DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1/2016
Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás srdečně pozdravili v novém roce 2016. Zároveň bychom
se rádi omluvili těm, kteří očekávali první letošní číslo v lednu. Loňský rok byl
prvním, kdy zpravodaj vycházel, dá se říci zkušebně, každý měsíc. Ukázalo se
však, že četnost příspěvků i technické možnosti tisku v podmínkách naší obce,
nejsou pro měsíčník vyhovující. Budeme proto nadále zpravodaj vydávat jako
dvouměsíčník.
Děkujeme všem za pochopení a přejeme hezké únorové dny.
redakční rada Dymokurského zpravodaje

Zpráva KD za rok 2015:
Náš klub důchodců vznikl v roce 2010 a od té doby se snažíme pro naše
členy vymýšlet různé akce. V roce 2015 jich bylo celkem 19.
V divadle v Libici nad Cidlinou jsme byli 4 krát a velký úspěch měla hra
„Malované na skle“. V dymokurském kostele Zvěstování Páně jsme uspořádali
koncert pěvecké skupiny „Velehlas“, vybrané vstupné bylo pak věnováno na
opravu střechy kostela. Dvakrát jsme zajeli do Lysé nad Labem na výstavu
„Narcis“ a výstavu „Senior“. V místní hasičské klubovně, kde se nám líbí příjemné
prostředí, proběhla beseda o Norsku, beseda s právníkem JUDr. Matějíčkem
a posezení s harmonikou. Při harmonice jsme také poseděli v místním hotelu
Podzámčí a ochutnali zabíjačkové dobroty. Naši členové se též zúčastnili
tradičního pochodu kolem Dymokur „Dymokurská šlápota“, celkem 40 lidí a 5
psů. Také jsme si vyjeli v Krkonoších na nejvyšší českou horu Sněžku.
Uspořádali jsme výlet do polských Kowar a Myslakowic, kde jsme obdivovali
miniatury hradů, zámků a dalších staveb z celého světa (Eiffelova věž, londýnský
Tower Bridge, hotel v Dubaji…). Uspořádali jsme také výlet do neznáma, jehož
cílem se stal Barešův ranč v Lužci. Zde jsme se dobře najedli a pobavili. Na Den
dětí jsme připravili sádrové odlitky, které děti omalovávaly. V srpnu jsme děti
doprovodili do kina v Mladé Boleslavi. Sešli jsme se také ve Svídnici, kde jsme
se učili aranžovat adventní věnce.
Popřáli jsme 45 našim občanům k jejich životnímu jubileu.

V roce 2016 bychom rádi navštívili Národní divadlo. Rádi bychom
uspořádali několik besed (s lékařem, z cest paní Vorlíčkové, paní Šrejmové,
o starých Dymokurech s paní Dymákovou). Dále kurs zdobení perníku, kraslic,
pletení z papíru, tradiční posezení u harmoniky a nově i sjezd rodáků.
Budeme chodit přát našim seniorům. Chceme, aby naši důchodci neseděli
doma, aby se jim v Dymokurech žilo dobře a spokojeně.
Hana Krivdová, předsedkyně KD

Klub důchodců Dymokury Vás srdečně zve
na promítání dokumentu

ŠMEJDI
a besedu s jeho
autorkou, televizní
reportérkou
Silvií Dymákovou
kde? školní jídelna MZŠ
kdy? čtvrtek 11.2. od 1600

Zpráva SDH za rok 2015 (výběr) :
Pro dobrovolné hasiče byl rok 2015 významným jubileem 120. výročí
založení sboru. U příležitosti tohoto výročí proběhla oslava, jejímž ústředním
symbolem se stal nový hasičský prapor, první v dějinách našeho sboru. Zároveň
byla za finanční podpory obce opravena čelní fasáda hasičské zbrojnice, za což
patří poděkování i stavebním firmám p. Martince a p. Lazara.
Náš sbor zajišťoval, či pomáhal v r. 2015 při již tradičních kulturních akcích:
kulečníkový turnaj Dymokurská koule, Masopust s maškarním plesem, hasičský
ples (s překvapivě vysokou účastí), pálení čarodějnic, dětský den, oslavy st.
svátku 28. října a další.
Po několika letech jednání se konečně podařilo najít řešení dosud
problematického fungování hasičské jednotky i sboru v obecních prostorách
bývalé sladovny. Za tím účelem byla sepsána nájemní smlouva mezi obcí
a sborem, resp. jednotkou (organizační složkou obce). Součástí hasičské
zbrojnice je i klubovna, otevřená o víkendech pro veřejnost. Její provoz by měl
minimálně pokrýt náklady na energie pro SDH a jednotku, dosud hrazené obcí.
Naši členové reprezentovali obec při četných soutěžích v požárním sportu.
V okresní lize nás reprezentuje hlavně družstvo žen a podává zde ve stále větší
konkurenci velice dobré výsledky. V loňském roce se umístili na pátém místě z osmi
družstev. Ženy nás reprezentovali i na ostatních závodech na okrese Nymburk,
dařilo se jim i několikrát závody vyhrát. Za to jim patří naše poděkování.
Založili jsme družstvo mladých hasičů formou školního kroužku pro děti
v rozmezí 1. až 4. stupně, ve spolupráci s MZŠ jsme provedli nábor a přihlásilo se
nám 10 dětí. V současné době kroužek vede Vladimír Kučera a Bára Hálová.

Závěr loňského roku byl pro naše hasiče skutečně netradiční. Místo
štědrovečerní večeře jsme vyjeli na zásah při samovznícení uhlí v základní škole.
Událost byla naštěstí zachycena včas a podařilo se zabránit možným škodám na
zdraví či majetku.

Pro letošní rok máme v plánu zajišťovat a pomáhat především u těchto akci:
- 20. února „Hasičský ples“
- 21. května „oslava 90. výročí zal. MZŠ
- 9. dubna „sběr železného šrotu“ - 4. června „Den dětí“
- 30. dubna „pálení čarodějnic“
Aktuální dění u SDH můžete sledovat na nových internetových stránkách
www.dymokurske-hasicske.estranky.cz
Jaroslav Řeháček, starosta SDH

SBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ
v roce 2016 pro Vás opět zajišťuje SDH Dymokury
u hasičské zbrojnice každou první sobotu v měsíci od 9 do 12 hod.
PROSÍME NAŠE SPOLUOBČANY, ABY PŘED ZBROJNICI
NEODKLÁDALI ELEKTROODPAD MIMO TERMÍNY SBĚRU !

Zpravodajství ze Svídnice:
Ve Svídnici jsme rok 2016 zahájili novoročním pochodem ke Komárovskému
rybníku. Sešli jsme se v odpoledních hodinách u autobusové zastávky a vyrazili na
túru. Po cestě jsme si prohlédli střelnici mysliveckého sdružení a o kousek dál
zavzpomínali na skládku, která zde mnoho let bývala. S příchodem k rybníku nás
vítal malý pejsek a s překvapením jsme zjistili, že jeho majitel je sám Tomáš Czernin,
kterému rybník patří. Tomáš Czernin nás provedl po hrázi a povyprávěl o její velké
rekonstrukci, která proběhla během minulého roku. Rybník Komárov zaujímá rozlohu
okolo 30 ha a byl postaven již ve středověku. Hráz rybníka se protrhla při povodni 3.
června 2013 a nová byla slavnostně uvedena do provozu 18. listopadu 2015. Na
závěr jsme si připili, poděkovali za výklad a popřáli úspěšné hospodaření na rybníku.
Jitka Benešová, členka osadního výboru
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