DYMOKURSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 2/2016
Vážení čtenáři,
srdečně Vás zveme na oslavy 90. výročí budovy školy! Ve škole žijeme
přípravami na tuto akci. Chceme ukázat současnost školy – vybavené třídy,
hezké prostředí, ale především život našich žáků – předvést, co umí, ukázat, jak
ve škole žijí, čeho se účastní, čeho dosáhli. Současně se také ohlížíme za
minulostí, listujeme v kronikách, starých třídních knihách, vyhledáváme
historické fotografie, sbíráme vzpomínky pamětníků… Vytvořili jsme seznamy
absolventů školy, které zveřejňujeme i na webových stránkách školy.
Připravujeme vydání školního almanachu, kde bude historie i současnost školy
zpracována… To všechno a spoustu dalšího najdete ve škole 21. května 2016,
přijďte se podívat! Ve škole bude prostor pro vzájemná setkání, oslavy jsou
příležitostí ke srazu dymokurských rodáků.
Děkujeme za spolupráci Obci Dymokury a místním spolkům.
zaměstnanci MZŠ Dymokury

Informace MŠ Dymokury:
Upozorňujeme na blížící se termín zápisu dětí pro školní rok 2015 - 2017.
Zápis bude probíhat ve středu 27. dubna 2016 od 10:00 do 16:30 hod. v budově
mateřské školy Dymokury. V tento den budou přijímány vyplněné, od lékaře
potvrzené přihlášky dětí a následně bude zahájeno správní řízení. Další
potřebné informace o průběhu zápisu naleznete na nástěnce v chodbě obecního
úřadu nebo přímo v mateřské škole.

Živá kronika Svídnice
Jak vznikla živá kronika Svídnice? Minulý rok v červnu jsem se nastěhovala do bývalého hostince pana Košátka právě do Svídnice. Vedl mě k tomu
projekt vzniku netradiční herecké školy inspirované francouzskou metodou
Jacques Lecoq založené na přírodních principech "ve zdravém těle zdraví duch".
Chtěla jsem svůj projekt Budilovy divadelní školy realizovat na vesnici a ve
Svídnici jsem našla to pravé ořechové. Nechtěla jsem se nastěhovat do vsi
a zavřít se s divadelní školou za plotem. Proto jsem začala chodit za lidmi
a seznamovat se s nimi. Hrozně mě překvapilo přijetí starousedlíků, hned mě
přijali a byli hrozně rádi za to, že za nimi přišla kultura. Nápad vznikl na
zasedání osadního výboru, kde s paní starostkou Dymokur Lídou Kubálkovou,
s Jitkou Benešovou a s Luďkem Benešem jsme vymysleli projekt oživení místní
kroniky. A získali jsme Grant Nadace Via.
Cílem je podpořit rozvoj vztahů mezi starousedlíky, novousedlíky a chataři,
najít příležitost k seznamování a utužování vazeb, podpořit vzájemnou pomoc.
Skrze zkušenosti našeho spolku chceme v lidech probudit zájem zaznamenávat
dění vesnice kolem sebe, podílet se na rozvoji komunikace mezi lidmi a připojit
se k oživování místních tradic.
Svídnická kronika stojí na tzv. projektu: sousede, natoč to, třeba i na svůj
mobil, napiš o tom, nakresli, nafoť, či jakkoli popiš událost a život v naší vesnici
během jednoho roku a pojďme si to společně promítnout, zahrát si o tom,
vytvořit si publikaci. Jde o propojení činnosti nás všech, kteří jsme spjati s tímto
místem, a zároveň o možnost sdílení společných zážitků, o motivaci nás všech
dívat se kolem sebe a uvědomit si, že jsme to právě my sami, kdo má tu moc
zpříjemnit si život v malé vsi, a zároveň tuto vísku pozvednout, ozvláštnit, přivést
sousedy z ostatních osad a vsí na naše akce, události.

Chceme vytvořit Živou kroniku, na které se sousedé budou rádi podílet, ale
budou se z ní i radovat, sdílet a inspirovat tím své okolí. A tímto širokým
přístupem chceme dát šanci všem, aby se mohli zapojit do projektu, aniž by
k tomu potřebovali speciální vybavení či erudici. Projekt je otevřený nejširší
veřejnosti, od dětí po seniory a jeho časové ohraničení je otevřené, neboť
předpokládáme, že Živou kroniku udržíme i v dalších letech, aby zde vznikla
znovu tradice kronikářství – tedy posilování vztahu k místu a jeho dění.
Najdete nás na Facebooku nebo Youtube pod názvem Živá kronika Svídnice.
Spolek Budil vás zve na festival ve Svídnici pro celé rodiny Divadelní buzení
17.6. -18. 6., které má podtitulek Živá kronika.
Vendula Burger, Spolek Budil

Informace klubu důchodců Dymokury:
srdečně Vás zveme na pátek 22. dubna 2016 od 17:00 hod. do
hasičské klubovny na besedu o jižní Americe, o Dymokurech
a okolí. Povídat si budeme s místní rodačkou, cestovatelkou
a spisovatelkou, paní Jaroslavou Haluškovou - Šrejmovou

Obec Dymokury Vás srdečně zve na
tradiční pochod kolem Dymokur 7.5.2016
od 900 hod. od budovy MZŠ. Startovné
činí 10,- Kč. Občerstvení zajištěno.

------------------------------------------

Informace OÚ Dymokury:
velkoobjemový kontejner a kontejner na bioodpad je dostupný každou středu od
13:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 17:45 do 18:00 hod. V jinou dobu
po dohodě s p. Sobotou na tel. č. 607 762 651
úhrada vodného v hotovosti bude vybírána od 21. 4. 2016 v kanceláři OÚ

Vážení rodiče, oslovujeme Vás v souvislosti s narozením Vašeho
děťátka, nového občana obce Dymokury. Protože k zasílání pozvánek
nelze z legislativních důvodů využívat žádné úřední databáze, je nutné,
abyste v případě zájmu vyplnili a odevzdali přihlášku do kanceláře OÚ.
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