). Učitelé získávají metodickou i technickou
podporu při zařazování ICT do výuky. Z důvodu vzdělávání pedagogického
sboru bylo v měsíci únoru uděleno ředitelské volno. Učitelé také v rámci projektu
využívají podporu mentora, který s nimi pracuje individuálně. Snahou je rozvoj
profesních dovedností. Cílem projektu je smysluplné využívání dotykových
zařízení ve výuce. Do školy jsme získali 15 tabletů.
Týden v únoru a březnu měli naši žáci možnost strávit na horách. Lyžařský
kurz a Zimní škola v přírodě proběhly na Černé boudě v Janských Lázních.
Celkem na hory vyjelo více jak 90 žáků školy!
Na 24. dubna připravujeme Den Země spojený s úklidem obce a sběrem
starého papíru.
Ve dnech 29. a 30. června bude z organizačně – technických důvodů (malování) ředitelské volno. Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. června 2015.
Mgr. Martina Martínková, ředitelka školy
Mgr. Daniela Lazarová, zast. ředitelky školy

Informace fotbalového klubu
FK Dymokury děkuje všem svým příznivcům, kteří jej podpořili
návštěvou maškarní merendy, pořádané 14. března na hřišti. Též
díky agentuře MAROCO, zajišťující hudbu, se ples velmi vydařil.
Zúčastnilo se cca 70 osob a 1. cenu v soutěži masek získala
netradičně celá rodina Krátkých (masky Flintston, mravenec Ferda,
Neptun a Šáša). 2. cenu získal pan Ondřej Bubeník s maskou klauna
a 3. cenu paní Marcela Seňková, představující zdravotní sestru.
FK dále srdečně zve na sobotní zápas. 28. března od 15 hod. přivítá mužstvo A
na domácím trávníku Sloveč.
V neděli 29. března zajistí FK tradiční sběr železného šrotu v Dymokurech,
Svídnici a Černé Hoře. Pokud možno nechte šrot za vraty, starším či nemohoucím
těžký šrot z domu vyneseme.
Osadní výbor Svídnice za podpory Obce Dymokury
pořádá již V. ročník tradičního turnaje mariášníků

SVÍDNICKÝ BETL
11. dubna 2015 ve velkém sále bývalé svídnické školy č.p. 32
zápis od 13:30 hod., výnos od 14:00 hod., startovné 150 Kč
účast možno potvrdit na tel. 737 148 128
občerstvení zajištěno
těšíme se na Vás

Kronika SDH Dymokury (2. díl)
12. ledna 1896 pořádán hasičský ples ve prospěch zakoupení hasičského
náčiní, příjem z plesu 49 zlatých a 47 krejcarů. V roce 1896 už čítá sbor 32
činných členů a 3 zakládající. Členem čestným se stal i pan hrabě Děpold
Czernín, majitel panství v Dymokurech. Téhož roku se už sbor zúčastnil
hasičského cvičení v Káníně.
Na svůj první požár hasiči povoláni byli 3. července 1897, na zámek do
Rožďalovic, kde tužili se celých 14 hodin. Sbor přiřazen byl do 21. župy
poděbradsko – královoměstecké. Členové účastnili se cvičení žup a všech
požárů v okolí. Aby život v obci kulturní byl, pořádali i divadelní představení
z kterých koruna do sboru byla, jakožto pořádání každoročního plesu
hasičského.
Do chodu našeho sboru promluvila i první světová válka, způsobila ve sboru
dlouhou nucenou přestávku. 28. ledna 1915 sešel se výbor ve válce naposled.
Je to pochopitelné, poněvadž členové povoláváni na vojnu jeden za druhým.
Mnoho našich členů se už z této války nevrátilo. Čest a věčná vzpomínka jejich
památce!
Po válce sbor se dal dohromady v novém složení a pokračoval v činnosti
předešlých členů. Zřízen byl v roce 1928 fond na zakoupení motorové stříkačky,
který v roce 1935 naplněn byl a vybrána byla stříkačka na podvozku Tatra 17
od firmy Hrček a Neugebauer
z Brna (foto). Na nákup opět
přispěli občané, pan hrabě
a majitel panství Czernín a obec
Dymokury.
Nakoupeno
bylo
i příslušenství. Svého prvního
požáru se stříkačka účastnila
v roce 1936 při požáru stodoly
pana
Humprechta
Czernína
v Hlušicích.
Téhož
roku
uspořádán byl i župní sjezd,
který pořádal náš sbor.

Informace rybářů:
Přípravy na zahájení rybářské sezóny 2015 právě vrcholí. Díky
rybářskému výboru a dalším brigádníkům se naše klubovna U Čudly
dočkala vítaných změn. Kompletně byla předělána elektřina v celém
objektu, máme vymalováno, kuchyňka a přilehlý barový pult v novém
kabátě jsou již připraveny občerstvit naše první jarní závodníky.
V sobotu 28. března pořádá naše organizace již 6. rybářské závody
pro dospělé. Přihlašování do závodu bylo bohužel již pozastaveno, všechna lovná
místa jsou již plně obsazená. Přejeme všem závodníkům úspěšný lov !
(další informace v příštím čísle)
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