DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 9/2015
Vážení čtenáři,
první zářijový víkend v těsné blízkosti naší
obce opět burácely silné motory. Pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje několik tisíc
nadšenců motocyklového sportu sledovalo po oba
dny zápolení více jak dvou set jezdců ve třinácti
kubaturách. Dymokurský okruh se již potřetí za
sebou v novodobé historii nejen díky novému
povrchu po celé trati stal vyhledávaným cílem
jezdců, což dokazuje i účast jezdců ze Švédska,
Francie, Rakouska a dalších zemí. O slavnostní
zahájení se postaral přelet letounů Jas 39 Gripen ze základny taktického
letectva v Čáslavi. Okruh navazuje na více jak padesátiletou tradici pořádání
silničních motocyklových závodů v okolí Městce Králové. Dymokurská více jak
tříkilometrová trať patří k těm nejbezpečnějším a nejpřehlednějším v celém
seriálu přírodních okruhů v Evropě. Nymburský okres velice dobře
reprezentovalo několik jezdců, z nichž dva vystoupili i na stupně vítězů a to
David Kužela z Městce Králové v kategorii Twin a Václav Bittman z Činěvse v
kategorii volné do 600 ccm. Fotogalerie a další informace včetně kompletních
výsledků naleznete na:
http://www.bikeracing.cz/moto-magazin/road-racing/prirodni-trate/dymokurskyokruh-2015-a21647/
Poděkování patří všem, kteří se o znovuobnovení a pořádání
motocyklových závodů v Dymokurech zasloužili, dále jezdcům za jejich výkony
i divákům za respektování bezpečnostních opatření. Pro obyvatele Dymokur
i do budoucna připravujeme benefity v podobě polovičního vstupného, letos
tuto možnost využilo více jak 150 našich spoluobčanů, což je velice potěšující.
Pokud jste se letos na okruh nepodívali, určitě to napravte, první zářijový týden
se již stal pevným v termínové listině motocyklových závodů, za organizátory
se budeme těšit za rok na viděnou.
František Kuneš - koordinátor dymokurského okruhu

Zpráva Klubu důchodců Dymokury za 1. pololetí r. 2015:
Důchodci ani v tomto pololetí nezaháleli. V lednu jsme odjeli do divadla
v Libici nad Cidlinou na hru „Nebezpečné známosti“.
V únoru jsme poseděli v místním hotelu Podzámčí při harmonice
a zabijačkových pochoutkách.
V dubnu jsme opět navštívili Libici n. C. a shlédli krásné divadelní
představení „Malované na skle“. Byli jsme také v Lysé nad Labem na výstavě
„Narcis 2015“ a „Senior – Handicap, aktivní život 2015“.
V květnu jsme uspořádali koncert v místním kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kde vystoupil „Velenický Velehlas“. Vstupné bylo dobrovolné a výtěžek
jsme darovali na opravu střechy kostela. 23. května proběhl již 3. ročník
„Pochodu kolem Dymokur“, který skončil v Černé Hoře. Pomáhali jsme i při
oslavách „Dětského dne“.
V červnu jsme odjeli na výlet s překvapením. Cílem byl „Barešův ranč“
v Lužci nad Cidlinou. Cestou jsme navštívili zahradnictví ve Skochovicích.
Poslední akcí našeho klubu v 1. pololetí byl výlet do krkonošské Pece Pod
Sněžkou a následně i na Sněžku.
Popřáli jsme našim 27 spoluobčanům k jejich životním jubileím. Popřáli jsme
i manželům Mocovým k jejich výročí 66 let společného života.
Chceme se dál scházet, pořádat výlety a být aktivní.
předsedkyně klubu Hana Krivdová

Školní rok 2015-16 v MZŠ Dymokury:
V letošním školním roce společně oslavíme 90. výročí
postavení budovy naší školy. Tradiční celoroční projekt, který
bude prolínat celým školním rokem, nese název „Jsme spolu
a v pohodě“. Cílem bude různými aktivitami vést žáky
k hrdosti na místo, kde žijí nebo se vzdělávají. Projekt
vyvrcholí akademií ke konci školního roku.
Uvědomujeme si důležitost jazykového vybavení našich žáků. Získali jsme
finanční podporu pro výjezd žáků do Anglie – vzdělávací exkurze do Londýna.
V adventním čase chceme vyjet do Drážďan, tento zájezd nabídneme i široké
veřejnosti. Získali jsme peníze na podporu čtenářství, ve škole budou probíhat
čtenářské dílny, budeme nakupovat knihy pro děti. Škola získala v rámci
projektu „ICT nás baví“ 15 tabletů, které budou učitelé využívat ke své práci
v hodinách. Chceme dál sledovat příležitosti k získání finanční podpory na
rozvoj školy a zvyšování její kvality, reagovat na ně.
I letos připravujeme zimní školu v přírodě, lyžařský výcvikový kurz
a jazykový kurz s rodilým mluvčím.

Budeme organizovat v celém průběhu školního roku akce, které se staly na
naší škole tradicí: odemykání a zamykání 1. třídy, Dymokurský duatlon,
keramiku pro dospělé, mikulášskou nadílku, Vánoční jarmark, Tříkrálovou
sbírku, bruslení na zimním stadionu v Nymburku, Masopust, školní ples,
velikonoční projekty, Den Země spojený se sběrem starého papíru, koncert ke
Dni matek, Dětský den, obhajoby absolventských prací, Skokana roku.
Našim žákům nabízíme širokou nabídku kroužků i mimoškolních akcí, řada
z nich je organizována díky dobré spolupráci s místními spolky.
Těšíme se na setkání s Vámi na některé z akcí!
zaměstnanci MZŠ Dymokury

SDH Dymokury pořádá nábor dětí pro:

„Kroužek mladých hasičů“
věková kategorie 1. až 4. třída
Hledáš kamarády, nové zážitky i zábavu? Chybí ti radost ze soutěžení,
výlety a hry? Tak přijď mezi nás a seznámíš se s hasičskou technikou,
požárním útokem, ale i se zásadami první pomocí. Vyzkoušíš si střelbu
ze vzduchovky a vázání uzlů.

Kroužek bude pravidelně
každou středu od 14.00 do 15.30 hod.
+ dohodnuté soboty od 9.00 hod u zbrojnice.
První setkání se uskuteční 7. října 2015 ve škole v Dymokurech.
Družstvo povedou hasičky Bára Hálová a Eva Kurucová.
Budeme rádi, když u nás děti získají znalosti i praktické zkušenosti do
života. Přivítáme, když se zúčastní i maminka nebo tatínek.
kontaktní údaje: Barbora Hálová, tel. 731 266 456, mail: halovabara@seznam.cz
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