DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 5/2015
Milí čtenáři,
s postupným prodlužováním dne, které bude trvat až do slunovratu
21. června, nás sluníčko láká ven z obydlí a nutí k letním aktivitám. Oprášili jsme
turistickou obuv, vytáhli ze zimního úkrytu loď nebo aspoň plavky. Zasněně
koukáme z oken kanceláře, či dílny a říkáme si, o kolik líp by vám v tomto počasí
bylo venku? Na vodě nebo v kempu, večer opéct vuřty na ohni a zazpívat si
u kytary? Tomu, kdo s těmito volnočasovými aktivitami právě začíná, lze vřele
doporučit knihu Zdeňka Šmída Proč bychom se netopili aneb Vodácký průvodce
pro Ofélii, kterou je mimo jiné možno zapůjčit v obecní knihovně. Kniha je ideální
pro chvíle, kdy sluníčko zrovna nesvítí. Vždyť také chladné a deštivé dny mohou
svým způsobem udělat radost. Jak hovoří lidová pranostika Studený máj – ve
stodole ráj.
Krásné jarní dny přeje
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Informace MŠ Dymokury
Ředitelka MŠ po dohodě se školní jídelnou a se souhlasem zřizovatele rozhodla
o rozsahu uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách
od 1. července 2015 do 23. srpna 2015.
Odůvodnění:
-

velice nízký počet dětí, nahlášených k prázdninové docházce

-

souhlas zřizovatele a vedoucí škol. jídelny

-

pro nutné případy zajištěn náhradní provoz v MŠ Činěves

-

pro přihlášené děti je obnovení provozu od 24. srpna 2015

-

na nově přijaté děti se budeme těšit od 1. září 2015

Zprávy ze školy
Měsíce duben a květen byly plné různých aktivit, díky kterým u našich žáků rozvíjíme
kompetence potřebné pro život. Formou projektových dní v rámci celoročního školního
projektu „Dymokury v Evropě“ poznáváme kulturu a život evropských států, tentokrát
Rakouska a Francie.
Týden intenzivní anglické konverzace s rodilým mluvčím, sympatickým mladým lektorem
Davidem, prožili zájemci z řad starších žáků školy. Žáci 9. třídy absolvovali 5ti hodinový
seminář s lektorem z praxe zaměřený na rozvoj finanční gramotnosti. Při Dni Země
rozvíjíme ekologické cítění žáků, uklízíme obci, sbíráme starý papír. Děkujeme za
připravený papír před Vašimi domy! Jezdíme plavat do Plavecké školy v Jičíně, za kulturou
do pražských divadel (Divadlo ABC a Na Fidlovačce), dvakrát jsme byli fandit na hokejovém
MS v O2 aréně. Účastníme se vědomostních olympiád (v matematické, fyzikální,
přírodovědné olympiádě a konverzaci v němčině máme 1. místa), sportovních soutěží
(fotbalový McDonald ‘s cup, tréninky dračích lodí na Labi, Karakoram – lezení). Na koncertu
ke Dni matek vystoupil taneční kroužek a pěvecký sbor školy. Pořádáme poznávací
exkurze, žáci pojedou na dopravní hřiště, připravujeme třídní výlety, vydali jsme školní
časopis. Sociální cítění žáků podporujeme zapojením do charitativní sbírky “Kytičkový den“
a sběrem víček pro Žanetku. Tato dívka si s maminkou přijede do školy víčka od plastových
lahví převzít. Aktivně žije školní družina – např. čarodějnic tu byl rekordní počet. Plavbou na
raftu po Zásadníku jsme ukončili letošního Školáčka – projekt pro předškoláky. Po mnoha
letech na žáky 9. tříd, kteří se hlásí na střední školy, čekaly přijímací zkoušky. S potěšením
jsme sledovali výsledky, kterých naši žáci dosáhli. Všichni byli přijati na střední školu, kterou
si zvolili. V dubnu jsme obdržely výsledky testování „Mapa školy,“ které jsme objednali
u společnosti Scio. Je to pro nás velmi cenný materiál, se kterým budeme nadále pracovat
(dostupný na stránkách školy). Ve spolupráci s Obcí Dymokury a místními spolky
připravujeme Den dětí. Jste srdečně zváni!
vedení MZŠ Dymokury

MZŠ Dymokury, Obec Dymokury
a místní spolky
Vás zvou na
DEN DĚTÍ

30. května 2015 od 14.00 hod. u školy

„CESTA KOLEM SVĚTA“
- zahájení – vystoupení mažoretek
- soutěže, výtvarné dílny
- malování na obličej

- tvarování balónků
- skákací hrad
- velká pěnová show

Občerstvení zajistí hasiči, myslivci a rybáři
Výstava žákovských prací „Dymokury v Evropě“ v jídelně školy

Informace obecního úřadu:
úřadu:
ve dnech 26. - 27. června 2015 bude zajištěn kominík, který poskytne
revizní zprávu pro pojišťovnu. Cena za provedení: 500,- Kč. Zájemci se
mohou nahlásit na obecním úřadu do 20. června 2015
upozorňujeme občany, že v areálu cukrovaru bude v sobotu 18. července
2015 probíhat natáčení válečného filmu (jedná se o informaci, nikoliv
pozvánku). Prosíme, respektujte pokyny filmařů, resp. ochranné služby
informace o poplatcích za úřední úkony a služby
- ověřování listin - strana 30,- Kč, podpis 30,- Kč
- pronájem veřejného prostranství pro prodej – denně 5 Kč/m2
- vodné se platí pololetně – 13 Kč/m3
(PO HAVÁRII VODY JE NUTNO UŽÍVAT VODU PO 24 HOD. JEN JAKO UŽITKOVOU!)

- stočné se platí čtvrtletně - bez napojení na čistírnu odp. vod 3,- Kč/m3,
při napojení na čistírnu odp. vod (podle platného cenového výměru spol.
VaK Nymburk)
- hřbitovní poplatek ročně 3,- Kč/m2 + 20 Kč za služby
- poplatek za psa ročně 50,- Kč
- komerční hlášení obecním rozhlasem – 60,- Kč za 1 hlášení
informace o sběru komunálního odpadu
Ceny pro rok 2015 jsou za jednu popelnici stanoveny takto (cena známky):
vyvážení (počet svozů)
týdenní svoz (52)
čtrnáctidenní svoz (26) v sudé týdny
12 známek pro mimořádný svoz
1 pytel se známkou pro mimořádný svoz

fyzické osoby
(občané)
1600,- Kč
1200,- Kč
600,- Kč
60,- Kč

právnické osoby
1936,-

Svoz směsného odpadu je zajišťován každé úterý. Kontejnery tříděný odpad
(plast a sklo) jsou umístěny v centru (ul. Družstevní a Revoluční) a proti mateřské
škole v ul. V Hájku (pouze plasty). Kontejnery na sběr papíru a sběr použitého
ošacení, obuvi apod. jsou před budovou obecního úřadu.
Bioodpad
- v měsících květen – říjen:
Dymokury – v areálu kina každou sobotu 15:00 – 17:00 hod., tel. 732763075
Černá Hora – v liché týdny do přistaveného vozu
Svídnice – v sudé týdny do přistaveného vozu (u p.Vokálové)
Větve možno vozit první sobotu v měsíci ke koupališti po telefonické domluvě
s p.Sobotou, tel. 607762651

Po vyhlášení výsledků (cca 17 hod.)
bude zahájena večerní zábava s živou
produkcí několika hudebních těles:
- INFECTION
- INSCULATION
- NESPOUTANÍ HOŠI
- CAVERN
- KOMPROMIS
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