DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 12/2015
Milí sousedé, dámy a pánové, hoši a děvčata!
Rádi bychom, aby nadcházející svátky byly pro nás všechny především
časem, kdy si můžeme odpočinout, časem rodinných i sousedských setkání.
Aby zářící očka těch nejmenších byla pro nás odměnou za předvánoční shon
a stres, který nás často neúmyslně při shánění dárků provází. Rádi bychom,
také, aby si ti, kteří už vyrostli z dětských oděvů, včas uvědomili, že svět se
netočí kvůli kariéře, ziskům a osobním úspěchům. Čas posezení s rodinou,
sousedy a naší duši blízkými lidmi je tím nejlepším darem, který můžeme
druhým věnovat.
Přejeme všem čtenářům krásné vánoční svátky,
hodně štěstí a zdraví do Nového roku 2016
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Termíny bohoslužeb v dymokurském kostele Zvěstování Páně:
20. prosince - 4. neděle adventní (3. neděle v měsíci) 9:45 hod.
sobota 26. prosince - svátek sv. Štěpána (2. svátek vánoční) 9:45 hod.
Podrobné info na www.farnostmestec.cz

Zpravodajství ze Svídnice:
21. listopadu proběhl již tradiční Předadventní turnaj ve stolním tenise.
Účast, snad dík krásnému, téměř jarnímu počasí, byla slabší. O ceny, které zajistila
Obec Dymokury bojovalo přes 20 účastníků ve 3 kategoriích. Vítězem kategorie
mužů se stal Patrik Mejzr, v kategorii žen zvítězila Irena Táborská a nejlepší
v kategorii juniorů byl Petr Vondráček. Nutno poznamenat, že Petr Vondráček se
neztratil ani v kategorii mužů - v této kategorii získal krásné 3. místo.
Zdobení adventních věnečků - akce pořádaná 27. listopadu ve spolupráci
Obce Dymokury, Osadního výboru Svídnice a Klubu důchodců Dymokury. Zdobení
adventních věnců a zapalování svíček v jednotlivých adventních nedělích, to je
původem německá tradice, ale i u nás už našla hodně příznivců. A důkazem toho
byla i vysoká účast. V bývalé škole ve
Svídnici se sešlo více než 30 žen a
za asistence odbornice, Bc. Helenky
Vorlíčkové, si každá z nich ozdobila
svůj adventní věnec. Účastníci z řad
dětí si také vytvořili malé vánoční
svícínky. Zbyl i čas na popovídání si.
Drobné pohoštění, které zajistily paní
Benešová, paní Fišerová a paní
Kubálková, zpříjemnilo milé setkání.
Doufáme, že se stane novou, milou
tradicí.
Svídnický Mikulášský rej – pohádkové odpoledne pro děti i dospělé,
pořádané 5. prosince. Organizátorka, paní Vendula Burger ze spolku Budil a její
přátelé z herecké branže, kteří si říkají Bonne B. art společně připravili krásné
pohádkovo - soutěžní odpoledne. Velký počet diváků z řad dospělých, ale hlavně
dětí, převlečených za čerty a andělíčky ukázal, že takové akce u nás
chybí a připomínají dávno zapomenuté tradice. Organizátorku překvapilo, že přišel opravdu hojný počet
vzorně přestrojených účastníků z řad
dětí i dospělých. Děti, ale právě
i rodiče sledovali pohádku i soutěžili
s velikým zápalem. Ve výtvarné části
akce si pak děti mohly vytvořit
i malou vánoční ozdobičku. Akce
byla zakončena rozsvícením vánočního stromečku a zpíváním koled za
doprovodu kytary.

Tradičním vyvrcholením místní společenské sezony se 12. prosince stala
Poslední leč - akce mysliveckého sdružení, jeho příznivců, sousedů a přátel
s hudbou a pohoštěním.

Zimní pohádku v předvánočním čase nám počasí zatím nedopřálo. Ale vím,
že většina nás si dokáže kouzelnou předvánoční atmosféru vytvořit sama.
A každý si to v adventním čase zařizuje po svém. Někdo si dělá pořádek v bytě,
někdo v duši, někdo peče cukroví a někdo ho ochutnává a vaří k němu grog, někdo
zdobí dům a někdo si rád posedí s přáteli. Nejčastěji děláme tohle všechno
dohromady - a těšíme se na Vánoce. Na milá setkání s rodinou a přáteli, slavnostní
atmosféru s vůní jehličí a svitem svíček.
Přeji Vám k tomu vánočnímu času klid, zdraví a pohodu - a také laskavost
v srdci. V tom krásném období roku vzpomeňte i na ty, kteří už tu s námi nejsou,
a které jsme měli rádi. Buďme laskaví k těm, kteří naši pomoc potřebují, kteří
v životě mají méně štěstí a radosti než my.
Krásné a pokojné Vánoce a šťastné vykročení do roku 2016
Bc. Ludmila Kubálková

videa z akcí na www.youtube.cz po zadání „živá kronika svídnice“

Obec Dymokury přeje všem občanům,
příznivcům obce i obchodním partnerům
veselé Vánoce a hodně štěstí v roce 2016.
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