DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 4/2015
Vážení čtenáři,
začátkem května oslaví celá naše republika významné výročí 70 let od
ukončení 2. světové války. Za konec války je v Evropě všeobecně považována
kapitulace německých vojsk, která vstoupila v platnost 8. května 1945, ve
23:01 hodin středoevropského času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci
9. května 1945 moskevského času. Z tohoto důvodu je ve většině vítězných
a osvobozených států za tzv. "Den vítězství" považován 8. květen, zatímco
v zemích bývalého Sovětského svazu je to 9. květen.
Naše obec si výročí připomene položením věnců v předvečer tohoto státního
svátku k pomníkům všech válečných obětí. Byli bychom rádi, kdyby i naši
sousedé a spoluobčané nevnímali tento svátek pouze jako den volna. Ne
každý z nás si uvědomuje, jak jsme opět blízko válečnému konfliktu. I když by
se některý ze stávajících konfliktů nerozšířil do centrální Evropy, už jen
masová emigrační vlna by každému z nás přidělala vážné starosti. O dalším
kulatém výročí zbyde už jen velmi málo opravdových svědků událostí pádu
fašismu. Přejme si a doufejme, že do té doby v Evropě nepřibudou svědci
nových válečných událostí, není to přece pouze fašismus, který má na
svědomí miliony obětí. Mnozí z nás si tyto skutečnosti nyní lépe uvědomují, už
jen proto, že mají ukrajinské přátele, kteří nedávno přišli o své blízké.
Naštěstí nás v květnu kromě významných výročí čekají i další, pro naši duši
příjemnější zvyky a tradice. Nezapomeňte proto, že 1. května má každá žena
či dívka dostat polibek pod rozkvetlou třešní, aby zůstala další rok v plné síle
a kráse.
Hodně lásky a zdraví přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Informace mysliveckého sdružení:
Dne 21. března se konala výroční členská schůze Mysliveckého sdružení
Dymokury. Za účasti členů řádných i čestných a hostů zejména z řad místních
spolků proběhlo vyhodnocení mysliveckého roku 2014/15. Celkově byl loňský
rok hodnocen kladně jak s ohledem na myslivecké hospodaření, tak
s ohledem na společenskou stránku.
Za Myslivecké sdružení Dymokury – „ZVĚŘI I KRAJINĚ KU PROSPĚCHU“
Mgr. Jiří Lazar – předseda; Ing. Petr Vondráček – myslivecký hospodář

Kronika SDH Dymokury (3. díl)
Postupně byl sbor omlazován, konal svou činnost dle hasičských stanov
a mnoha požárů se v okolí účastnil. Už podruhé vstoupila do našich řad válka,
která činnost narušila. Nejnáročnější byl pro nás samotný konec 2. světové
války kdy posádka SS v obci působila a jen díky našemu členu br. nadporučíku
Karlu Zajíčkovi mnoho našich občanů ušetřeno od popravy bylo. Hasičská
stříkačka na které němci odjeli byla později nalezena v Košeticích na Sázavě,
byla přivezena a dána do opravy. Od roku 1951 byl dle nařízení vlády sbor
přejmenován na požární sbor a měl celkem 30 členů. Poprvé po šedesáti letech
se našemu sboru podařilo přilákati mládež a pod vedením pana Josefa
Šimůnka bylo založeno družstvo mladých hasičů v počtu 19-ti členů. V roce
1955 proběhly oslavy 60. výročí založení sboru v Dymokurech, při této
příležitosti konala se poprvé i soutěž požárních družstev z širokého okolí. V roce
1957 byla sboru přidělena nová požární stříkačka DS 16 která nahradila
bohužel stále nefunkční stříkačku, kterou se od konce války nepodařilo
zprovoznit a nakonec skončila ve šrotu. Podobný osud bohužel potkal
i potahovou stříkačku. Sbor byl postupně omlazován a pokračoval ve všech
svých činnostech, pořádal tradiční ples, účastnil se i všech požárů v obci
a okolí, dobře spolupracoval i s požárním sborem z Dymokurského cukrovaru.
Družstva mužů a mladých požárníků se účastnili hasičských soutěží na našem
okrese.

Informace MO rybářů:
V nejbližší době pořádá naše organizace tyto další akce:
Dymokurský mamlasák 2015
Zveme všechny děti do 16 let na dětské rybářské závody,
konají se v sobotu 2. května u dymokurského koupaliště.
Při oslavě dětského dne 30. května, který pořádá místní základní škola, se
můžete těšit na pečené rybí pochoutky.
Rybářský tábor 2015 pro všechny děti do 15 let
Rybářská chata U Čudly, Dymokury 102
Cena tábora 1300,- Kč
Termín: 28. června - 3. července 2015
Vedoucí tábora Andrea Řeháčková 728225150, Jaroslav Dobiáš 607828212
Pro přihlášení táborníka využijte telefonní kontakt.

Zveme všechny přátele a milovníky přírody, kdykoliv přijďte mezi nás. U vody
je vždy nádherně. Naše organizace je sice ještě mladá, příští rok oslaví
25. výročí svého založení, přesto má 90 aktivních členů z řad dětí i dospělých.
Výjimkou nejsou ani celé rybařící rodiny.
Petrův zdar, hodně pěkných úlovků a šťastných chvil u vody přeje
výbor ČRS MO Dymokury
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